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AÇIKLAMALAR 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Gemi Yapımında Kullanılan Malzemeler 

MODÜLÜN TANIMI 

Gemi yapımında kullanılan malzemelerin tanıtılması ve 

yapılacak iĢe uygun malzemenin seçilebilmesi için gerekli 

bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL Ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK Gemi yapımında kullanılan malzemeleri tanımak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında gemi yapımında 

kullanılan malzemeleri tanıyacak ve yapılacak iĢe uygun 

malzemeyi seçebileceksiniz. 

 

Amaçlar 

 

1. Çelik gemi yapımında kullanılan malzemeleri 

bileceksiniz. 

2. Tekne ve yat yapımında kullanılan malzemeleri 

bileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Çelik ve ahĢap atölyeleri, teknoloji sınıfı 

Donatım: ÇeĢitli çelik malzemeler, çeĢitli ahĢap malzemeler 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci,  

 

 

Malzemeler, kendilerinden bir Ģeyler oluĢturulan veya yapılan maddelerdir. 

Medeniyetin baĢlangıcından beri malzemeler enerji ile birlikte insanın yaĢam standardını 

yükseltmek için kullanılmıĢtır.  

 

Malzemelerin üretilmesi ve kullanılabilir ürün hâline getirilmesi bizim bugünkü 

ekonomimizin büyük bir kısmını oluĢturmaktadır.  

 

Bu modül, çelik gemi, tekne ve yat yapımında kullanılan malzemelerin tanıtılması ve 

yapılacak iĢe uygun malzemenin seçilebilmesi için gerekli bilgilerin verildiği öğrenme 

materyalidir. Bu modülü layığı ile öğrenip gerekli uygulamalara bizzat katıldığınızda 

mesleğin en önemli konularından birini öğrenmiĢ olacaksınız. 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında çelik gemi yapımında kullanılan malzemeleri 

tanıyabilecek ve yapılacak iĢe uygun malzemeyi seçebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Element nedir? Periyodik tablo nedir? Bu konularda araĢtırma yapınız.  

 Doğada bulunan malzemelerin sınıflandırılması konusunda araĢtırma yapınız. 

 Metalik bağ ve metallerin temel özellikleri hakkında araĢtırma yapınız. 

 Demir-çelik üretimi hangi aĢamalardan meydana gelmektedir? 

 Çevrenizde bulunan, tersanelerin malzeme depolarına gezi düzenleyiniz. 

Kullanılan malzeme çeĢitleri hakkında incelemelerinizi sunu halinde 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 Yakın çevrenizdeki Loyd kuruluĢlarından çelik gemi yapımında kullanılan 

malzeme standartları hakkında bilgi temin ediniz.  

 Çelik gemi yapımında kullanılan malzemenin hangi özelliklerinden dolayı 

seçilmiĢ olabileceğini arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

1. ÇELĠK GEMĠ YAPIMINDA KULLANILAN 

MALZEMELER 
 

Malzemeler kendilerinden bir Ģeyler oluĢturulan veya yapılan maddelerdir.  

 

Gemi inĢa sanayisi, değiĢik sanayi ürünü malzemelerin birleĢimini içeren bir imalat 

sanayisi olma özelliğini taĢımaktadır. Demir-çelik sanayisi, elektrik-elektronik sanayisi, boya 

sanayisi, lastik-plastik sanayisi ve makine imalat sanayisi ile iliĢkisi bulunan geniĢ bir sanayi 

koludur.   

 

 

 Malzemelerin Sınıflandırılması  

 

 Madensel malzemeler (metaller): Doğada bulunan bütün metaller bu 

gruba girmektedir.      

o Demir cinsi metaller: çelik, dökme demir vb. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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o  Demir olmayan metaller: bakır, kurĢun, alüminyum vb. 

 

 Madensel olmayan malzemeler (ametaller): Doğadaki metaller dıĢında 

kalan bütün malzemeler bu gruba girer. 

  

o Organik Malzemeler 

Yapay organik malzemeler: kâğıt, selüloz, PVC vb.  

Doğal organik malzemeler: petrol, odun, deri, kauçuk, reçine vb.  

 

o Ġnorganik Malzemeler 

Yapay inorganik malzemeler: çimento, beton, cam, tuğla, porselen vb.  

Doğal inorganik malzemeler: taĢlar, tuzlar, mineraller vb. 

 

 Malzemenin Fiziksel Özellikleri  

 

 Metalik malzemeler sıcaklığı ve elektriği iletir. 

 Bütün metaller ısınma ve soğumada genleĢme ve büzülme özellikleri 

gösterir. 

 Bütün metaller kendilerine özel mukavemete sahiptir. Erime sıcaklıkları 

farklıdır. 

 Her metalin kendine özel yoğunluğu (ağırlığı) vardır. 

 Metaller sıcak ve soğuk olarak Ģekillenir. 

 Metaller dökülerek ve talaĢ alarak Ģekillenir. 

 Bütün metaller kristalik yapıya sahiptir. 

 Metaller alaĢımlanarak yenileri üretilir. 

 Her metal kendine özel sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır. Metallerin kendine 

özel rengi vardır. Bu ve buna benzer daha çok özellikleri ile metaller 

birbirinden ayrılabilir. 

 

 Malzemenin Kimyasal Özellikleri 

 

 Metaller oksijenle birleĢir ve yanar. 

 Her metal kendine özel asitlere-tuzlara ve bazlara dayanıklıdır. 

 Metaller bileĢik oluĢturabilir. Her metalin korozyon direnci farklıdır. 
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1.1. Çelik Tanımı 
 

Endüstrinin sonsuz ihtiyaçlarına cevap verecek malzemeler geliĢtirme gereksinimi, 

metallerin tek baĢına kullanılmalarını sınırlamaktadır. Bunlardan dolayı bir ya da birden 

fazla metalin bir arada bulunduğu yeni metallerin ortaya çıkması kaçınılmazdır.  

 

En az iki metalin ya da biri metal diğeri ametal olan elementlerin birlikte 

ergitilmesiyle oluĢturulan malzemeye alaĢım denir.  

 

AlaĢımlar, kendisini oluĢturan metallerden çok farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle 

çok farklı kullanıma uygundur. 

 

 Endüstrisinde çelik, pirinç ve bronz en çok kullanılan alaĢımlardır. Tablo 1.1‟de 

bunların içerikleri ve ergime sıcaklıkları görülmektedir. 

 

Tablo 1.1: AlaĢımların içerikleri ve ergime sıcaklıkları 

Demir-çelik sektörünün ana ham maddesi demir (Fe) cevheridir. Tablo 1.1‟de 

görüldüğü gibi “çelik” demir- karbon alaĢımıdır. 

 

Demir, atom numarası 26 olan kimyasal elementtir. Simgesi Fe‟dir. Periyodik 

tablonun  8B grubunda 4. periyotta bulunur. Demir, yer kabuğunda en çok bulunan metaldir 

ve kabuğun yaklaĢık olarak %4,5‟unu teĢkil eder. Demir, ergime sıcaklığı 1535ºC, özgül 

ağırlığı 7,86 g/cm³ olan, sert, gri renkte, mıknatıslanabilen, elektrik ve ısıyı iyi ileten bir metaldir. 

 

Demir(Fe) bazı aĢamalardan geçerek çelik ve diğer demir (Fe)-karbon (C) alaĢımları 

haline getirilmektedir. 

 

 Demir- karbon alaĢımının içinde; 

 En fazla %1,7‟ye kadar karbon (C), 

 %1 mangan (Mn), 

 %0,5 silisyum(Si), 

 %0,05‟ten az kükürt (S) ve fosfor (P) varsa bu malzemeye “çelik” adını 

veriyoruz.  
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1.2.Katkı Elemanlarının Çeliğe Verdiği Özellikler 
 

Çelik malzemenin teknik (mekanik) karakteristikleri kimyasal yapı değiĢikliği ile 

sağlanır. Örneğin, çekme mukavemeti çelikteki karbon miktarını değiĢtirerek veya kimyasal 

yapıya krom, nikel, manganez gibi alaĢım maddeleri katılarak değiĢtirilebilir.  

 

 Katkı elemanlarının çeliğe kazandırdığı bazı özellikler aĢağıda verilmiĢtir: 

 

 Sertliğin arttırılması 

 Dayanımın arttırılması 

 Kristal yapıyı değiĢtirmek  

 ĠĢlenebilirliği iyileĢtirmek  

 Gerginlikleri gidermek  

 SertleĢebilirliğin iyileĢtirilmesi  

 Korozyon direncinin iyileĢtirilmesi  

 Mıknatıslanma özelliğinin geliĢtirilmesi  

 Yüksek sıcaklıklara karĢı dayanımının arttırılması 

 Isı veya elektrik direncinin değiĢtirilmesi 

 

1.2.1. Karbon (C) 
 

Simgesi C‟dir. Karbon (C) atom numarası 6 olan elementtir. Periyodik tablonun  4A 

grubunda 2. periyotta bulunur. Karbon (C) elementi saf hâlde karbon, elmas, grafit, is, kömür 

gibi çok çeĢitti maddelerde bulunur. Karbon elementi 3550°C‟de erir ve 4827°C‟de kaynar. 

Grafit yapısı siyah, elmas yapısı ise renksizdir. Doğada katı hâlde bulunur.  

 

Resim 1.1: Elmas (saf karbon) ve grafit 

 Demir, saf hâlde yumuĢak olduğu için endüstri amaçlara uygun değildir. Demire 

endüstriyel özelliği kavuĢturan içindeki karbondur. Çelikte karbon ne kadar artarsa o kadar 

çok aĢınmaya dayanıklı olur. Bu demirlerin dövülmesi çok zordur. 

 

Karbon oranı arttıkça mukavemet ve sertlik artar ancak esneklik, dövülme, 

kaynaklanabilme ve iĢlenebilme özelikleri zarar görür. Karbon oranının korozyona karĢı 

dirence hiçbir etkisi yoktur. 

 

Çeliklerinin kaynağında, kaynağın neticesine tesir eden en önemli faktör esas metalin 

bileĢimidir. Bilhassa bileĢimindeki karbon ve manganez oranı kaynak kabiliyeti bakımından 

çok önemli olup maksimum miktarları sınırlandırılmıĢtır. Meselâ; gazı alınmıĢ çelikler için 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Atom_numaras%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Element
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Ġsveç'te maksimum karbon oranı %0,25 olarak tavsiye edilmiĢtir. Amerika BirleĢik 

Devletleri bu sınırı %0.30'a çıkarmıĢ ve daima bir ön tavlama önermiĢtir. Manganez ve diğer 

alaĢım elemanlarının kaynak kabiliyeti üzerindeki tesirleri, karbon cinsinden ifade edilerek 

"karbon eĢ değeri" terimi ortaya atılmıĢtır.  

 

Uluslararası kaynak cemiyetinin karbon eĢ değeri (Ceq) aĢağıdaki formül ile 

hesaplanmaktadır. 

 

Tablo 1.2: Karbon eĢdeğeri hesaplama formülü 

Bu formülde, kimyasal elementlerin çelik bileĢimindeki kütlece yüzdeleri kullanılarak 

karbon eĢ değeri bulunur. Karbon eĢ değerinden faydalanılarak bir çelik için gerekli ön 

tavlama sıcaklığı aĢağıdaki tabloda olduğu gibi tavsiye edilmiĢtir. 

Karbon eĢdeğeri (%) Ön tavlama sıcaklığı (°C) 

0,45'e kadar gerek yok 

0,45-0,60 arası 100-200 

0,60'dan yukarı 200-350 

Tablo 1.3: Karbon eĢ değeri (Ceq)-ön tavlama sıcaklığı (°C) iliĢkisi 

 Demir – Karbon Denge Diyagramı (Fe-C) 

 

Demirin  erime sıcaklığı 1538°C‟dir. Bu sıcaklığın üzerinde bir sıcaklığa 

çıkarıldığında demir sıvı hale geçer. Farklı karbon oranlarına sahip demir-karbon alaĢımları 

için sıcaklık değiĢtirildiğinde farklı iç yapılar meydana gelmektedir. Bunun incelenmesi ve 

anlaĢılabilmesi için demir-karbon denge diyagramı (Fe-C) oluĢturulmuĢtur. 

 

Isıl iĢlem, özellikle metalik malzemelere uygulanan ve malzemenin mekanik 

özelliklerini sıcaklık değiĢimi ile iyileĢtirme amaçlı prosesler bütününe denir.  Isıl iĢleme 

verilebilecek en eski örnek demirciler, nalbantlar ve silah ustaları tarafından kullanılan çeliğe 

„su verme‟ iĢlemidir. Bu uygulamada belirli bir sıcaklığın üzerine çıkarılarak 

Ģekillendirilmesi tamamlanan çeliğin, suya sokularak hızlı bir Ģekilde soğuması sağlanır. 

Hızlı soğuma, çeliğin mikro yapısında değiĢimlere sebep olur ve daha sert bir malzeme 

haline gelmesini sağlar. 

 

Su verme iĢleminin çelik malzemede sertliğe sebep olmasının nedeni karbon 

elementinin çeliğin farklı fazlardaki (allotrop) çözünürlüğü ile ilgilidir. Demir ve karbonun 

farklı sıcaklıktaki bir biri içindeki çözünme değerlerine göre hazırlanan demir-karbon faz 

diyagramı, demirin farklı sıcaklıklardaki fazları ile ilgili de bilgi vermektedir. 

 Fe-C denge diyagramı dikkatle incelenirse; 

o Yatay eksen, erimiĢ demir içinde % C oranını göstermektedir. 

o DüĢey eksen, gittikçe artan sıcaklığı göstermektedir. 

o DüĢey eksende de sıcaklık arttıkça veya yatay eksende karbon 

oranı değiĢtikçe her bölgede iç yapılar değiĢmektedir. 
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ġekil 1.1: Demir-karbon denge diyagramı 

Demirle karbon bir araya getirilirse bu ikiliden çelik ve dökme demir adında iki yeni 

mekanik özellikleri kazanmıĢ farklı alaĢımlar meydana getirilir. Çeliğin metalürjik yapısı 

hem sıcaklık hem de karbon oranı ile değiĢtirilebilir. ġekil 1.1‟de demir-karbon denge 

diyagramı görülmektedir. Demir-karbon denge diyagramında %2 karbon oranına kadar olan 

bölge çelik, %2 ile %6,67 arasındaki bölge ise dökme demir bölgesidir. 

 

Demir-karbon alaĢımlarını sınıflandırılmasını ġekil 1.2‟de görmekteyiz. 

 
ġekil 1.2: Demir-karbon alaĢımları 

Gemi inĢa sanayisinde genelde az karbonlu (%C max : 0,21) çelikler kullanılmaktadır. 

 

1.2.2. Mangan (Mn)  
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Simgesi Mn‟dir. Mangan (Mn) atom numarası 25 olan elementtir. Periyodik 

tablonun 7-B grubunda 4. periyotta yer alır. Grimsi metal renklidir. En önemli metallerden 

biridir. 

 

Resim 1.2: Mangan (Mn) elementinin doğal ve saflaĢtırılmıĢ halleri 

 Mangan çeliğin dayanımını geliĢtirir. Esnekliğini az miktarda azaltır. Dövme ve 

kaynak edilme özelliğine olumlu etkide bulunur. Manganın, sertlik ve dayanımı arttıran 

özelliği, karbon miktarına bağlıdır. Manganın yüksek karbonlu çeliklerdeki etkisi, düĢük 

karbonlu çeliklere oranla daha fazladır. Mangan su verme derinliğini arttırır.  

 

Paslanmaya korozyona olan dayanımını geliĢtirir. 

 

1.2.3. Silisyum (Si) 
 

Simgesi Si‟dir. Silisyum (Si)   atom numarası 14 olan elementtir. Oda sıcaklığında katı 

haldedir. Periyodik tablonun  4A grubunda 3. periyotta bulunur. Silisyum doğada siliksat 

asidi (mSiO2.nH2O) ve tuzları halinde bulunur. Yer kabuğunun yaklaĢık %25.7‟si bu 

elementten oluĢur. Oksijenden sonra bileĢikler halinde en fazla bulunan elementtir. Silisyum 

oksit (SiO2) doğada kum ve kuartz Ģeklinde bulunur.  

 

Resim 1.3: Silisyum(Si) elementinin doğal hali 

Silisyum(Si) çelik dökümlerde fiziksel dayanımı ve özgül ağırlığı arttırır. Silisyum, 

mangan gibi bütün çeliklerde bulunan bir elementtir. Çelik yapımında demir cevherinden 

veya ocak astarı olan tuğlalardan da bir miktar silis, çeliğin bünyesine kendiliğinden girer. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Atom_numaras%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Element
http://tr.wikipedia.org/wiki/Periyodik_tablo
http://tr.wikipedia.org/wiki/Periyodik_tablo
http://tr.wikipedia.org/wiki/Periyodik_tablo
http://tr.wikipedia.org/wiki/Atom_numaras%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Element
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Silisyumlu çelikler deyimi; bileĢiminde %0,4‟den fazla silisyum olan çelikler için kullanılır. 

Çelikte silisyumun bulunması esnekliği eksi yönde etkilerse de beher %1 artıĢ için çekme 

dayanımını 1O kg/mm, akma dayanımını da benzer oranda arttırır. %14 arasında silisyum 

bulunan çelikler, kimyasal tepkilere karĢı dayanımlı olduklarından, bu durumdaki çelikler 

dövülemez. 

 

1.2.4. Krom (Cr) 
 

Simgesi Cr‟dir. Krom (Cr) atom numarası 24 olan elementtir. Periyodik cetvelin 6B 

grubunda 4. periyotta bulunur. GümüĢ gibi parlak, mavimsi beyaz, kolay kırılan sert bir 

maden olan krom havaya karĢı çok dayanıklıdır, nemli havada bozulmaz, yani paslanmaz. 

Bu niteliğinden dolayı, paslanma olasılığı büyük olan madenlerden birçoğu ince bir krom 

tabakası ile kaplanır veya alaĢım elementi olarak bulundurulur. Krom çok sert olması ve 

erime noktasının 1857°C olması nedeniyle, metallere sertlik sağlanması ve zırhlı araç yapımı 

için kullanılır. En önemli kullanım alanı Ni ile beraber paslanmaz çeliklerdedir. OluĢturduğu 

kromoksit (Cr2O3) tabakası çelik yüzeyini film tabakası gibi kaplar ve kimyasal korozyona 

karĢı dayanıklılık sağlar.  

  

Resim 1.4: Krom (Cr) elementinin saflaĢtırılmıĢ ve doğal halleri 

Paslanmaz çeliğin görüntüsü oldukça dekoratiftir. Tekneyi rıhtıma veya baĢka bir 

tekneye bağlamak için genellikle babalardan yararlanılır. Resim 1.5‟te paslanmaz 

malzemeden imal edilmiĢ baba görülmektedir. 

 

Resim 1.5: Paslanmaz malzemeden imal idilmiĢ baba 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Atom_numaras%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Element
http://tr.wikipedia.org/wiki/Metal
http://tr.wikipedia.org/wiki/Z%C4%B1rh
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Krom, çeliğin dayanım özelliğini arttıran fakat buna karĢılık, esnekliğini çok az bir 

dereceye kadar eksi yönde etkileyen bir alaĢım elementidir.   

 

Krom, çeliğin sıcağa dayanımını arttırır. Kabuk-tufal yapmayı önler. Ġçinde yüksek 

oranda krom bulunması; çeliğin paslanmaya karĢı dayanımını arttırır. Kromlu paslanmaz 

çeliklerde krom oranı arttıkça, kaynak edilebilme yeteneği azalır.   

 

Krom, dengesi çabuk bozulmayan karbürü meydana getirir. Çelikte beher %1 

oranındaki krom yüzdeki artısına karĢılık, çekme dayanımında yaklaĢık olarak 8-10 

kg/mm2‟lik bir artıĢ görülür. Aynı oran içinde olmamakla beraber, akma dayanımı yükselirse 

de çentik dayanımı düĢer.   

 

Çeliklere en fazla ilave edilen alaĢım elementidir. Çeliğe ilave edilen krom Cr7C3 ve 

Cr23C6 gibi sert karbürler oluĢturarak sertliği direkt olarak arttırır. DönüĢüm hızlarını da 

yavaĢlatarak sertlik derinliğini de aynı oranda arttırır. Krom, %25‟e varan değerlerde ilave 

edilmesi halinde malzeme yüzeyinde bir oksit tabakası oluĢturarak paslanmaya karĢı direnç 

sağlar ve malzemeye parlak bir görüntü kazandırır. Çekme dayanımını ve sıcağa dayanımı da 

arttırır özelliğe sahiptir. Bazı alaĢımlarda meneviĢ kırılganlığına sebep olabilir veya sünekliği 

düĢürebilir. Bu etkileri azaltmak amacıyla daha çok Ni ve Mo elementleri ile birlikte 

kullanılır. 

 

1.2.5. Nikel (Ni) 
 

Nikel, atom numarası 28 olan ve simgesi Ni olan kimyasal bir elementtir. Periyodik 

cetvelin 8B grubunda 4. periyotta bulunur. Nikel (Ni) gümüĢ-beyaz bir metaldir. Doğada 

çoğunlukla demirle birlikte olmak üzere sülfürler, arsenürler ve silikatlar (lateritik kökenli) 

Ģeklinde bulunur. 

  

Resim 1.6: Nikel (Ni) elementinin doğal ve saflaĢtırılmıĢ halleri 

Sahip olduğu üstün nitelikler nedeniyle endüstride en çok kullanılan metallerden 

biridir. Nikelin havaya karĢı gösterdiği oksitlenme direnci sayesinde; bozuk para üretiminde, 

kimyasal araç gereçlerin üretiminde ve Alman gümüĢü gibi birçok alaĢımın üretiminde 

kullanılır. Gerek metal ve alaĢımları, gerekse paslanmaz çelik olarak geniĢ kullanım alanları 

olan bir metaldir. Ticari olarak saf olan (%99.5) dövülmüĢ ve dökülmüĢ haldeki nikelin 

endüstri bakımından geniĢ ve önemli kullanım alanları vardır. Bunun nedeni nikelin sahip 

olduğu iyi mekanik ve fiziksel özelliklerin yanı sıra korozyona karĢı gösterdiği yüksek 

dirençtir. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Atom_numaras%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Oksitlenme
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alman_g%C3%BCm%C3%BC%C5%9F%C3%BC&action=edit&redlink=1
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Nikel, çeliğin dayanımını silisyum ve mangana kıyasla daha az arttırır. Çelikte nikel, 

özellikle kromla birlikte bulunduğu zaman, sertliğin derinliklere inmesini sağlar. 

 

Krom-nikelli çelikler paslanmaya, kabuklaĢmaya ve ısıya dayanımlıdır. Özellikle 

düĢük sıcaklıklarda, makine yapım çeliklerinin çentik dayanımını arttırır. Nikel, ıslah ve 

sementasyon çeliklerinin dayanımını arttırdığı gibi istenen yapıdaki çelikler, paslanmaya ve 

kabuklaĢmaya dayanımlı çelikler için uygun bir alaĢım elementidir. 

 

1.3. Çeliklerin Sınıflandırılması 
 

Çelikler için farklı sınıflandırmalarda bulunmaktadır. Bunlar; 

 

 Üretim metodlarına göre çelikler, 

 Kullanım alanlarına göre çelikler,  

 BileĢimlerine göre çelikler, 

 Ana katkı maddesine göre çelikler,   

 Metalografik yapılarına göre çelikler, 

 Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre çelikler,  

 SertleĢtirme ortamlarına göre çeliklerdir. 

 

1.3.1. Üretim Metodlarına Göre Çelikler  
 

Bir çelik hangi yöntemle üretilmiĢse bu ismi alır. Çelik üretim yöntemleri arasındaki 

fark çeliğin özelliklerini etkiler. Çelikler üretim yöntemlerine göre Ģöyle sınıflandırılır: 

 

 Bassemer-Thomas çelik üretim yöntemi 

 Siemens-Martin çelik üretim yöntemi 

 Elektrik ark ve elektrik endüksiyon çelik üretim yöntemleri 

 Pota içerisinde çelik üretim yöntemi 

 Oksijenli konverter çelik üretim yöntemi 

 Vakum çelik üretim yöntemi 

 

1.3.2. Kullanım Alanlarına Göre Çelikler  
 

Çelik, metaller içerisinde en geniĢ kullanım alanına sahip olanıdır. Çeliğin bu yönü, 

onun üretim miktarını arttırmanın yanı sıra üretimine de çeĢitlilik katmıĢtır. Çelik hangi alan 

için üretilmiĢ ve kullanılmaktaysa, o alanın adını alır ve sınıflandırılır. 

 

 Yapı çelikleri  

 Takım çelikleri   

 Soğuk ve sıcak iĢ çelikleri   

 Hız çelikleri  

 Yay çelikleri  

 Yüksek sıcaklık çelikleri   

 Paslanmaz çelikler 

 



 

 13 

1.3.3. BileĢimlerine Göre Çelikler 
 

Bu grupta, çelikler içerisindeki elemanlara göre sınıflandırılmaktadır. Çelik bileĢenleri 

olan karbon, fosfor, kükürt ve silisyumun yanı sıra çeliğe özellik katmak amacıyla kullanılan 

katkı maddeleri de bu sınıflandırmada belirleyicidir. Bunlar; 

 

 Sade karbonlu çelikler, 

 DüĢük ve orta alaĢımlı çelikler, 

 Yüksek alaĢımlı çeliklerdir. 

 

1.3.4. Ana Katkı Maddesine Göre Çelikler   
 

Çeliğin bazı özelliklerini değiĢtirmek ya da geliĢtirmek için bileĢimine ilave edilen 

maddelere katkı elemanı denir. Çeliğe karbon, silisyum, mangan, kükürt, fosfor, bakır, krom, 

nikel volfram, vanadyum, alüminyum gibi elementler katık elemanı olarak ilave edilir.  

Bunlar; 

 Karbonlu çelikler, 

 Manganlı çelikler, 

 Kromlu çelikler, 

 Nikel çelikler, 

 Krom nikel çelikler, 

 Volframlı çelikler, 

 Vanadyumlu çeliklerdir. 

1.3.5. Metalografik Yapılarına Göre Çelikler 

 
Maden, alaĢım ve maden filizlerinin yüzeylerini, kesitlerini ve billurlaĢma özelliklerini 

mikroskopla inceleyerek çözümünü yapan bilim koluna metalografi denilmektedir. 

Malzemenin iç yapısındaki tane yapı özelliklerine göre çelikler sınıflandırılabilmektedir. 

Demir-karbon denge diyagramını konusunu incelediğinizde bunların iç yapıları hakkında 

detaylı bilgi edinebilirsiniz. Bunlar; 

 

 Ferritik çelikler, 

 Ferrit + perlitik çelikler,  

 Perlitik çelikler,  

 Östenit çelikler,  

 Martenzitik çelikler,  

 Ledeburitik çelikler,  

 Beynitik çeliklerdir. 

 

1.3.6.Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Göre Çelikler  
 

 Isıya dayanıklı çelikler  

 Manyetik çelikler  

 Korozyona dayanıklı çelikler  

 Paslanmaz çelikler 
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1.3.7. SertleĢtirme Ortamlarına Göre Çelikler  
 

Çelikler belirli sıcaklık değerlerine kadar ısıtıldıktan sonra kontrollü olarak 

soğutulmak suretiyle sertleĢtirilir. Çeliklerin sertleĢtirilmesinde kullanılan sıvı ve ortama 

göre sınıflamaya tabi tutulur. Bunlar; 

 

 Su çelikleri,  

 Yağ çelikleri,  

 Hava çelikleri gibi isimlerle adlandırılır. 

 

1.4.Uluslararası Çelik Standartları 
 

Dünyada değiĢik milletler kendilerine göre çelik standartları oluĢturup üretmektedir. 

Standartlar sayesinde ihtiyacı olanlar rahatlıkla her üreticiden çelik malzeme alabilir.  

 

En önemli çelik standartları; 

 

 TS Türkiye standardı, 

 EN Avrupa standardı, 

 DIN Alman standardı, 

 SAE, AISI, ASTM, ASME Amerikan standardı 

1.4.1.Türkiye’de Kullanılan Çelik Standartları 
 

 Türk Standartları (TS) 

 

Çeliklerle ilgili Türk Standartları‟nın hazırlanmasında DIN-Alman Standartları esas 

alınmıĢ olup, Alman Standartları bölümünde yer alan açıklama ve örnekler Türk Standartları 

için de geçerlidir. 

 

 Alman Standartları (DIN) 

 

Alman standartlarında malzeme tanımlaması için 3 değiĢik sistem kullanılmaktadır. 

  

 Karbon Çelikleri   

 DüĢük AlaĢımlı Çelikler   

 Yüksek AlaĢımlı Çelikler  

Bu sistemlerde aĢağıdaki bilgiler kodlama içersinde yer almaktadır. 

 Malzeme numarası   

 Çeliğin çekme dayanımına göre kısa iĢareti  

 Çeliğin kimyasal analizine göre kısa iĢareti 

 

 Çeliğin Çekme Dayanımına Göre Kısa ĠĢareti  

 

Çeliğin minimum çekme dayanımı (Kgf/mm
2
) esas alınarak gösterilir. 
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Örneğin: St 37: En az 37 Kgf/mm
2 

veya 370 N/mm
2 

çekme dayanımına sahip olan 

çeliği tanımlar. 

 Çeliğin Kimyasal Analizine Göre Kısa ĠĢareti  

 

 Karbon Çelikleri  

 

“C” ön harfi ile tanımlanır ve “C” harfinden sonra gelen sayı yüzde C miktarının 100 

katını gösterir. Ayrıca diğer özellikler “C” harfinden sonra k, m, q ve f harfleri konularak 

tanımlanmaktadır. 

Ck  Genel amaçlı kaliteli karbon çelikleri ( DüĢük P ve S) 

Cm 

 

Kükürt miktarı belli sınırlar içerisinde olan ıslah edilebilir karbon çelikleri 

Cq 

 

Soğuk Ģekillendirilebilir karbon çelikleri 

Cf  Alevle ve indüksiyonla yüzeyi sertleĢebilir karbon çelikleri 

Tablo 1.4: Harflerin açıklaması 

 

 

 DüĢük AlaĢımlı Çelikler  

 

AlaĢım elemanlarının ağırlık olarak toplam miktarı %5 veya %5‟ten az çeliklerdir. Bu 

çeliklerin kısa iĢaretindeki ilk rakam karbon miktarının 100 katı olup bu sayıdan sonra 

alaĢım elementi veya elementlerinin sembolleri ile daha sonraki sayı ve sayılarla da alaĢım 

elementinin yüzde olarak ağırlıkları verilmektedir. Bu sayılar aĢağıdaki alaĢım elementi 

çarpanına bölünerek o elementin yüzde ağırlığı bulunur. 

Elementler AlaĢım Elementi Çarpanları 

Cr, Mn, Si, Ni, Co, W “4” 

Al, Cu, Pb, Mo, V, Ti, Zr, Ti, T “10” 

C, S, P, N “100” 

B “1000” 

Tablo 1.5: AlaĢım elementleri çarpanları 

 Örnek: 41Cr4 

41 sayısı; 41/100 = 0,41 ortalama % C miktarını, 

4 sayısı; 4/4 = 1 ortalama % Cr miktarını ifade eder. 

 Yüksek AlaĢımlı Çelikler  

 

AlaĢım elementlerinin ağırlık olarak toplam miktarı %5‟ten fazla olan çeliklerdir. 

Yüksek alaĢımı belirlemek için tüm ifadenin baĢına bir “X” iĢareti konulmuĢtur. “X” 

harfinden sonra gelen sayı ortalama C miktarının 100 katıdır. Bu sayıdan sonra alaĢım 

elementlerinin sembolleri ile bunların yüzde olarak ağırlıklarının miktarları verilir. Tüm 

alaĢım elementlerinin çarpanları “1” olarak kabul edilir. 



 

 16 

 

 Örnek: X20Cr13 

 20 sayısı; 20/100 = 0,20 ortalama % C miktarını, 

13 sayısı; 13/1 = 13 ortalama % Cr miktarını ifade eder. 

 

 Amerikan Standartları  (SAE / AISI) 

 

  SAE ve AISI sistemlerinde malzemenin kısa iĢareti 4 veya 5 haneli sayı sistemi 

kullanılarak yapılır. 5 haneli sayı sistemi %C miktarı 1‟in üzerinde olduğu zaman yapılır. Ġlk 

2 rakam çelik türünü, diğer 2 veya 3 rakam ise %C miktarının 100 katıdır. 

AISI/SAE standartlarında çelik gösterimi AISI/SAE XX XX formatındadır. Buradaki 

ilk iki rakam çeliğin türünü son iki rakam ise bu çeliğin içindeki karbon oranını 

belirtmektedir.  

 

Örnek: SAE 1050  gösteriminde 10 malzemenin düz karbon çeliği olduğunu, 50 ise 

%0.48-%0.55 arası da karbon içerdiğini belirtmektedir. 

 

1.5. Loyd Kurallarına Göre Çelik Standartları 
 

17. yüzyılda yaĢamıĢ bir Ġngiliz kıraathane sahibi olan Edward Lloyd; müĢteri 

beklentilerini sezinlemiĢ, buna paralel olarak müĢterileri kahvesine çekmek için kahvesinde 

bir köĢede gemi ve yük sahiplerinin, sigortacılar ve gemi adamlarının gemiler ile ilgili 

bilgilerini sergilemiĢtir. 1688'de Edward Lloyd'un önderliğinde gemi yapımcıları ve 

sigortacıları bir birlik oluĢturmuĢlardır. Daha sonra can, mal ve çevre ve üçüncü tarafların 

güvenliğinin sağlanması amacı ile gemilerle ilgili kurallar oluĢturan denetim kuruluĢları, 

kara endüstrisinde faaliyet yürüten kuruluĢlar ile sigorta kuruluĢları baĢta olmak üzere, Loyd 

adı altında faaliyetlerine baĢlamıĢlardır. Günümüzde her ülkede vakıf kuruluĢu olarak 

oluĢturulan tarafsız, bağımsız, uzman denetim kuruluĢlarına Loyd adı verilmektedir. 

 

Loyd kuruluĢları (klas kurumları) teknik standartları koymak ve uygulamak için 

kurulmuĢ kuruluĢlardır. Birçok Loyd kuruluĢu bulunmaktadır. Bazıları Tablo 1.6‟da 

görülmektedir. 

KISALTMA KURUM ÜLKE 

ABS American Bureau of  shipping ABD 

LRS Lloyd's Register of Shipping Ġngiltere 

TL Türk Loydu Türkiye 

Tablo 1.6: Loyd kuruluĢları 

Loyd gemiler ve denizde yüzer araçlar dâhil olmak üzere, denizle ilgili tesislerin 

inĢası, dizaynı ve denetimiyle ilgili teknik standartları oluĢturan ve uygulayan 

organizasyonlardır. Klas kurumu tarafından uygulanan bu standartlar yazılı kurallar 

Ģeklindedir. 
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Genel olarak klas surveyleri (kontrol) gözle kontrol yapılması esasına dayanır. 

AĢağıdakileri kapsar: 

 

 Bütün survey kapsamına giren öğeler 

 Seçilen parçaların detaylı kontrolleri 

 Testlere, ölçümlere ve denemelere uygunsa Ģahitlik etmek 

 

Surveyor (kontrol yapan yetkili teknik personel) kendi görüĢüne ve klas kurallarına 

göre herhangi bir korozyon, yapısal bozukluk veya yapısında, makinede veya ekipmanların 

birinde hasar belirlerse bu gemi klasını etkiler. 

 

1.5.1. Gemi Çeliğinin Özellikleri 

 
Gemi inĢaatında genelde kullanılan çelik fiyat, özellik ve bulunabilirlik yönünden 

uygun olan “yumuĢak çelik (mild steel)” malzemedir. Soğuk ve sıcak Ģekil vermeye ve 

kaynağa uygun olan bu malzemenin iĢleme sıcaklıklarında mekanik özelliklerinde önemli bir 

değiĢme gözlenmez. Ancak çok düĢük sıcaklıklarda darbe sertliğini kaybeder, kırılganlık 

kazanır ve bünyede kırılganlık zaafiyeti (brittle fracture) yaratabilir.  

 

Gemi inĢaatında kullanılan malzemelerin teknik özelliklerinden bahsettiğimizde gemi 

üzerine gelecek çekme, basma ve kesme gerilmelerini karĢılayabilme özelliği, sertliği 

(hardness), sünekliği (Ģekil değiĢtirme özelliği malleability), kırılganlığı (brittleness), 

yorulmaya dayanımı (fatigue strength), yoğunluğu ile yanma mukavemeti gibi özellikler 

anlaĢılmalıdır. 

 

Çelik malzemenin teknik karakteristikleri kimyasal yapı değiĢikliği (alaĢımlama) ile 

sağlanmakta olduğunu öğrendiniz. 

 

Çeliğin gemi inĢasında kullanabilmesi için de gemiyi belgeleyecek “klas kurumunca” 

denetlenmiĢ, test edilmiĢ ve damgalanmıĢ olması gerekir. Klas kurumları, gemi inĢaatında 

kullanılan çelikleri belirli bir gruplandırmaya tabi tutarak bunlara A‟dan E‟ye kadar 

sembolik değerler verir. Klas kuralları, hangi tip çeliklerin, hangi Ģartlar altında 

kullanılacağını ve mekanik özelliklerinin ne olması gerektiği belirtmektedir. 

 

Türk Loydu‟nun Çelik Gemileri Klaslama Kuralları- Cilt A - Kısım 2 – Malzeme 

Kurallarının dokümanını temin ederek bu konuda daha detaylı bilgi elde edebilirsiniz (Tablo 

1.7). 
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Tablo 1.7: Türk Loydu - çelik levhalar, Ģeritler, profiller ve çubuklar 

 

Bu değerlere göre, A ve B yumuĢak çelik türleri olarak tanımlanabilir. Klas kuralları 

hangi tip çeliklerin hangi Ģartlar altında kullanılacağını ve mekanik özelliklerinin ne olması 

gerektiğini net ve açık bir Ģekilde belirtir. Diğer yandan, genelde gerilmelerin yüksek olduğu 

tanker dökme yük gemileriyle, ağırlığın önemli olduğu savaĢ gemileri, Ro-Ro ve yolcu 

gemileri gibi konstrüksiyonlarda yüksek gerilim çelikleri kullanılıyor. Benzer Ģekilde, 

soğutularak sıvılaĢtırılmıĢ LPG ve LNG taĢıyan gemilerin tanklarında, soğuk ortamda 

kırılganlaĢmayan; tanklarında korozif etkisi yüksek maddeler taĢıyan tankerlerde ise 

korozyona mukavemetli çelik malzemeler kullanılıyor. 

 

Türk Loydu (TL) yapım kurallarında belirtilen yapı elemanları için kullanılacak olan 

bütün malzemeler, TL Malzeme (ve Kaynak) Kurallarına uygun olmalıdır. Farklı özellik ve 

karakteristiklere sahip malzemeler de kullanılabilir. Bu tip malzemelerin kullanılabilmesi 

için malzemeye ait kimyasal özelliklerin, mekanik özelliklerin, kaynak özelliklerinin, üretim 

tekniklerinin, vb. gibi tanımlayıcı özelliklerin onay için TL‟na teslim edilmesi gerekir. 

 

Genel Teknik Ġstekler 

 

 Kimyasal BileĢim 

 

Kimyasal bileĢim için bu kurallarda belirtilen sınır değerler, eriyik analizine uygulanır. 

Ürün analizi sonucunda, sınır değerlerinde artı veya eksi yönde meydana gelen küçük 

farklılıklar, ürünün özelliklerine etki etmediği veya ilgili standartlarda belirtilen toleransları 

aĢmadığı takdirde, kabul edilebilir. 

 

Kimyasal bileĢimi (%) aĢağıdaki sınır değerleri aĢmayan çelikler uygun bulunmaktadır 

(Tablo 1. 8). 
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Tablo 1.8: Kimyasal bileĢim 

 Kaynak Edilebilirlik 

 

Burada belirtilen kurallara uyan çelikler, bilinen atölye yöntemleri ile kaynak 

edilebilir olmalıdır. Çelikler ayrıca, gerektiğinde ön ısıtma ve/veya kaynak sonrası ısıl iĢlem 

gibi kaynak kalitesini arttırıcı önlemlere de uygun olmalıdır. 

 

 Mekanik Özellikler 

 

Bu kurallarda belirtilen mekanik özellikler çekme testleri ile kanıtlanmalıdır. 

 

 Çentik Darbe Enerjisi 

 

Çelikler için istenilen çentik darbe enerjisi, 3 test parçasının ortalama değeri alınarak 

sağlanmalıdır. Bu üç değerin biri, %70'inden daha az olmamak üzere, ortalama değerin 

altında olabilir. 

 

 Diğer Özellikler 

 

Belirli malzeme sınıfları için kristaller arası korozyon, gevreklik kırılmasına karĢı 

direnç veya yüksek sıcaklıklara mukavemet gibi bazı özel istekler varsa bunlar gerekli testler 

vasıtasıyla sağlanmalıdır. 

 

1.5.2. Levha ve Profiller için Tekne Yapım Çeliği 
 

Gemi yapı elemanlarında kullanılabilen çelik malzemelerin seçimi için Tablo 1.9'da 

verilen bilgileri inceleyiniz. Bu tabloda TL kuralarına göre Levha kalınlığı ve malzeme 

sınıfına göre kullanılacak çelik kaliteleri belirtilmiĢtir.   

 

Tablo 1.9: Levha kalınlığı ve malzeme sınıfına göre kullanılacak çelik kaliteleri 

 Normal Mukavemetli Tekne Yapım Çeliği 
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Normal tekne yapım çeliği, en üst anma akma sınırı değeri ReH, en az 235 N/mm2 ve 

çekme mukavemeti ise, 400-500 N/mm2 değerinde olan çeliklerdir. Normal tekne yapım 

çeliği sağlamlık özellikleri birbirinden farklı olan, TL-A, TL-B, TL-D ve TL-E kalitelerine 

göre gruplandırılır. Tekne yapı elemanlarında kullanılacak her bir kalite için Tablo 1.9‟a 

bakınız. 

 

 Yüksek Mukavemetli Tekne Yapım Çeliği 

 

Yüksek mukavemetli tekne yapım çeliği, akma ve çekme özellikleri, normal tekne 

yapım çeliğinin üstünde olan çeliktir. Malzeme kurallarına göre yüksek mukavemetli tekne 

yapım çeliği, en üst anma akma sınırı ReH‟ın 315, 355 ve 390 N/mm2 değerlerine sahip 

olmalarına göre üç gruptur. Yüksek mukavemetli tekne yapım çeliği sağlamlık özellikleri 

birbirinden farklı olan kalite gruplarına ayrılır. Bunlar; TL-AH 32/36/40, TL-DH 32/36/40, 

TL-EH 32/36/40 ve TL-FH 32/36/40‟tır. 

 

Tablo 1.10: Yüksek mukavemetli çeliklerin mekanik özellikleri 
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Tablo 1.11: Türk Loydu, yüksek mukavemetli çeliklerin gemide kullanıldıkları kısımlar 

 

1.5.3. Gemi Yapı Elemanları için Çelik Malzeme Seçimi 
 

Gemide yapı elemanlarında kullanılan çelik malzemelerin kullanım yerine göre Türk 

Loydu çeliğin sınıfını ve kalitesini açıkça belirtmektedir. 

 

 Çelik Malzemelerin Kullanım Yeri Sınıfı ve Kalitesi 

 

Gemide yapı elemanlarında kullanılan çelik malzemelerin kullanım yeri, sınıfı ve 

kalitesi  Tablo 1.12'de  belirtilmiĢtir. 
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Tablo 1.12: Gemide yapı elemanlarında kullanılan çelik malzemelerin kullanım yeri, sınıfı ve 

kalitesi 
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1.6. Çeliğin Çekme Dayanımı 
 

Tahribatlı muayene; malzemelerin çekme, basma, eğilme vb. kalıcı Ģekil 

değiĢikliklerine karĢı göstereceği direnci ve dayanımı belirlemek için uygulanan muayene 

yöntemleridir. Demir esaslı malzemelerin sertlik, çekme gücü, yorulma ve çarpma direnci 

deneyleri kullanım yeri Ģartlarına göre yapılması gerekebilmektedir. 

 

Çekme deneyi gemi inĢa sanayisinde en çok yapılması gereken tahribatlı malzeme 

muayene yöntemidir. Çekme deneyi malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesinde 

kullanılır.  

 

1.6.1. Çekme Deneyinin Tanımı  
 

Malzemelerin, uygulanan kuvvet karĢısında kopmaya karĢı gösterdikleri dayanıma 

çekme dayanımı denir. Tablo 1.13‟te çekme test parçası formu ve standart ölçüleri (Türk 

Loydu) görülmektedir. 

 

Tablo 1.13: Çekme test parçası formu ve standart ölçüleri (Türk Loydu) 

Çekme deneyi için önce test edilecek malzemeden standartlara uygun bir çekme 

numunesi hazırlanır. ġekil 1.3‟teki gibi bu numune iki ucundan özel çekme test cihazının 

çenelerine bağlanıp gittikçe artan bir yükle kopuncaya kadar çekilir. Bu esnada uygulanan F 

yükü ile buna karĢı malzemenin gösterdiği uzama (Δl) ölçülür. Deney sonucu elde edilen yük 

(F) ve uzama (Δl) değerlerinden yararlanarak (F – Δl) diyagramı elde edilir. Bu diyagrama 

çekme diyagramı da denir. 
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ġekil 1.3: Çekme test deneyi uygulaması 

Çubuğa uygulanan kuvvet, akma dayanımı denilen belli bir oranın aĢılması ile birlikte 

kalıcı uzama meydana getirir. Bu oranın altındaki uzama kalıcı değildir. Kalıcı uzamanın 

olduğu Ģekil değiĢimine plastik Ģekil değiĢimi denir. Malzemeye uygulanan kuvvetin etkisi 

kalktıktan sonra malzemenin eski hâline dönmesine elastik Ģekil değiĢimi denir. 

 

1.6.2. Gerilme ÇeĢitleri  
 

Çekme testi esnasında üç farklı gerilme görülür. ġekil 1.4‟te çekme testinden oluĢan 

gerilme çeĢitleri  görülmektedir.  

 

 Akma gerilmesi: Kaymanın baĢladığı ve kalıcı uzamanın etkili olduğu 

gerilmedir.  

 Çekme gerilmesi: Malzemeye uygulanan en yüksek gerilmedir.  

 Kopma gerilmesi: En yüksek plastik Ģekil değiĢiminin olduğu ve kopmanın 

gerçekleĢtiği gerilmedir.  

 

ġekil 1.4: Çekme testinde oluĢan gerilme çeĢitleri 

 Elastikiyet Modülü  
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Elastikiyet modülü ġekil 1.4‟te görülen gerilme-uzama eğrisinde elastik bölgedeki 

doğrunun eğimidir. Bu iliĢki, Hooke Kanunu olarak ifade edilmektedir.  

 

Elastik Modülü (E) = Gerilme / Elastik Uzama 

 

1.7. Gemi Yapım Çelikleri 
 

Klas kuralları hangi tip çeliklerin hangi Ģartlar altında kullanılacağını ve mekanik 

özelliklerinin ne olması gerektiğini net ve açık bir Ģekilde belirtmektedir. 

 

1.7.1. Gemi Yapı Elemanlarında Kullanılan Çelik  Plaka ve Profiller 
 

Gemi inĢaatında hadde çeliği (levha ve profil olarak) en çok kullanılan yapı 

malzemeleridir.  

 

 Gemi Çelik Plakası 

 

Çelik saclar düz, bir yüzü baklavalı veya kabartmalı olarak imal edilir. Baklavalı ve 

kabartmalı saclar, üzerinde yürürken ayak kaymaması için bazı döĢemelerde kullanılır. 

 

Resim 1.7: Düz, bir yüzü baklavalı ve kabartmalı plakalar 

Düz saclar 0,5-50 mm kalınlıklarda yapılır. Ancak gerekli durumlarda daha kalın çelik 

saclar da imal edilebilir. 5 mm‟den az kalınlıktaki levhalara ince sac adı verilir. Bunların 

enleri 1 m boyları ise 4 m kadardır.  

 

Gemi gövdesi omurga, dıĢ kaplama, güverte, perde, posta, bodoslama, kemere, 

stringer, dikme gibi pek çok sayıda elemanın birleĢmesinden meydana gelir. Bu elemanlar 

teknenin emniyetini, dayanıklılığını, su geçirmezliğini sağlar.  
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Resim 1.8: Yüksek mukavemetli gemi sacı 

Gemi yapı elemanları (braket, döĢek, tülani, kaplama sacı vs.) kesimi için standart 

levha ölçülerinde hazırlanan resimler (Nesting), otomatik kesim tezgahları (CNC) vasıtasıyla 

kesilmektedir (Resim 1.9). Ayrıca kesimi yapılan bu parçaların, hangi gemi yapı elemanı 

olduğunun anlaĢılması için kodlama (markalama) yapılmaktadır. 

 

Resim 1.9: CNC ile gemi yapı elemanları kesimi 

Tablo 1.14‟te bazı kalınlıklar için çelik plakaların boyutları verilmiĢtir. 
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ÖLÇÜ (Sizes) KALĠTE(Grades) 

Ağırlık 
Kalınlık Alan 

Grade A EH36 
mm mm 

5 

4000 x 2000 *   0.314 

6000 x 2000 *   0.471 

8000 x 2000 *   0.628 

5000 x 2500 *   0.491 

6000 x 2500 *   0.589 

8000 x 2500 *   0.785 

10000 x 2500 *   0.98 

6 

4000 x 2000 *   0.377 

6000 x 2000 *   0.565 

8000 x 2000 *   0.754 

5000 x 2500 *   0.589 

12000 x 3000 *   1.696 

10 

4000 x 2000 *   0.628 

6000 x 2000 *   0.942 

8000 x 2000 *   1.256 

12000 x 2000 *   1.884 

5000 x 2500 *   0.981 

6000 x 2500 * * 1.178 

8000 x 2500 *   1.570 

10000 x 2500 * * 1.963 

12000 x 2500 *   2.355 

6000 x 3000 * * 1.413 

12000 x 3000 * * 2.826 

12 

5000 x 2500 *   1.178 

10000 x 2500 *   2.355 

5000 x 2500 *   1.472 

8000 x 2500 *   2.355 

10000 x 2500 * * 2.944 

12000 x 2500 *   3.533 

6000 x 3000 * * 2.120 

12000 x 3000 * * 4.239 

30 9000 x 3000   * 6.359 

40 
6000 x 2000   * 3.768 

6000 x 2500   * 4.710 

Tablo 1.14: Bazı kalınlıklar için çelik plaka boyutları 

 Profil ÇeĢitleri 

 

NPU, NPI, HEA, HEB, IPE, köĢebent, lama, kare-dikdörtgen kutu ve –T- profilleri 

gibi birçok profil çeĢidi bulunmasına rağmen gemi inĢa sektöründe en çok kullanılan profil 

türü Hollanda profilidir. Profillerin boyları 6 ila 12 metre arasında değiĢmektedir. 
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Resim 1.10: Profil çeĢitleri 

 NPU Profil 

 

ġekil 1.5: NPU profil kesiti ve standart ölçüleri 

 NPI Profil 

 

ġekil 1.6: NPI profil görüntüsü ve kesiti  
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Tablo 1.15: NPI profili standart ölçüleri  

 HEA/HEB Profil 

 

  

ġekil 1.7: HEA/HEB profilleri görüntüsü ve kesiti  

 

Tablo 1.16: HEA/HEB profilleri standart ölçüleri  

 IPE Profil 
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ġekil 1.8: IPE profili kesiti ve standart ölçüleri 

 -T-Profil 

 

ġekil 1.9: -T- profili kesiti ve standart ölçüleri 

 KöĢebent Profil 

 

ġekil 1.10: KöĢebent profili görüntüsü ve kesiti  
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Tablo 1.17: KöĢebent profili standart ölçüleri  

 Lama/Silme Profil 

 

ġekil 1.11: Lama/silme profili görüntüsü ve kesiti  
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Tablo 1.18: Lama/silme profili standart ölçüleri  

 Kare Kutu Profil 

 

ġekil 1.12: Kare kutu profili görüntüsü ve kesiti  
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Tablo 1.19: Kare kutu profili standart ölçüleri  

 Dikdörtgen Kutu Profil 

 

ġekil 1.13: Dikdörtgen kutu profili görüntüsü ve kesiti  
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Tablo 1.20: Dikdörtgen kutu profili standart ölçüleri  

 Hollanda Profili 

 

Gemi inĢa sektöründe destek elemanı olarak en çok Hollanda profili kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.11: Hollanda profili 
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ġekil 1.14: Hollanda profilinin kesiti 

Tablo 1.21‟de Hollanda profili standartlarından birkaçı için kesit ölçü değerleri 

verilmiĢtir. 

Designation Dimensions Bulb Radius 

r1 

mm 
Section 

 
Mass per 

Metre kg 

width 

b mm 

Thickness 

t mm 

Bulb Height 

c mm 

60 x 4 3.11 60 4 13 3.5 

80 x 5 4.42 80 5 14 4 

100 x 6 7.33 100 6 15.5 4.5 

120 x 6 7.6 120 6 17 5 

200 x 8.5 18.5 200 85 28 8 

300 x 11 38.1 300 11 43 13 

400 x 16 71.4 400 16 58 18 

430 x 20 92.6 430 20 62.5 19.5 

Tablo 1.21: Hollanda profili standartlarından kesit ölçü değerleri  

1.8. Malzeme Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar  
 

Bir teknik personel yaptığı tasarım için malzeme seçerken aĢağıdaki özellikleri dikkate 

almak durumundadır. Bunlar; 

 

 Mekanik özellikler: Çekme mukavemeti, sertlik, tokluk, süneklik, 

Ģekillendirilebilirlik, yorulma direnci, akma direnci, vs. 

 Kimyasal özellikler : Kimyasal bileĢenler, korozyon dayanımı, çözülebilirlik vs. 

 Termal özellikler: Isı iletim katsayısı, ısı tutma kapasitesi, genleĢme katsayısı, 

vs. 

 Elektrik özellikleri: Direnç, dielektrik dayanımı, kapasitans değeri vs. 

 Isıl iĢlem özellikleri. 

 Manyetik özellikleri: 

 Optik özellikleri : IĢığı soğurma, yansıtma dereceleri 

 Ekonomik özellikler : Fiyat, temin edilebilirlik, vs. 

 

Endüstride üretim bir ekip iĢini gerektirir. Bu ekipte çalıĢan herkesin malzeme 

bilgisinin çok iyi olması beklenmez. Bu iĢle uzman bir kiĢinin ilgilenmesi gerekir. Küçük 

iĢletmelerde bu uzman kiĢi genellikle tekniker-teknisyendir. Ama büyük iĢletmelerde 

malzeme mühendisleri iĢin olmazsa olmazıdır. Genel olarak büyük endüstri kuruluĢlarında 
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malzeme seçimi bu kiĢilere bırakılır. Yük ve dayanımlara karĢı koyacak malzemeyi seçmek 

onun görevidir. Yeterli teknik ve malzeme bilgisi olmayan bir eleman dökme demirin 

kullanılacağı yerde çelik, çeliğin kullanılacağı yerde alüminyum kullanırsa bunun sonunda 

can ve mal kaybına neden olabilir. 

 

Gemi inĢa sanayisinde malzeme özellikleri Loyd kuruluĢlarının uzun yıllar deneysel 

çalıĢmalar neticesinde belirli standartlara (klaslama kuralları ile) bağlanmıĢtır. Malzeme 

seçimi ise Loyd kuruluĢunun gemileri klaslama kurallarının uygun gördüğü malzeme ve ürün 

gruplarından seçilir. 

 

Malzeme seçiminde uyulması gereken kurallar vardır. Bunlar;  

 

 Malzemenin temin edilebilme kolaylığı,  

 Ekonomiklik değeri,  

 Üretim iĢlerine ve uluslararası standartlara (gemi inĢada klaslama 

kurallarına) uygunluk, 

 Korozyon direnci,  

 Fiziki, teknolojik ve mekanik özellikleridir.  

 

 Malzemenin Temin Edilebilme Kolaylığı 

 

Bir iĢin yapılmasında kullanılacak malzeme Ģekil, miktar, ölçü bakımından her 

istenildiği zaman bulunabilmelidir. Seçilen malzeme o anki tüm ihtiyaçlarımızı karĢılasa bile 

piyasada üretilmeyen ya da az bulunan bir malzemeyi seçmenin sıkıntısını ilerde 

yaĢayabiliriz. Üretim süreklilik arz eder. ĠĢletmenin sürekliliği için malzemenin kolay temin 

edilebilme özelliğini hiçbir zaman akıldan çıkarmamalıdır.  

 

 Ekonomiklik Değeri 

 

Ekonomi faktörü, bir malzemenin seçiminde fiyat ve kullanma zamanıyla birlikte 

değerlendirilmelidir. Bir malzemenin fiyatı değerlendirme için yeterli bir ölçüt değildir. Bir 

malzemede fiyat ve kullanma zamanı birlikte değerlendirilmelidir. Malzeme, ödenen paraya 

karĢılık bir süre hizmet vermelidir. Bu malzeme veya makine parçası ödenen paraya karĢılık 

belli süre hizmet vermemiĢse ekonomik olduğundan söz edemeyiz. Herhangi bir malzemeye 

veya makine elemanına baĢlangıçta ödediğimiz para fazla olsa da malzeme veya makine 

parçası görevini aksatmadan uzun süre hizmet etmiĢse malzemenin ekonomik olduğunu 

söyleyebiliriz. Malzeme seçiminde, malzemenin ekonomik olup olmadığına malzeme 

seçimindeki diğer faktörler de değerlendirerek karar verilir.  

 

 Üretim ĠĢlerine ve Uluslararası Standartlara (Gemi ĠnĢada Klaslama 

Kurallarına) Uygunluk 

Bir ürünü yapmak için piyasada çok çeĢitli malzeme bulmak mümkündür. Ancak bu 

malzemelerden bir tanesi en uygun olanıdır. Biz de en uygun olan malzemeyi bulmalıyız. 

Üretim iĢlerinde seçeceğimiz malzeme metalse biçimlendirilebilme özelliğine sahip olmalı, 

gerektiğinde yüzeyinden talaĢ kaldırılabilmelidir. Gemi yapımında birçok malzeme kaynak 

ile montaj edilmektedir. Bunun için seçilen malzeme eğer kaynak iĢlemi ile montaj 



 

 37 

edilecekse malzemenin kaynak kabiliyetinin iyi olması gerekmektedir. Seçeceğimiz 

malzeme üretim iĢlerine uygun olmazsa zaman ve ekonomik kayba uğrarız. Demirsiz 

madensel malzemelerden biri olan bronz, gemilerde pervane malzemesi olarak 

kullanılmaktadır. Bronzlar esas olarak kalay içeren bakır (Cu) esaslı alaĢımlardır. Resim 

1.12‟de gemi bronz pervanesi görülmektedir. 

 

Resim 1.12: Gemi bronz pervanesi 

 Korozyon Direnci 

 

Korozyon, metallerin içinde bulundukları ortam ile kimyasal veya elektrokimyasal 

reaksiyonlara girerek metalik özelliklerini kaybetmeleridir. Metallerin büyük bir kısmı su ve 

atmosfer etkisine dayanıklı olmayıp normal koĢullar altında dahi korozyona uğrar. Resim 

1.13‟te korozyona uğramıĢ zincir görülmektedir. 

 

Resim 1.13: Korozyona uğramıĢ zincir 

Bazı soy metaller (altın vb.) hariç bütün metal ve alaĢımları az veya çok korozyona 

uğrar. Korozyon olayı endüstrinin her bölümünde kendini gösterir. Uçaklar, direkler, taĢıtlar, 

gemiler, borular ve birçok makine parçası korozyon olayı ile karĢı karĢıyadır. Bütün bu 

yapılar korozyon nedeniyle beklenenden daha kısa sürede iĢletme dıĢı kalmakta ve büyük 

ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. Malzeme seçerken çalıĢacağı yere göre korozyon 

direnci yüksek malzemeler seçmeliyiz. Deniz suyu içinde malzemeler daha fazla korozyona 

uğrayacağı için gemi pervanesi için korozyon direnci yüksek malzemeler seçilmektedir. 
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Bronz korozyona dayanıklı bir alaĢımdır. Resim 1.20‟de gemi bronz pervanesi 

görülmektedir. 
 

 Fiziki, Teknolojik ve Mekanik Özellikleri 

 

 Fiziksel özellikler: Malzemenin boyutları, nem oranı, ergime sıcaklığı, 

magnetik özellikleri vb.  

 Teknolojik ve mekanik özellikler: Çekme, basma, burulma, kesilme 

dayanımları, sertlik, elastiklik vb.  

Çekme dayanımı, gemi inĢa sanayisinde kullanılan çelik malzemelerden en çok 

beklenilen mekanik özelliklerden biridir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Verilen kriterlere göre metalik malzemelerin değerlendirmesini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Metalik malzemelerden (normal ve 

yüksek mukavemetli çelik, alüminyum, 

bakır, paslanmaz çelik) numune temin 

ediniz.  

 Öğretmeninize danıĢınız. 

 Malzemenin temin edilebilme 

kolaylığına göre malzemeleri seçiniz. 

 Öğretmeninize danıĢınız. 

 Ekonomiklik değerine göre malzemeleri 

seçiniz. 

 Öğretmeninize danıĢınız. 

 Üretim iĢlerine uygunluğuna göre 

malzemeleri seçiniz. 

 Öğretmeninize danıĢınız. 

 Numuneleri bir su kabının içerisinde 

birkaç gün bekleterek gözlem yapınız. 

 Korozyon direncine göre malzemeleri 

seçiniz.  

 Numunelerden korozyona uğramıĢ 

olanları tespit ediniz.  

 Korozyon önleme yöntemlerini 

araĢtırınız. 

 Fiziki, teknolojik ve mekanik 

özelliklerine göre malzemeleri seçiniz.  

 Malzemenin çeĢitli fiziksel ve kimyasal 

özelliklerini araĢtırınız.  

 Öğretmeninizin gözetiminde, farklı 

malzemelere tahribatlı muayene 

yöntemlerini uygulayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız 

becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak 

kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1- Metallik malzemelerden (normal ve yüksek mukavemetli çelik, 

alüminyum, bakır, paslanmaz çelik) numunelerini temin ettiniz 

mi? 

  

2- Malzemenin temin edilebilme kolaylığına göre malzemeleri 

seçtiniz mi? 
  

3- Ekonomiklik değerine göre malzemeleri seçtiniz mi?   

4- Üretim iĢlerine uygunluğuna göre malzemeleri seçtiniz mi?   

5- Korozyon direncine göre malzemeleri seçtiniz mi? Korozyon 

önleme yöntemlerini araĢtırdınız mı? 
  

6- Fiziki, teknolojik ve mekanik özelliklerine göre malzemeleri 

seçtiniz mi? Farklı malzemelere tahribatlı muayene yöntemlerini 

uyguladınız mı? 

  

 

DEĞERLENDĠRME  

 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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Verilen kriterlere uygun olarak Hollanda profili için tabloda verilen, ölçü değerlerini 

kesit Ģekli üzerindeki uygun kısımlara yazınız. 

 

Hollanda profilinin kesiti 

Designation Dimensions Bulb Radius 

r1 

mm 
Section 

 
Mass per 

Metre kg 

width 

b mm 

Thickness 

t mm 

Bulb Height 

c mm 

120 x 6 7.6 120 6 17 5 

Hollanda profili standartlarından kesit ölçü değerleri  

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tablodaki Hollanda profili için kesit ölçüsü 

değerlerini gözden geçiriniz. 
 Öğretmeninize danıĢınız. 

 Tabloda verilen ölçü değerlerini, Hollanda 

profilinin en kesitinde uygun sembollerin yanına 

yazınız. 

 Öğretmeninize danıĢınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

  Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız 

becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak 

kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tablodaki Hollanda profili için kesit ölçüsü değerlerini gözden 

geçirdiniz mi? 
  

2. Tabloda verilen ölçü değerlerini, Hollanda profilinin en kesitinde 

uygun sembollerin yanına yazdınız mı? 
  

 

DEĞERLENDĠRME  

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde 

verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Bir amacı gerçekleĢtirmek için kullanılan her madde malzeme adını alır. 
2. (   ) En az iki metalin ya da biri metal diğeri ametal olan elementlerin birlikte 

ergitilmesiyle oluĢturulan malzemeye alaĢım denir. 
3. (   ) Demirle karbon bir araya getirilirse bu ikiliden çelik ve bakır adında iki yeni 

mekanik özellikler kazanmıĢ farklı alaĢımlar meydana getirilir. 

4. (   ) Çeliğin iç yapısında ana metal olarak demir bulunur. 

5. (   ) Kullanım alanlarına göre çeliklerin çeĢitlerinden biri de sade karbonlu 

çeliklerdir. 

6. (  ) Çeliklerle ilgili Türk Standartları‟nın hazırlanmasında DIN-Alman Standartları 

esas alınmıĢtır. 

7. (   ) Loyd Kurallarına göre tekne yapım çelikleri genel olarak “düĢük ve yüksek 

mukavemetli tekne yapım çeliği” olarak ayrılmaktadır. 

8. (  ) Çekme deneyi malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır. 

9. (   ) Malzeme seçiminde uyulması gereken kurallardan biri de malzemenin temin 

edilebilme kolaylığıdır. 

10. (   ) Gemi gövdesi genel manada baĢ blok, yatay blok, kıç bloklarının kızakta 

montajı ile oluĢturulur. 

11. (   ) Gemi yapı elemanları (braket, döĢek, tülani, kaplama sacı vs.) sac plakalardan 

kesilerek kullanılır. 

12. (   ) Gemi inĢa sektöründe en çok kullanılan profil türü Hollanda profilidir. 

13. (  ) Korozyon, metallerin içinde bulundukları ortam ile kimyasal veya 

elektrokimyasal reaksiyonlara girerek metalik özelliklerini kaybetmeleridir. 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekne ve yat yapımında kullanılan 

malzemeleri tanıyabilecek ve yapılacak iĢe uygun malzemeyi seçebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan, tekne ve yat inĢa eden tersanelerden farklı malzemeleri 

(ahĢap, lamine, alüminyum ve kompozit vb.) kullanan firmaları geziniz ve 

incelemelerinizi sunu halinde arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 Tekne ve yat yapımında kullanılan malzemenin hangi özelliklerinden dolayı 

seçilmiĢ olabileceğini arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

2. TEKNE VE YAT YAPIMINDA 

KULLANILAN MALZEMELER 
 

Tekne ve yatlar, deniz içinde kullanıldıklarından ötürü açık hava koĢullarına 

dolayısıyla, güneĢ, yağmur, deniz suyu, dalga kuvveti, rüzgâr vb. birçok olumsuz faktörün 

etkisine maruz kalmaktadır. Bu nedenle, uzun yıllar hizmet verebilmeleri için yapısal olarak 

sağlam olmaları, üretimlerinde kaliteli malzemelerin kullanılması ve iyi bir iĢçiliğin 

uygulanması gerekmektedir. 

 

Tekne ve yatların yapısı, tipi ve büyüklüğüne bağlı olarak kullanılan malzemelerde 

değiĢiklik göstermektedir. Tekne ve yatlar ahĢap, lamine, alüminyum ve kompozit 

malzemeler kullanılarak yapılmaktadır. 

 

2.1. AhĢap Malzemeler 
 

AhĢap malzeme birçok endüstri kolunda kullanılmaktadır. Bu alanlarından birisi de ahĢap 

tekne ve yat imalatıdır. Geleneksel bir malzeme olarak ahĢap tekne ve yatların dıĢında küçük 

tonajlı gemilerin yapımında halen kullanılmaktadır. En çok kullanılanları maun, meĢe, kayın, 

sedir ağacı, kestane ağacı ve diĢbudak gibi deniz ortamına dayanıklı kereste türleridir. 

Organik bir madde olan ahĢap denizde bir süre sonra fauling organizmaların etkisi ile 

kullanılmaz duruma gelir. Bu nedenle çeĢitli boyalar ile boyanır ve sık sık bakımı yapılır. 

AhĢap malzemenin modern kullanımı geleneksel teknelerin yanında, suya dayanıklı 

kontrplak ve çok katlı ahĢap tekneleri de içermektedir. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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2.1.1. Ağaçların Yapısı 
 

Gövdesinden enine kesilen bir ağaç incelenecek olursa en dıĢta kabuk, sonra yıllık 

halkaları meydana getiren hücre tabakaları ve en içte de öz kısım görülür. 

  

Resim  2.1: Ağaç kesiti 

Bir ağaç kendi besinini doğrudan doğruya toprak ve havadan güneĢ ıĢığı vasıtasıyla 

üretir. Yapraklardaki klorofil denilen yeĢil madde sayesinde havanın karbondioksitinden, 

güneĢ ıĢığı altında fotosentez denilen olay sonucunda kendisi ve diğer canlılara faydalı 

besinleri meydana getirir. 

 

 Ağaçların Kısımları 

 

 Kökler 

 

Ağacın toprak altındaki bölümü olup toprağa sıkıca tutunmasını ve beslenmesini 

sağlar. Kök vasıtasıyla topraktan emilen su ve besin maddeleri yapraklara kadar ulaĢır. 

 

 Gövde 

 

Ağacın kökleri ile dalları arasında bulunan ve kereste üretimine yarayan bölümüdür. 
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ġekil 2.1: Ağaç kesitinde bölümler; 

A: Kambiyum, B: Ġç kabuk, C: DıĢ kabuk, D: DıĢ odun, E: Ġç odun, F: Öz, G: ÖzıĢınları 

 

 Kambiyum 

 

DıĢ odun ile kabuk arasında bulunur. Ağacın yaĢamını ve büyümesini sağlayan 

bölümdür. 

 

 Ġç Kabuk 

 

Ağacın yaĢamında önemli bir görev yüklenen ve yapısı gereği yumuĢak olan deri 

dokunun dıĢı iç kabukla sarılıdır. Ġç kabuk deri dokuyu korur. Kambiyum tarafından her yıl 

oluĢturulan yeni gözelerin çok sayıda olmalarına karĢın bunların %6–20 kadarı iç kabuğun 

geliĢmesine katılır. 

 

 DıĢ Kabuk 

 

Ağacın gövdesini saran en dıĢ katmandır. Yıllık büyüme ağacı kalınlaĢtırır. Bu ölçü 

değiĢikliği iç kabuğu çatlatır. Ġç kabuğu yapan canlı gözeler ölür. Üst üste yığılan ölü gözeler 

mantar görünüĢlü dıĢ kabuğu oluĢturur. 

 

 DıĢ Odun 

 

Ġç odunla kabuk arasındaki bölümdür. Ġç odundan daha yumuĢak olup yaĢayan 

dokulardan oluĢmuĢtur. DıĢ odun ağaçta aĢağıdan yukarıya doğru besi suyu iletimini sağlar. 

DıĢ odun yumuĢak ve açık renklidir. Böcekler tarafından kolayca yıkıma uğrar. Ġğne yapraklı 

bazı ağaçlarda iç odun ile dıĢ odun arasında pek fark olmamasına karĢın meĢe gibi bazı 

ağaçlarda dıĢ odun değersizdir ve ahĢap sanayinde pek kullanılmaz. 
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 Ġç Odun 

 

Özün çevresindeki bölümdür. YaĢamını tamamlamıĢ, sertleĢmiĢ ve odunlaĢmıĢ 

gözelerden oluĢur. Çoğunlukla koyu renklidir. Ġç odunu koyu renkli olmayan ağaçlar da 

vardır. YaĢayan ağaçta iç odunun kalınlığı her yıl artar. Özellikleri bakımından üstün 

özellikler taĢır. 

  

 Öz 

 

Sağlıklı büyümüĢ ağaçlarda gövdenin ortasında bulunur. Gövde boyunca uzanır. 

Yuvarlak veya çok kenarlı olabilir. Ağacın türüne göre 1–3 mm çapındadır. 

 

 ÖzıĢınlar 

 

BaĢkesitte bulunan ve daha önce anlatılanların dıĢında, ağacın gövdesinde bulunan 

önemli bir dokular grubu daha vardır. Bunlar deri dokudan öze doğru, bisiklet tekerleğindeki 

ince tellere benzer bir dağılım gösteren özıĢınlardır. ÖzıĢınlar, besin maddelerini yatay yönde 

iletmeye ve gerekli hallerde depo etmeye yarar. 

 

 Yapraklar 

 

Köklerin topraktan emdiği ve içinde eriyik halde tuzlar bulunan özsu ağacın 

yapraklarında iĢlenir. YaĢamı için çok gerekli olan bu değiĢim ağacın geniĢ veya iğne 

yapraklarının birlikte oluĢturdukları taç bölümünde gerçekleĢir. Fotosentez adı verilen ve 

yapraklarda gerçekleĢen bir kimyasal olay sonucunda ağacın yaĢamını ve büyümesini 

sağlayan iĢlem gerçekleĢir. 

 

2.1.2. Ağaç ÇeĢitleri 
 

Ülkemizde yetiĢen ağaçlar iğne yapraklı ve geniĢ yapraklı ağaçlar olmak üzere iki 

gruba ayrılır. 

 

 Ġğne Yapraklı Ağaçlar 

 

 Çam 

 

Sarıçam, karaçam ve kızılçam gibi çeĢitleri vardır. Odunu reçinelidir. Kolay iĢlenir, 

reçine fazlalığı nedeniyle aletlerin çalıĢmasında güçlükler çıkarabilir. Boyanabilir, 

cilalanabilir, tornalanabilir, soyulabilir, iyi çivi tutar, renk verilebilir. Fazla reçineliyse, 

tutkallamada güçlük çıkar. Tekne ve yat imalatında, oymacılıkta, tornacılıkta, tel direği ve 

çeĢitli inĢaatlarda  kullanılır. 
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Resim 2.2: Çam malzemede yüzey görünüĢü 

 

Resim 2.3: Çam Ağacı 

 Köknar 

 

Kolay iĢlenir, yumuĢaktır, çivileme ve vidalanma özelliği iyidir. Renk verilebilir. 

YapıĢma özelliği iyidir. Mobilyacılıkta ve doğramacılıkta, kutu ve sandık yapımında, kâğıt 

yapımında ve kontrplak üretiminde kullanılır. 

 

   

Resim 2.4: Köknar 
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 Ladin 

 

Avrupa, Batı Rusya bölgelerinde yetiĢir. Diri odun ve öz odun renk bakımından farklı 

değildir. Orta kısmı olgun odun özelliklerine sahip olup odunu sarımsı beyaz renktedir. 

Böceklere karĢı hassastır. Odunu dayanıksızdır. Kolay iĢlenir, soyulabilir, çivi ve vidalama 

özelliği iyidir. Ġyi yapıĢtırılır, renk verilebilir. Boyanması ve cilalanması iyidir. Hızlı ve iyi 

kurutulur, çatlamaya meyli azdır. Genellikle mobilyacılıkta ve doğramalarda, kutu ve sandık 

yapımında, müzik aletlerinde, tel direği, maden direği, ambalaj ve kâğıt lif odunu, kontrplak 

yapımında, gemi direği yapımlarında kullanılır. 

 

   

Resim 2.5: Ladin 

 Sedir 

 

Batı, Orta ve Doğu Toroslarda doğal olarak bulunur. 40 m‟ye kadar uzayabilir. Hafif 

ve yumuĢak bir ağaçtır. Hava koĢullarının değiĢiminden fazla etkilenmez. Saunalarda, dıĢ 

ortamlarda, yeraltında köprü ayaklarında ve katran üretiminde kullanılır. Böceklere karĢı 

dayanıklıdır. Bol budaklıdır. Kokulu bir ağaç türüdür. 

 

Resim 2.6: Sedir malzemede yüzey görünüĢü 

 Ardıç 

 

Doğu Afrika, Kenya, Tanzanya, Uganda ve Türkiye‟de yetiĢir. Diri odun, dar ve 

beyazımsı renktedir, öz odundan kolayca ayrılır. Öz odun sarımsı kahverengi ile morumsu 
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kırmızı renkli kesimden sonra kırmızımsı kahverengiye dönüĢür. Dayanıklıdır. YapıĢtırma ve 

cilalama özellikleri iyidir. En önemli kullanıĢ yeri kurĢun kalem yapımıdır.  Mobilya 

yapımında ve doğramacılık iĢlerinde kullanılır. 

  

Resim 2.7: Ardıç malzemede yüzey görünüĢü 

 GeniĢ Yapraklı Ağaçlar 

 

 Kayın 

 

Böceklere karĢı hassas olup kuru odun termitlerinin de zarar verdiği tespit edilmiĢtir. 

Genellikle odunu çok dayanıksızdır. Diğer yapraklı ağaçlardan daha geniĢ bir kullanım 

yerine sahiptir. Özellikle masif mobilya, lambri, spor aletleri, oyuncak, alet sapları, 

yapımında; tornacılıkta, müzik aletleri yapımında, kontrplak, parke, kaplama levha, fıçı 

sanayisinde, kâğıt yapımında, karoser yapımında, kullanılır. Türkiye piyasasında bol 

miktarda bulunur. 

   

Resim 2.8: Kayın ağacı 

 MeĢe 

Avrupa, Türkiye, Kuzey Afrika ülkelerinde yayılır. Yoğun ve sert bir ağaçtır. Fıçı 

yapımında ideal bir malzemedir. Tekne yapımında, liman inĢaatlarında, vagon yapımında ve 

toprakla temas eden her çeĢit kullanım yerinde değerlendirilir. 
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Resim 2.9: MeĢe malzemede yüzey görünüĢü 

 Ceviz 

 

Avrupa, Türkiye, Güneybatı Asya‟da yetiĢir. Yüksek kaliteli mobilya üretiminde en 

uygun ağaç malzemedir. Tüfeğin kundak ve dipçik kısmının yapımında, tornacılıkta, 

oymacılıkta, spor aletleri, müzik aletleri yapımında kullanılır.  

   

Resim 2.10: Ceviz malzemede yüzey görünüĢü 

 DıĢbudak 

 

Avrupa, Kafkaslar, Türkiye, Kuzey Afrika‟da yetiĢir. Böceklere karĢı hassas olup 

odunu dayanıksızdır. Eğilme direnci yüksek olduğundan, en fazla spor aletleri ve vurucu alet 

sapları yapımında kullanılmaktadır. Raket, hokey sopaları, jimnastik aletleri, kriket ve 

bilardo sopaları, küçük gemilerin bükme kısımları ile iskelet ve döĢemelerinde, mobilya 

yapımında kullanılır.  
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Resim 2.11: DiĢbudak malzemede yüzey görünüĢü 

 Kavak 

 

Avrupa, Rusya, Türkiye, Kuzey Afrika, Hindistan‟da yetiĢir. Böceklere karĢı hassas 

ve çok dayanıksızdır. Kesilebilir, soyulabilir çivilenmesi ve yapıĢtırılması iyidir. Boyanma 

ve cilalanma özellikleri iyidir. Mobilyaların iç kısımlarında ve çekmecelerde, oyuncak kutu 

ve sandık imalinde, kontrplak, kibrit yapımında kurĢun kalem ve kâğıt imalatında kullanılır. 

  

Resim 2.12: Kavak 

 Akçaağaç 

 

Ġngiltere, Orta Avrupa, Türkiye ve Batı Kafkasya‟da yetiĢir. El aletleri ve makinelerle 

kolay iĢlenir ve düzgün yüzeyler elde edilebilir. Kesilebilir, soyulabilir, çok iyi çivi ve vida 

tutar, yapıĢtırılabilir, renk verilebilir, iyi cilalanır. Mobilya endüstrisinde, parke yapımında, 

müzik aletlerinde, kemanın alt tablasının yapımında kullanılır. 
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Resim 2.13: Akçaağaç malzemede yüzey görünüĢü 

 Ihlamur 

 

Az dayanıklı olup mantar ve böceklere karĢı hassastır. Çivilenebilir, vidalanabilir, 

yapıĢtırılması iyidir. Renk verilebilir, cilalanabilir. Her yönde yarılmaya karĢı direnç 

gösterdiğinden oymacılıkta en önemli ağaç türlerindendir. Arı kovanı iskeleti, müzik aletleri, 

piyano, arp, oyuncaklar, fırça sapları yapımında kullanılır. 

 

Resim 2.14: Ihlamur 

 Armut 

 

Avrupa, Türkiye, Batı Asya‟da yetiĢir. Çivi ve vidayı iyi tutar, iyi yapıĢtırılır. 

Özellikle renk verilmesi ve cilalanması iyidir. Fırça sapı, Ģemsiye sapı, ölçme aleti, cetvel 

takımı ve T cetveli yapımında, keman, gitar, blok flüt, piyano yapımında kullanılır. Ayrıca 

ısıyı fazla geçirmediğinden ve eli ısıtmadığından pipo yapımında kullanılır. 
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Resim 2.15: Armut malzemede yüzey görünüĢü

 Karaağaç 

 

Avrupa, Asya, Güney Sibirya, Türkiye, Kuzey Afrika, Kuzey ve Orta Avrupa‟da 

yetiĢir. El aletleri ve makinelerle oldukça kolay iĢlenir. Çivilenme ve yapıĢtırılma, boyanma 

ve cilalanması iyidir. Mobilya, parke, lambri, gemi, vagon yapımında, liman inĢaatlarında, 

spor aletleri, alet sapları yapımında ve oymacılıkta kullanılır. 

  

Resim 2.16: Karaağaç malzemede yüzey görünüĢü 

 Porsuk 

 

Avrupa, Kuzey Afrika, Kafkaslar‟da yetiĢir. Çok yoğun ve sert bir ağaçtır. Çit direği 

ve bahçe kapısı dikmelerinde ve diğer toprakla temas eden kısımlarda kullanılmaktadır. 

Ayrıca yüzyıllarca ok atmada kullanılan yay yapımında değerlendirilmiĢtir. 

 

 Yabancı Ağaçlar 

 

 Pelesenk 

 

Orta ve Güney Amerika, Meksika, Batı Hint adaları, Honduras, Panama, Kolombiya, 

Venezüella, Nikaragua, Guatemala‟da yetiĢir. El aletleri ve makinelerde iĢlenmesi çok 

güçtür. Yağlı yapısı dolayısı ile yapıĢtırılması güçtür. Kendi kendine yağlanma özelliği 

dolayısı ile gemilerde uskur Ģaftı yapımında ve likör esansı olarak kullanılır. 
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Resim 2.17: Pelesenk malzemede yüzey görünüĢü 

 Paduk 

 

Batı Afrika, Nijerya, Kamerun, Ekvator Gine‟si, Gabon, Kongo, Zaire, Angola‟da 

yetiĢir.  Makinelerle kolay iĢlenir. Çivi ve vida tutma özelliği iyidir. Kolay yapıĢtırılır, 

zımparalandığında, tozu hapĢırtır. Özellikle kesme kaplama levha yapımında kullanılır. 

 

 Teak 

 

Güneydoğu Asya, Hindistan, Burma, Tayland, Kamboçya, Vietnam ve Java‟da yetiĢir. 

Dokunulduğunda yağlı bir his verir. Dikili ağaçlar kesimden 3 yıl önce çevrelenerek dikili 

halde kurumaya bırakılır.  Teak ağacını yapıĢtırmada rutubet %6-10 arasında olmalıdır. Ġyi 

renk verilir, oldukça iyi derecede cilalanır. Gemilerde güverte kaplamalarında çok kullanılır. 

Mobilya yapımında iç ve dıĢ parke, bahçe mobilyası, lambri, asitlere karĢı dayanıklı olduğu 

için kimyasal kaplarda, laboratuvar masalarında kullanılır. 

   

Resim 2.18: Teak malzemede yüzey görünüĢü 

 

 Maun 

 

Batı, Orta ve Doğu Afrika, Liberya, FildiĢi Sahili, Gana, Nijerya, Kamerun, Gabon, 

Kongo, Angola, Zaire, Uganda bölgelerinde yetiĢmektedir. Çivileme, vidalama ve yapıĢtırma 
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özellikleri iyidir. Çok iyi cila kabul eder. Demiri korozyona uğratır. Özellikle tekne ve yat 

yapımında ve keman imalatında kullanılır. 

   

Resim 2.19: Maun malzemede yüzey görünüĢü 

 Limba 

 

Batı ve Orta Afrika, Gine, Sierra Leone, FildiĢi Sahili, Gana, Nijerya, Kamerun, Orta 

Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Zaire, Angola‟da yetiĢir. El aletleri ve makinelerle kolay iĢlenir. 

Mobilya iĢlerinde, tornacılık ve oymacılıkta kullanılır. 

 

 

Resim 2.20: Limba malzemede yüzey görünüĢü 

2.1.3. AhĢabın Fiziksel Özellikleri 
  

     1- Nem 

     2- Birim hacim ağırlık 

     3- Sıcaklık genleĢmesi 

     4- Isı iletkenliği 

     5- Elektrik iletkenliği 

     6- Dayanıklılık 

     7- Sertlik 

     8- Renk ve parlaklık 

     9- Koku  
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 Nem 

 

Ağaç hücreleri arasında bol miktarda bulunan su üç ayrı Ģekilde bulunur. 

 

 Yapısal (bünye) su: Kimyasal yapısında olan sudur. Kurutma iĢlemleri 

ile değiĢmez. 

 Emme suyu (absorbsiyon su): Selüloz suya karĢı çok istekli (hidrofil) 

bir madde olup çok iyi su emerek ahĢabın ĢiĢmesine sebep olur. Emme 

suyu oranı %28–30‟dur. 

 Serbest su (kapiler su): Hücre aralarında ve içlerinde bulunan sudur. 

YaĢ odun ve tahtalardaki ıslaklık hissi bu suyun fazlalığıdır.  

 

Sonuç olarak ahĢabın nemi denildiğinde “emme suyu” ve “serbest su” akla gelir.  

AhĢabın fiziksel özellikleri nem oranı ile etkilenir. AhĢap kururken hacim kaybına uğrar ve 

büzülür. Sertlik ve dayanımı artar ancak enerji tutma kapasitesi azalır. 

 

 Birim Hacim Ağırlığı (BHA) 

 

AhĢabın BHA‟lığı ve nem birbirine bağlıdır. %15 neme karĢılık gelen birim hacim 

ağırlığı ağaç türüne göre (0,1 t/m3) ile (1,5 t/m3) arasında değiĢir. 

BHA yüksek olan ahĢapların mekanik özellikleri de yüksektir. Ancak bunların iĢlenmesi ve 

çalıĢılması zordur. Mantar, böcek gibi hayvanlara karĢı dayanıklıdır. 

BHA düĢük olan ahĢapların mekanik dayanımları düĢüktür. ĠĢçilikleri kolaydır. 

 

 GenleĢme 

 

Sıcaklıkla hacmi geniĢleyen ahĢabın, soğumayla hacmi azalır. 

 

 Isı Ġletkenliği  

 

AhĢap hücreli yapısı ve yapının esasını oluĢturan maddenin selüloz olması nedeniyle 

ısı bakımından kötü bir iletkendir. Bölme, kaplama malzemesidir. 

 

 Elektrik Ġletkenliği 

 

Nem derecesine bağlı olarak ahĢabın iletkenlik derecesi değiĢir. YaĢ ahĢap iletken 

olmakla beraber, kuru ahĢap alçak gerilimlerde yalıtım malzemesi olarak kullanılır. 

 

 Dayanıklılık 

 

DıĢ etkenlere karĢı ahĢabın direnç göstermesidir. AhĢapların, içerdiği antiseptik 

maddelerin varlığına göre dayanıklılık dereceleri değiĢir.  MeĢe, kestane, gürgen, çam, 

dayanıklı; kavak, ıhlamur, diĢbudak, kayın, çınar ve söğüt, az dayanıklı ağaçlardandır. 

 

 Sertlik 
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Yoğunluk derecesine paralel olarak sertlik derecesi de değiĢir. Ağaçtaki lifler dik 

doğrultuda ise sertlik fazladır. Ġlkbahar odunu, yaz odunundan; dıĢ odun iç odundan daha 

yumuĢaktır. 

 

 Renk ve Parlaklık 

 

Ġç ve dıĢ odunda renk tonları ve parlaklık değiĢir. Ġstisna olarak bazı ağaçlar kurulama 

iĢleminden sonra renk değiĢtirebilir. Aynı cins ağaçlarda renk farklılıkları olması doğaldır. 

 

 Koku 

 

Kimyasal anlamdaki salgı maddelerinin miktarı ve cinsi koku miktarını belirler ve 

zamanla azalabilir. Koku nedenlerinden birisi de mantarlardır. 

  

2.1.4. AhĢabın Kimyasal Özellikleri 
  

Hücre duvarının kimyasal bileĢiminde; 

 

 Selüloz: BileĢiminde %40-45 bulunur. Hücre duvarının ana katkı maddesidir. 

AhĢabın fiziksel özelliklerinden eğilime ve çekmeye karĢı mukavemet veren madde 

budur. 

 

 Hemiselülöz: BileĢiminde %20-35 bulunur. Pentoz ve heksos Ģekerlerinin kısa 

polimerileridir. Hücre duvarını güçlendirir, depo madde görevi yapar, geçit zarlarını 

ayarlar. Su emicidir. 

 

 Lignin: BileĢiminde %20 bulunur. Selüloz fibrilleri içinde yer alır. AhĢabın basınca 

karĢı mukavemetini sağlar. Bir fenol halkasının ana yapısına sahip amorf bir 

maddedir. DüĢük oranda su emicidir. Rengi kahverengimsi beyazdır. 

 

 Yabancı madde: BileĢiminde %0-5 bulunur. 

 

2.1.5. Kereste  Kesimi 
 

  Kereste, yuvarlak bir kütükten kesilerek elde edilen dikdörtgen Ģeklinde profili olan 

tahtalardır. Ormandaki depolardan hızar ve biçme atölyelerine gelen tomruklar cinsleri ve 

kullanılacakları alanlara göre değiĢik yöntemlerle kesilmektedir. Bu değiĢik yöntemlerin 

avantaj ve dezavantajları vardır.  

 Kereste kesiminde uygulanmakta olan üç çeĢit kesim vardır. 

 

 Düz kesim 

 Çeyrek kesim 

 Yarma kesim 

 

Bu üç tip kesim Ģekline göre ahĢabın fiziksel özellikleri değiĢmektedir. ĠĢlerinin 

özelliğine göre kesim tipi seçilmelidir. Bu üç kesim uygulama farklarından dolayı fazladan 

harcanan zaman ve beceri fiyatlara fark olarak yansıtılmaktadır. 



 

 59 

  

 Düz Kesim 
  

Resimlerde gösterildiği gibi hızarlar, bir kütükte birbirine paralel kesimler serisini 

yaparak “düz kesim” kereste elde ederler. Bu teknikte kesim çizgisi, ağacın damarlarına ve 

yaĢ halkalarına teğet veya paralel olarak geçer. Düz kesim keresteler, 30°‟den daha az açı 

taĢıyan yaĢ halkalarına sahiptir. Kütüğün uzunlamasına dilim dilim kesildiği basit bir 

yöntemdir. 

 

Resim 2.21: Düz kesim 

Bu ahĢap kesme sistemi, mükemmel verim sağlar. Çünkü çıkacak ıskartalar en aza 

indirilmiĢtir, zaman tasarrufu yapılmıĢtır. Düz kesim kolaydır, ucuzdur ve beceri 

gerektirmeyen basit bir yöntem olduğundan çabuk uygulanır. Piyasada çok 

yaygındır. Piyasada genel tercih olarak dünya kerestelerinin %98‟i düz kesim olarak 

üretilmektedir. 

 

Ne yazık ki, düz kesimin bazı kritik dezavantajları vardır. Düz kesilmiĢ kereste, 

çeyrek kesilmiĢ keresteye göre enlemesine daha fazla çekme yapmaya ve bükülmeye 

meyillidir. Düz kesim keresteler, kendi yüzeylerine paralel seyreden yaĢ halkalarına sahiptir. 

Düz kesim keresteler, ağacın greni, budakları ve dönüĢlerini vurgular.  

 

 Çeyrek Kesim 

  

Çeyrek kesimli keresteler, büyük ve geniĢ ağaçlardan elde edilir. Ġnce ve genç 

ağaçlarda bu yöntem uygulanmaz. Çeyrek kesim, ağacın merkezinden 90 derecelik açılarla 

kütüğün dört parçaya bölünmesinden ibarettir. Dörde bölünen bir ağaç kütüğünden elde 

edilen her parça ağaç özüne (merkezine) köĢegen (diagonal) olacak Ģekilde kesilir. Bu 

uygulama, dik olan greni daha fazla oluĢturur. 
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Resim 2.22: Çeyrek kesim 

Çeyrek kesimli kerestede, kendi yüzeyine takriben 60°‟den 90°‟ye kadar açıya sahip 

olan yaĢ halkaları konumlanmıĢtır. Çeyrek kesim kereste, herhangi bir odada kullanılmakta 

olan modern anlamdaki yer döĢemelerinde bulunan çok kuvvetli ve düzenli grenlere sahiptir. 

Sert ağaç yer döĢemelerinizin yüzeylerinde görülen gren; ağacın nasıl kesildiğine göre 

değiĢiklik gösterecektir. Bu tip ağaç kesiminin faydaları, düz kesimden %50 daha fazla, az 

dönüĢlü, uzunlamasına seyreden halis grenler elde etmektir. Çeyrek kesim, hem yarma hem 

de çeyrek kesimli ürün yaratır. 

 

 Dezavantajları 

 

Çeyrek kesim, boylamasına düz giden damarları korur. Çeyrek kesim olarak ifade 

edilen kesimde ağacın birçok görüntüsünde ıĢınların güzel örnekleri sergilenir. Çeyrek kesim 

yapılmıĢ kerestenin grenleri,  göreceli olarak birbirine uyumludur ve bundan böyle ürün 

istikrarlı ve tutarlı olup marangoz ve mobilyacılar tarafından tercih edilmektedir. Çeyrek 

kesim keresteler, alternatif kesim yöntemi ile ortaya çıkan figürlerde bazılarının tercih ettiği 

öz ıĢınlarını ve dalgalı grenleri içerir. 

 

Fire oranı düz kesim ile aynıdır.  Çeyrek kesim sayesinde elde edilen verim nedeniyle, 

keresteler diğer düz kesimden büyük ölçüde daha az olarak üretilmekte olup nispeten 

maliyeti yüksektir. Çeyrek kesim yapabilen kereste üreticisi çok az bulunmaktadır. 

GeniĢ ağaç kütüklerinden elde edilen çeyrek kesim keresteler, üretimde daha fazla 

çaba ve emeği gerektirir. Birçok ağaç türü,  çeyrek kesim ile öz ıĢınlarının güzel örneklerini 

görüntüler. Çeyrek kesilmiĢ kerestenin, en belirgin karakteristik özelliği, ortaya çıkan gren 

örneklerinin çeĢitleridir. Bu tip kesimler, teknik hüner ve sabır gerektirir. Çeyrek kesim, 

öğrenilmesi yıllarla ölçülen bir sanattır. Bu sebeplerden dolayı maliyeti diğerlerinden 

fazladır. 

 

 Çeyrek Kesim Kerestenin Özellikleri 

 

 Enlemesine çekme ve bükülmeyi azaltır. 

 Bükülme, eğrilme ve oluklaĢmayı azaltır. 

 Hemen hemen tüm uygulamalarda kullanılır. 

 Çatlama veya yarma yüzey yaratmaz. 

 Daha iyi bir boyama yüzeyi oluĢturur. 

 Yüzeyde çatlamalara az eğimlidir. 
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 Sıvıların, içinden geçmesine izin vermez. 

 KabarmıĢ grenlere karĢı bile düz yüzey oluĢturur. 

 

 Yarma Kesim 

  

Yarma kesim kereste, düz kesim ve çeyrek kesim keresteden daha az kullanılmaktadır. 

Yarma kesim keresteler, yaĢ halkalarına 30-60 derece açılarda kesilir. Bu uygulama fazla 

önem arz eden iĢler için dik veya sapmayan düz gren örnekleri elde etmekte 

kullanılır.  Çizimde gösterildiği gibi her bir kereste, kütük kesiminde aynı iliĢkiye sahiptir ve 

bundan böyle her bir kereste aynı gren örneğine sahip olacaktır. 

 

ġekil 2.2: Yarma kesim 

Yarma kesim kerestesinden yapılmıĢ malzeme, muhtelif tahtalar içinde gren 

örneklerindeki benzerlik sebebiyle muntazam görüntüye sahiptir. 

  

Ne yazık ki yarma kesim, çok fazla zaman ve özel beceri gerektirdiğinden maliyeti 

çok yüksektir ve çizimde gösterildiği gibi her Ģey ortadadır, kenar kesimlerinde ufak 

parçalar, takozlar ve kırıntıların miktarı çok olacaktır. DüĢük verimden dolayı bu tür bir 

yöntem nadiren kullanılmaktadır. Yarma tahta, dikey grenler ürettiğinden parlak özelliğe 

sahip değildir. Daha çağdaĢ uyarlamalar için mimarlar tarafından belirlenip kullanılmaktadır. 

 

2.1.6. Ağacın Kurutulması ve Ġstiflenmesi  
 

 Ağacın Kurutulması 

 

AhĢap malzeme nem alıĢveriĢi sonucu zamanla Ģekil değiĢimine uğrar. Bu Ģekil 

değiĢikliği ahĢap gereçte bozulmalara yol açar. Bu sakıncanın önüne geçilmesi için ahĢap 

malzemenin nem oranı belli değerlere sahip olmalıdır. 
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Resim 2.23: KesilmiĢ tomruklar 

Ağaç, havadaki nem oranına uyar. Havadan fazla neme sahipse nem verir, az neme 

sahipse nem alır. Nem dengesi oluĢtuğunda alıĢveriĢ durur.  AhĢabın nem oranını belirleme 

yollarından biri de tartı yöntemidir. AhĢaptan alınan numuneler tartılır, 101–105°C‟de 

kurutulur ve tekrar tartılır. Bunun arkasından nem içeriği, aĢağıdaki formülden belirlenir:  

 

(Ġlk ağırlık - son ağırlık)/Son ağırlık * 100 = % nem içeriği 

 

Standartlara göre kullanılacak ahĢabın nem oranı %14-15 olmalıdır. 

 

Elektronik nem ölçme nemölçer aleti ile daha seri ölçülür. Cihaz nem miktarının 

etkilediği elektrik akımına göre ölçme yapar. Bu ölçüm cihazları, ahĢabın elektrik direncinin, 

ahĢabın kuruluğu ile doğru orantılı olduğu esasına göre çalıĢmakta olup ahĢaba batırılan iğne 

Ģeklinde elektrotlar 6-8 mm ahĢap içine girip geçtikleri en nemli bölgenin nem oranını 

gösterir.  

 

Ağaçta kurutma doğal yollarla yani açık havada bekletilerek kurutulabildiği gibi 

kurutma fırınlarında ileri teknoloji kullanılarak kurutulur. Doğal yollarla kurutma iĢlemi çok 

zaman alması ve istenilen nem oranına kadar kurutulamaması gibi nedenlerle pratik bir 

uygulama değildir. AhĢap sanayisinde kullanılacak keresteler, kurutma fırınının kamarasına 

dengeli ve düzenli aralıklarla istif edilir. Ġstiflemede oluĢturulacak hava kanalları kereste ile 

havanın temasını kolaylaĢtıracak biçimde olmalıdır. 
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Resim 2.24: Kurutma fırını 

Fırın sıcaklığında kerestelerdeki nem, su buharı olarak açığa çıkar ve hava akımı ile 

atılır.  

 

 Ġstiflenmesi 

 

Ormandan kesilen ağaçlar tomruk haline getirildikten sonra çeĢitli kalınlıklarda lata, 

kalas ve tahtalara ayrılarak katrak adı verilen makinelerde biçilir. 

 

Resim 2.25: Ġstifleme 

 Ġstiflemede Dikkat Edilecek Noktalar 

 

 Kereste hava akımı, güneĢ, yağmur, kar etkilerinden korunmalıdır. 

 Kerestenin istif edildiği zemin nemsiz olmalıdır. 

 Keresteler istif çıtalarının üzerine düzgün sıralarlarla yerleĢtirilmelidir. 

 Kerestenin alın yüzeyleri katran, kâğıt ile dıĢ etkilerden korunmalıdır. 

 Ġstifler yılda bir yeniden düzenlenmelidir. 

 Ġstifler ağaç cinslerine göre gruplandırılıp numaralandırılmalıdır. 

 

2.1.7 Türk Loydu Ağaç Malzeme Kuralları 
 

Türk Loydu‟nun “Tekne Konstrüksiyonu-AhĢap Tekneler” dokümanını temin ederek 

bu konuda daha detaylı bilgi elde edebilirsiniz (Tablo 2.1). 

 

Tablo 2.1: Tük Loydu - tekne konstrüksiyonu-ahĢap tekneler için konu baĢlıkları 
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Ağaç malzeme olarak hava veya suya dayanıklı uygun ağaç yapı elemanları 

kullanılmalıdır. Örneğin; havaya ve suya, mantarlara ve böceklere karĢı dayanıklı, kullanma 

amacına uygun iyi mekanik özellikleri olan ve orijini ve çalıĢma kabiliyeti uygun olan 

ağaçlar seçilmesi gerekir. 

 

Hava koĢullarında ve suda çalıĢmayan ve mukavemet bakımından zorlanmayan 

ağaçlardan fazla dayanıklılık istenmeyebilir. 

 

Ayrıca uzun elyaflı, özellikleri iyi olan ağaç kullanılmalıdır. Örneğin; kabuktan 

arınmıĢ ve çatlaksız olması hasarlı budakların ve diğer hataların bulunmamasıdır. Dönerek 

geliĢmiĢ veya fazla gerilerek kesilmiĢ ağaçların kullanılmasına müsaade edilmez. 

 

Kullanılacak ağaç iyi depolanmalı ve yeterince kurutulmalı veya uygun bir kurutma 

tesisatında tekniğe uygun olarak kurutulmalıdır. 

 

 Masif Ağaç 

 

Masif ağacın kullanımında öncelikle radyal kesilmiĢ ağaçlar kullanılması gerektiği 

belirtilmiĢtir. YaĢ halkalarının alt kesit kenarına göre açısının 45≤°'den küçük olmasına 

müsaade edilmemektedir. 

 

Burada, verilen ağaçlar I' dan V'e kadar olan dayanıklılık gruplarına ayrılmıĢtır. 

Bunlar; 

I = Çok iyi, 

II = Ġyi, 

III = Orta, 

IV = Yeterli, 

V = Kötü 

olarak isimlendirilir. 

 

Teknenin ana bağları için kullanılacaksa dayanıklılık grubu en az II veya III olmalıdır. 

 

 Kontrplak 

Kontrplak birbirine yapıĢtırılmıĢ birkaç tabakadan oluĢur. Tabakalar ağaç kaplamalar, 

ağaç kiriĢ veya çubuklardan oluĢur. Bu kurallarda kontrplak olarak belirtilen levhalar 

özellikle ağaç kaplama tabakalarından oluĢur. 

 

Kontrplak levhalar TL1 ve TL2 olarak iki sınıfa ayrılır.  

Her iki sınıf da istenilen mukavemet bakımından tutkal mukavemeti de dâhil eĢittir. 

Ġkisi arasındaki fark: Levha çeĢidi TL1'in tek parça olarak kullanılabilmesine, buna karĢılık 

TL2 sınıfının (orta ve dıĢ tabakalarda müsaade edilemeyen hatalardan dolayı) yalnız hata 

yerlerinin kaldırılması ile ayrı olarak kullanılmasına müsaade edilmesidir. 

 

 Deniz Kontrplağı 

 

Suda veya suyun içinde veya ana yapı elamanları (güverte, dıĢ kaplama ve perdeler 

gibi) olarak kullanılacak olan tüm kontrplak yapı elemanları, deniz kontrplağından 
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üretilmelidir. Deniz kontrplağı birbirine çapraz yapıĢtırılmıĢ en az üç kaplamadan oluĢur. 

Bunlar sertleĢebilen yapay reçine tutkalı ile yapıĢtırılır. Tutkalın su ve hava koĢullarına karĢı 

dayanıklılığı uzun süreli ve açık yerde yapılan deneme ile kanıtlanmalıdır. 

 

Ağaç cinsinin seçimi ve levhaların yapısı (kaplama tabakalarının sayısı) kontrplağın 

kullanım maksadına göre belirlenir. Kullanım maksadına göre çok zorlanan taĢıyıcı, yapı 

elemanları için tok mukavemetli ağaç sınıflarından (F1 mukavemet grubuna ait makore ve 

tok mahagoni cinsi) yapılmıĢ çok sayıda ince kaplama tabakalarından meydana gelen 

kontrplak seçilir. Buna karĢılık örtü olarak kullanılan kontrplaklar, hafif, daha az tok ve daha 

az mukavemetli F2 grubuna ait ağaç sınıflarından (örneğin; khaya - mehagoni, okume) 

yapılmıĢ yüzey koruması iyi olan az sayıda kaplama levhasından oluĢur. 

 

Deniz kontrplağı, iki mukavemet grubunda, iç ve dıĢ özelliklerinin incelenmesine göre 

iki sınıfa ayrılır. Sınıf I ve II'nin gruplarına uygun olarak ağaç cinsi, mukavemeti, üretimi 

yapıĢtırılması aynıdır. Sınıf I levhaların tamamıyla kullanılabilmesi, Sınıf II levhalarının ise 

lokal olarak sınırlı üretiminden veya ağaç hatalarından dolayı kısmen kullanılması her iki 

sınıfı ayıran özelliklerdir. 

 

 AhĢap Tekneler için Malzeme Seçimi 

 

Tekne konstrüksiyonunda kullanıma uygun ahĢap cinsleri, aĢağıdaki ayrıntıları da 

içerecek Ģekilde, Tablo 2.2'de verilmiĢtir: 

 

 Ticari ve bilimsel adları 

 Doğal dayanıklılıkları ve emprenye iĢlemine uygunlukları 

 %12 nem içerdiği haldeki ortalama fiziksel/mekanik özellikleri 

 

Dayanıklılık sınıfları, solid ahĢap malzemenin küflenmeye karĢı direnci ile ilgilidir. 

Tablo 2.2‟de Türk Loydu‟nun Tekne Yapımında Kullanılan AhĢap Malzemelerin Ana 

Fiziksel/Mekanik Özellikleri görülmektedir. 
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Tablo 2.2: Tekne yapımında kullanılan ahĢap malzemelerin ana fiziksel/mekanik özellikleri 
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Tablo 2.3‟te Türk Loydu‟nun “Tekne Yapımında Kullanılacak AhĢap Malzemenin 

Seçim Esasları” görülmektedir. 

 

 

Tablo 2.3: Tekne yapımında kullanılacak ahĢap malzemenin seçim esasları 
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2.2. Lamine Malzemeler 
 

Lamine malzemeler, ahĢap lif veya levhaların  kontrollü endüstri koĢullarında ve özel 

kimyasal bağlayıcılarla birleĢtirilmesinden oluĢur. 

 

2.2.1. MDF (Medium Densty Fiber Board-Orta Yoğunlukta Lif Levha) 
 

Odun liflerinin, sıcakta sertleĢen sentetik reçine yapıĢtırıcıları ile preslenmesi sonucu 

elde edilen ahĢap levhalara MDF denir. Ham madde olarak kusursuz ağaçların olması 

gerekir. Yapısı itibariyle her noktasının homojen yoğunlukta olması gerekir. Yoğunluğu 

fazla olduğu için vidayı iyi tutar. 

MDF ÖLÇÜLERĠ 

Kalınlık 

(mm) 

En 

(mm) 

Boy 

(mm) 

3 1700 2100 

4 2100 2800 

5 2100 2800 

6 2100 2800 

8 2100 2800 

10 2100 2800 

12 2100 2800 

14 2100 2800 

16 2100 2800 

18 2100 2800 

22 2100 2800 

25 2100 2800 

30 2100 2800 
 

Tablo 2.4: MDF plaka boyutları 

    

Resim 2.26: MDF 
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2.2.2. Yonga Levha (Sunta) 

 

Odun veya odunlaĢmıĢ lignoselülozik bitkilerin yongalarının, yapay reçine tutkalları 

(üre formaldehit, fenol formaldehit ve vinil esaslı tutkallar) ile karıĢtırılması, yüksek sıcaklık 

ve basınçta preslenmesi (biçimlendirme) ile elde edilen malzemeye verilen isimdir. 

Türkiye'de bu ürünü ilk üreten markanın adı ile anılması sonucunda ismi Sunta olarak da 

bilinmektedir. 

 

Yonga levha; “odun parçalarından (odun yongaları, testere talaĢı, rende talaĢı vb.) 

ve/veya diğer lignoselülozik malzemelerden (keten, kenevir ipliği, kendir ipliği, suyu 

çıkarılmıĢ Ģeker kamıĢı posası vb. odunlaĢmıĢ bitkilerden) elde edilen yongaların 

tutkallandıktan sonra sıcak preslenmesiyle elde edilen levhalar” olarak adlandırılır. 

 

Ġğne yapraklı ağaçlardan çam, ladin, köknar, servi, ardıç kullanılır. GeniĢ yapraklı 

ağaçlardan ise kavak, kayın, ıhlamur, kızılağaç ve huĢ kullanılmaktadır. Suya karĢı dayanımı 

arttırmak için %0,03–0,05 oranında parafin katılır. Mantar ve böcek saldırılarına karĢı flor–

pentoklorfenol katılır. Yangına karĢı dayanım kazandırmak amacı ile amonyak ve türevleri 

katılır.  

 

Resim 2.27: Sunta 

 

SUNTA ÖLÇÜLERĠ 

Kalınlık 

(mm) 

En 

(mm) 

Boy 

(mm) 

8 1830 3660 

12 1830 3660 

18 1830 3660 

25 1830 3660 

30 1830 3660 
 

SUNTA ÖLÇÜLERĠ 

Kalınlık 

(mm) 

En 

(mm) 

Boy 

(mm) 

4 2100 2800 

6 2100 2800 

8 2100 2800 

10 2100 2800 

12 2100 2800 

16 2100 2800 

18 2100 2800 
 

Tablo 2.5: Sunta plaka boyutları 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Odun
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lignosel%C3%BCloz&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Re%C3%A7ine
http://tr.wikipedia.org/wiki/Formaldehit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Formaldehit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vinil
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sunta
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87am
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ladin
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6knar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Servi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ard%C4%B1%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kavak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kay%C4%B1n
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ihlamur
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1la%C4%9Fa%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hu%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Parafin
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2.2.3. MDFLAM 
 

Melamin reçinesi emdirilmiĢ dekor kâğıdı ile mdf levhanın basınç (pres) ve sıcaklık 

altında birleĢtirilmesi ile meydana gelmiĢtir. 

 

 Kalınlıklarına göre 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 25, 30 mm 

 Ebatlarına göre (1830x3660 mm), (2100x2800 mm) 

         

Resim 2.28: MDFLAM 

2.2.4. Melamin Kaplı Yonga Levha (Suntalam) 
 

Sunta levha (yonga levha) üzerine,  melamin reçinesi ve tutkal emdirilerek yanmaz ve 

su geçirmez hale gelen dekor kâğıdının kaplanmasıyla elde edilir. Yat ve teknelerin iç 

dekorasyon iĢlerinde kullanılır.  

 

SUNTALAM 

ÖLÇÜLERĠ 

Kalınlık 

(mm) 

En 

(mm) 

Boy 

(mm) 

8 2100 2800 

18 2100 2800 

30 2100 2800 
 

SUNTALAM 

ÖLÇÜLERĠ 

Kalınlık 

(mm) 

En 

(mm) 

Boy 

(mm) 

8 1830 3660 

18 1830 3660 

30 1830 3660 
 

Tablo 2.6: Suntalam plaka boyutları 
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Resim 2.29: Suntalam 

2.2.5. PLYWOOD 
 

Orman ürünlerinin ana ürün gruplarından olan PLYWOOD (beton kalıbı) gerek 

dekoratif gerekse yapı ve inĢaat sektörünün değiĢmez malzemesi olmuĢtur. Yat ve tekne 

imalatında da kullanılır. Neme karĢı oldukça dirençlidir. 

 

Ağaç tabakalarından oluĢan bir paneldir. Plywood çok iyi mekanik dayanıklılığa sahip 

olmasına karĢın hafif olan bir malzemedir. Katman sayısı genelde tek sayı olacak Ģekilde 

üretilir. Birbirini izleyen katmanlar birbirine dik olacak Ģekilde yapıĢtırılır (Lif yönleri 

birbirine 90 derece açı yapar.). Bu üretim Ģekli dayanımı arttırır.  

 

ĠnĢaatlarda kalıp iĢlerinde, iskele platformlarında, iç bölme ve çatı kaplama iĢlerinde, 

zemin ve parke endüstrisinde kullanılır. Mobilya sektöründe kapı, raf, ahĢap sandalye ve 

masa yapımında ve ofis mobilyalarında kullanılır.  

 

Gemi inĢaatlarında, araç karoseri yapımında, tır korselerinin zemin ve yan 

dikmelerinde, konteynırların zeminlerinde, vagonların zemin ve yan dikmelerinde, hayvan 

taĢıma araçlarında, otobüslerde, gemilerin kargo bölümünde kullanılır. 

 

Paketleme sektöründe, oyuncaklarda, oyun salonlarında, müzik enstrümanlarında, 

trafik iĢaretleri, reklam panoları ve kent mobilyalarında, bahçe kulübelerinde, basketbol 

panyaları ve paten platformlarında, duvar tırmanma panolarında, tribün, sahne ve gösteri 

inĢaatlarında, mutfak tezgâhlarında kullanılır. 

Plaka Ölçüleri 1. 2. 3. 

En (mm) 1250 1250 1250 

Boy (mm) 2500 2500 2500 

Kalınlık (mm) 15 18 21 

Katman Sayısı  11 13 15 
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Tablo 2.7: Plywood plaka boyutları 

 

Resim 2.30: Plywood 

2.2.6. OSB (Oriented Strand Board-YönlendirilmiĢ Yonga Levha) 
 

OSB, rutubete darbeye dayanıklı ahĢap malzemedir. OSB esnek yapısı ve dekoratif 

görünümü nedeniyle özellikle Amerika ve Kanada‟da çatı kaplama malzemesi olarak 

uygulanmaktadır. Yapı güvenliğini arttırır. Dekoratiftir, taban ve tavan kaplamasına 

elveriĢlidir. Neme, böceklenmeye ve küfe dayanıklıdır. 

 

OSB, basit bir malzeme olarak odun parçalarının veya iri kesim talaĢların 

yapıĢtırılmasıyla elde edilmiĢ bir malzeme olarak görünmesi sebebiyle güvenli olmadığı 

sanılabilir. Hâlbuki OSB, yüksek üretim teknolojisine sahip ahĢap malzemedir. 

 

OSB kalite derecelerine göre üretilir ve dünya standartlarında 4 derecede üretimi 

yapılır. OSB-1, OSB-2, OSB-3, OSB-4 olmak üzere numara arttıkça kalite de artar.  

 

OSB-1: Ambalaj sanayinde sandık, kutu, palet vb. malzemelerin imalatında kullanılır.  

 

OSB-2: ĠnĢaatlarda iç cephe duvar bölme malzemesi, ve yer döĢemesi olarak 

kullanılır.  

 

OSB-3: Suya ve rutubete dayanıklı olduğu için, binalarda çatı kaplama tahtası olarak 

kullanılır. 

 

OSB-4: Yine çatı kaplama tahtası olarak kullanılabileceği gibi ilave olarak dıĢ 

cephelerde ve beton kalıp malzemesi olarak kullanılabilir. 

 

Genel olarak OSB çatı kaplama ahĢabıdır. Ayrıca OSB cephe kaplaması altında ya da 

dekoratif taban ve tavan kaplaması olarak kullanılabilir. OSB; mobilya imalatında, beton 

kalıbı, inĢaatlarda ve tekne ve yatların iç dekorasyon iĢlerinde ve iskele yapımında kullanılır. 
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OSB yüksek mukavemetli neme dayanıklı levhadır. 

 

Ġstenildiği takdirde ateĢe dayanıklı OSB de üretilir. 

 

OSB ahĢap paneller, bakımlı ormanlarda özel yetiĢtirilen çam ağaçlarından elde edilen 

çeĢitli boylarda ve kalınlıklarda olan kütükler, yonga haline getirildikten sonra toz ve 

kirlerinden arındırılır. Kurutma iĢleminden geçirilen yongalar üç ana katmanda birbirlerine 

dik gelecek Ģekilde (oriented-farklı yönlerde) serilir. Daha sonra su geçirmez bağlayıcılar ve 

reçinelerle (kimyasal yapıĢtırıcılar) ısı ve basınç altında plaka haline getirilmesiyle OSB 

paneller oluĢturulur. 

       

Resim 2.31: OSB ( Oriented strand board ) 

 

 

 

 

OSB ÖLÇÜLERĠ 

Kalınlık 

(mm) 

En 

(mm) 

Boy 

(mm) 

9 1250 2500 

11 1250 2500 

15 1250 2500 

18 1250 2500 

Tablo 2.8: OSB plaka boyutları 

2.2.7. Laminat 
 

Kimyasal reçinelerle  elde edildikten  sonra 

yüksek  basınç  ve  sıcaklık  ile  hazırlanmıĢ, bir veya  her  iki  yüzü 

de  renklendirilmiĢ  ve  dekoratif  amaçla  ĢekillendirilmiĢ  levhalardır. 

 

Dekor kâğıtlarının reçine emme yeteneğinden faydalanılarak melamin formaldehit ve 

fenol formaldehit reçineleri emdirilerek uygun sıcaklık ve basınçta preslenerek elde edilen 

yüzey kaplama malzemesidir. DeğiĢik renk ve desen çeĢidi estetiklik, ekonomiklik ve 
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kullanım kolaylığı ile hijyenik olmasının yanı sıra değiĢik tasarımı ve görüntüsü ile her türlü 

mobilya yapımında yoğun olarak kullanılan bir malzemedir.  

 

Laminatın sunduğu avantajlar; 

 Darbe mukavemeti çok fazladır. 

 Rutubete dayanıklıdır. 

 Sigara yanıklarına karĢı dayanıklıdır. 

 Asit ve bazlara karĢı dayanıklıdır. 

 Sıcak su ve su buharına karĢı dayanıklıdır. 

 Renk değiĢtirmez. 

 Çatlama, kazınma ve yüzey aĢınmasına karĢı dayanıklıdır. 

 ĠĢçiliği kolaydır ve ebat alternatifleri vardır. 

 Temizliği kolaydır ve hijyeniktir. 

 

 

Resim 2.32: Laminat modelleri 
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Resim 2.33: Laminat iç yapısı 

1- Overlay tabaka: Darbelere karĢı koruyucu Ģeffaf film tabakası 

2- Dekor kâğıdı : 

3- TaĢıyıcı HDF tabaka: Yüksek yoğunluğa sahip yonga levha veya lif levha 

4- Balans tabakası: En altta parkenin su ve rutubetten etkilenmemesi için selülozik 

film kaplı balans kâğıdı 

 

2.2.8. Kontrplak 
 

Uygun ağaç türlerinden ayrılan kaliteli tomruklar buharlama odalarında yumuĢatılır. 

Soyma iĢlemiyle uygun kalitede kesilen kaplamalar fırınlandıktan sonra giyotinlerle 

biçimlendirilir. Yüzey ve kalite sınıflarına göre birleĢtirilen kaplama plakaları lifleri 

birbirlerine dik yönde gelecek Ģekilde tutkallanır ve prese hazır hale getirilir.  Preslerde 

uygun sıcaklık ve basınçta preslenen plakalar ebatlandırma ünitesine getirilir. Kenarları 

ebatlanıp temizlenen plakalar ölçülendirme iĢleminden sonra piyasaya sunulur. Ayrıca yat ve 

tekne imalatında da sıklıkla kullanılan bir malzemedir. Suya karĢı dayanıklı su kontrplakları, 

tekneye ait kalıpların çıkarılmasında ya da tekne postalarının yapılmasında kullanılır. 

 

Yüzeyi huĢ ağacı kaplamasından kaplanmıĢ huĢ kontrplak (en kaliteli), yüzeyi gürgen 

ağacı kaplamasından kaplanmıĢ gürgen kontrplak (orta kalite) ve yüzeyi kavak ağacı 

kaplamasından kaplanmıĢ olan kavak kontrplak (en düĢük kalite) olarak sınıflandırılır. 

 

 Kalınlığına göre   3,4,5,6,8,10,12,15.....35 mm 

 Ebatlarına göre  (1700x2200 mm) ve (1700x2100 mm) 

 

Resim 2.34: Kontrplak 



 

 76 

 

Resim 2.35: Kontrplak kullanımı  

2.2.9. Okal Sunta 
 

Özellikle kapı yapımında kullanılır. Kapıların iç kısmında kullanılır. Yapısında, odun 

artıkları, kereste artıkları, keten, Ģeker kamıĢı, göl kamıĢı ve tahıl samanı vb. barındırır.  

 

Resim 2.36: Laminat kaplı okal sunta 

Kalınlıkları                                   En x Boy 

25, 30, 35, 40, 50, 60 mm            1830x3660mm-2100x2800mm-2050x4200mm 

 

2.2.10. AhĢap Kaplama 
 

ÇeĢitli ağaçlardan soyma, biçme ve kesme yöntemleri ile elde edilen 0,6 mm ile 0,8 

mm arasında değiĢen ve baĢka bir malzemenin kaplanması amacıyla kullanılan ince 

levhalardır. 

 

Resim 2.37: AhĢap kaplama 
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2.3. Alüminyum Malzemeler 
 

Alüminyum alaĢımları, yüksek süratli askeri ve sivil teknelerin yapımında 

kullanılmaktadır. Resim 2.37‟de alüminyum tekne ve tekne montajı görülmektedir. 
 

      

Resim 2.38: Alüminyum tekne ve tekne montajı 

2.3.1. Alüminyum 
 

Alüminyum simgesi “Al”dır. GümüĢ renkte sünek bir metaldir.  Atom 

numarası 13„tür. Periyodik tablonun 3A grubunda 3. periyotta bulunur. Doğada 

genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karĢı üstün direnci ile tanınır. 

Yoğunluğu  2,70 g/cm³tür. Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleri gerektiren taĢımacılık ve 

inĢaat sanayiinde geniĢ kullanım alanı bulur. Ergime noktası  660°C‟dir. Elektrik 

iletkenliği %64,94‟tür. 

 

Alüminyum, yumuĢak ve hafif bir metal olup mat gümüĢümsü renktedir. Bu renk, 

havaya maruz kaldığında üzerinde oluĢan ince oksit tabakasından ileri gelir. Alüminyum, 

zehirleyici ve manyetik değildir. Kıvılcım çıkarmaz. Saf alüminyumun çekme dayanımı 

yaklaĢık 49 Mega Paskal (MPa) iken alaĢımlandırıldığında bu değer 700 MPa'a çıkar. 

Yoğunluğu, çeliğin veya bakırın yaklaĢık üçte biri kadardır. Kolaylıkla dövülebilir, 

makinede iĢlenebilir ve dökülebilir. Çok üstün korozyon özelliklerine sahip olması, üzerinde 

oluĢan oksit tabakasının koruyucu olmasındandır.  

 

2.3.2. Alüminyum AlaĢımları 
 

ÇeĢitli karıĢımlarla deniz suyuna mukavim hale getirilmiĢ, alüminyum oluĢturduğu 

oksit yüzeyi sayesinde kendini dıĢ Ģartlara karĢı mükemmel korur. Çeliğe göre çok pahalı 

olan alüminyum malzeme aynı tekneyi yarı ağırlıkta yapmak mümkün olduğundan, pasa 

karĢı önlem ve boya gerektirmediğinden ve tekne gövdesi bitmiĢ tekne bedelinin ancak 

küçük bir kısmını oluĢturduğundan, son hesapta sac tekneye göre %10-15 daha pahalı bir 

çözümdür.  

 

Tekne inĢasına uygun alüminyum alaĢımları alüminyum, mangan ve silisyum 

karıĢımlarından meydana gelir. Alüminyum galvanik korozyona çok yatkın bir malzemedir. 

Bu nedenle baĢka bir metalle bir araya getirildiğinde alüminyum daima korozyona uğrayan 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Atom_numaras%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Atom_numaras%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Boksit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yo%C4%9Funluk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ergime_noktas%C4%B1
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taraf olacaktır. Dolayısıyla alüminyum gövde diğer metallere karĢı daima yalıtılmıĢ olmalıdır 

(Örneğin krom vidalar yalıtılarak alüminyuma bağlanmalıdır.). Alüminyum teknenin ıslak 

sintinesinde bulunan bir bakır parçanın bulunduğu kısımda zaman süreci içinde ağır 

hasarlara sebep olabilir. 

 

2.3.3. Alüminyum AlaĢımlarının Tekne ve Yat Yapımında Kullanımı 
 

Gemi inĢaatında kullanılan alüminyum alaĢımları deniz tipi alüminyum (marine 

aluminum alloys) olarak bilinir ve çelik malzeme gibi klas kurallarıyla sınıflanır, denetlenir 

ve belgelenir. Resim 2.38‟de Alüminyum sac plakaları ve profil çeĢitleri görülmektedir. 

          

Resim 2.39: Alüminyum sac plakaları ve profil çeĢitleri 

Yüksek süratli askeri ve sivil teknelerin gövdesinde kullanılmaktadır. Bazen sadece 

üst yapılar alüminyum yapılır. Üst yapıların alüminyumdan yapılması ile tonajda bir azalma 

ve ağırlık merkezinin konumunda aĢağı inme sağlanmaktadır. Ama çelik ve alüminyum 

teması elektro-kimyasal korozyona sebep olur ve çeliğin alüminyumu zaman içinde 

yemesine sebep olur. Bunu önlemek için çelik-alüminyum temas bölgelerinin elektrolitik 

ortam oluĢturmayan ve emiĢ özelliği olmayan (non-absorbent) neopren ve benzeri 

malzemeyle izole edilmesini gerektirir. Bindirme mahallerinde kullanılan çeliğin tercihen 

galvanize edilmiĢ olması istenir. 

 

Alüminyumun daha pahalı bir metal olması ve kaynak edilmesindeki zorluk 

dezavantajdır. Alüminyumun yanabilir özelliği de dezavantaj olarak görülebilir. 

 

Alüminyuma göre birçok özellikleri bakımından üstün olan titanyum özel kullanımlar 

dıĢında pahalılığından dolayı kullanılmamaktadır. 

 

Not edilmesi gereken bir diğer husus ise çelik malzemenin aksine alüminyum 

malzemelerde koruyucu boya olarak kurĢun bazlı boyalar asla kullanılmaz. 

 

 Kesme, Bükme, Kaynak ve TaĢlama ĠĢlemleri  
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Üretim yönünden alüminyumun en büyük dezavantajı fiyatı ve kaynak iĢleminde 

malzeme yüzeyindeki oksit tabakasının kaynak dolgusuna karıĢmaması için özel koruyucu 

gaz (inert gas) korumasında kaynak yapma zorunluluğudur. Bugünkü fiyatlarla gemi 

inĢaatında çelik malzeme için $ 2.0/kg birim fiyat kullanılırken alüminyum için bu rakam $ 

12.0/kg olmaktadır. Bu ise alüminyumun ağırlık avantajı göze alındığında dahi tekne 

fiyatının üç katı oranında pahalı imal edilmesine neden olur. 

 

Çelik kesilecek parçanın kalınlığına göre makas, elektrikli testere, oksijen kesme 

takımı veya plazma kesiciler ile kesilebilir. Alüminyum yumuĢaklığı nedeniyle yat inĢasında 

kullanılan kalınlıklarda el testeresi ile bile kesilebilir. Paslanmaz çelik ve alüminyum oksijen 

ile kesilemez. Tüm metal malzemeler için en iyi ve en hassas kesme yöntemi plazma 

kesimidir. Ancak bu pahalı ekipman her tersanede bulunmayabilir. 

 

Metallerde bükme iĢlemi ikiye ayrılır. Malzemenin bükülürken akma sınırı değerlerini 

aĢmadığı, yani kalıcı bir Ģekil değiĢtirmenin olmadığı durum (Örneğin amatörler için 

tasarlanmıĢ çeneli teknelerin gövde parçaları bu Ģekilde tek yönde bükülür ve bu nedenle 

örneğin iĢkenceler vasıtasıyla ve kuvvet uygulayarak postaların üzerine yatırılarak kaynak 

iĢlemine hazırlanır.) ve malzemenin kalıcı Ģekil değiĢimine uğradığı birden fazla eksende 

bükülme iĢlemi ki (örneğin yuvarlak omurgalı teknelerin gövde parçaları), bu durumda 

levhalar ancak çekiçle dövülerek, ısıtılarak veya hidrolik presler yardımıyla bükülebilir. 

Teknenin postalarını meydana getirecek metal profiller de aynı yöntemlerle eğimli formlarını 

alır. 

 

Kaynak iĢlemleri elektrik ark kaynağı yada tercihen daha az ısı üretimi nedeniyle daha 

az form bozuklukları ve gerilime yol açan gaz altı kaynak cihazlarıyla (MIG/MAG 

kaynakları) ile yapılır. 

 

Kaynak konstrüksiyonları ne kadar ihtimamla da yapılsalar, bitmiĢ tekne gövdesinde 

çeĢitli çukur ve kabarık bölgeler görülecektir. Malzemenin kaynak ısısıyla uzaması neticesi 

oluĢan çarpılmaların sebep olduğu bu hatalar tekne boyandığında belirgin biçimde görünür 

olur. Bu hataların soğuk, yani bir çekiçle dövülerek düzeltilmesi genelde mümkün değildir. 

Bu tarz bölgeler özel ısıtma yöntemleriyle ısıtılır ve dövülerek düzeltilir. Alüminyum 

teknelerde postalar üzerinde kalan levha dıĢarı doğru hafif bir bombe yapar. Bu nedenle 

alüminyum teknelerin dıĢ yüzeyi postaların olduğu noktalarda hafifçe taĢlanır. Henüz 

boyanmamıĢ alüminyum gövdelerin milimetrik kâğıt gibi kutu kutu dıĢ görünüĢleri posta ve 

boyuna desteklerin (stringer) taĢlanması nedeniyledir. Metal teknelerin kusursuz bir görünüĢ 

için macunlanıp tesviye edilmesi Ģarttır.  

 

2.3.4. Türk Loydu Alüminyum Tekne ve Yat Yapımın Kuralları 
 

Tük Loydu‟ nun “Tekne Konstrüksiyonu - Alüminyum AlaĢımlı Tekneler” 

dokümanını temin ederek bu konuda daha detaylı bilgi elde edebilirsiniz (Tablo 2.9). 
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Tablo 2. 9 : Tük Loydu - Tekne Konstrüksiyonu - Alüminyum AlaĢımlı Tekneler dokümanı 

konu baĢlıkları 

Burada belirtilen kurallar, gemi teknesinde, üst yapıların ve diğer gemi 

konstrüksiyonlarında ve de boru donanımlarında kullanılacak olan aĢağıda belirtilen iĢlenmiĢ 

alüminyum alaĢımları için geçerlidir. Tüm bu alaĢımlar deniz suyu atmosferinde veya deniz 

suyuna maruz durumda kullanıma uygun olarak seçilmektedir. Tablo 2.10‟da seçilmiĢ, 

iĢlenmiĢ alüminyum alaĢımlarının kimyasal bileĢimi görülmektedir. 

 

Tablo 2.10: SeçilmiĢ, iĢlenmiĢ alüminyum alaĢımlarının kimyasal bileĢimi 
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 Yük taĢıyan yapılarda kullanım için önerilen iĢlenmiĢ alüminyum alaĢımlar, ürünler ve 

malzeme koĢulları  Tablo 2.11‟de görülmektedir. 

 

 

Tablo 2.11: Yük taĢıyan yapılarda kullanılan iĢlenmiĢ alüminyum alaĢımları 
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 Yük taĢımayan yapılarda ve perçinli birleĢtirmelerde kullanım için önerilen iĢlenmiĢ 

alüminyum alaĢımlar ve ürünleri  Tablo 2.12‟de  görünmektedir. 

 

Tablo 2.12: ĠĢlenmiĢ alüminyum ve alaĢımları 

2.4. Kompozit Malzemeler 
 

Birbirine kimyasal olarak karıĢmayan iki veya daha fazla katının bileĢimiyle oluĢan 

katı malzemelere "kompozit malzeme" denir. Doğadaki malzemelerin çoğu "kompozit" 

olarak adlandırılan bileĢik yapılı maddelerden oluĢur. Günümüzde en çok kullanılan 

kompozitlerden biri betondur. Çimento ve kumdan meydana gelen malzeme matris, çelik 

çubuklar ile desteklenir. Bir diğer tanınmıĢ kompozit ise kerpiçtir. Çamur ve samanın 

karıĢtırılması ile oluĢturulan bu malzeme oldukça eskiden beri bilinen belki de insanlık 

tarihinin en eski yapı malzemesidir ve halen Türkiye'de kırsal kesimde kullanılır.  

Bu karıĢımın özelliği, kendini oluĢturan maddelerin özelliklerinden çok daha üstündür. 
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Görüldüğü gibi kompozitin çok fazla çeĢidi bulunmaktadır. Kompozit malzemelerin 

%90‟ı polimer esaslı matrislerle üretilmektedir. Matris malzemelerinin genellikle plastik 

esaslı olmasından dolayı kompozit malzemeler de genellikle takviye edilmiĢ plastikler olarak 

adlandırılır. Tablo 2.13‟te matris, takviye elemanı ve kompozit malzeme yapı tipleri 

görülmektedir. 
 

 

Tablo 2.13: Matris, takviye elemanı ve kompozit malzeme yapı tipleri  

 

 Polimer esaslı kompozitlerde en çok kullanılan kompozit malzeme birleĢimleri;  

 Cam elyafı+ polyester 

 Karbon elyafı+epoksi ve  

 Aramid elyafı+epoksi birleĢimleridir.  

 

Kompozit malzemeler katlı tabakalar veya ince tabakalar halinde uygulanabilmektedir. 

 

2.4.1. Kompozit Uygulanması 
 

Polimer esaslı kompozitlerin uygulanmasında iki tür malzeme bir arada 

kullanılmaktadır:  

 Çekmeye dayanıklı lifli takviye malzemesi (elyaf) 

 Dolgu malzemesi (Reçine veya matris de denir.) en çok kullanılanı cam 

destekli plastiktir.  

 

Açık bir kalıba elyaflar tabakalar hâlinde ve istenen açıda elle serilip üzerine fırça ile 

reçine emdirilir. Ġstenilen kalınlığa ulaĢınca oda sıcaklığında sertleĢmeye bırakılır. Uygulama 

ve kurutma iĢlemlerinin kontrollü çevre Ģartları altında (sıcaklık, nem oranı ve toz 

önlenmesi) yapılması zorunludur. Bu metotta genellikle fiberglass (cam elyafı) ile polyester 

reçine kullanılır. Bu yöntemle genellikle tekne, su deposu ve oto parçaları yapılmaktadır. 

Resim 2.39‟da kompozit uygulaması görülmektedir. 
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Resim 2.40: Kompozit uygulaması 

Cam lifleri ve polyester reçinesi matris ile yapılan bu inĢaat tekniği ile 800 tona kadar 

deplasmana sahip gemiler yapılmaktadır. Çok daha dayanıklı birer malzeme olan karbon 

fiber veya kevlar lifler ve efoksi matrisi kullanılması ile yapılan tekneler yüksek maliyetleri 

nedeni ile ancak sportif amaçlı teknelerde ve yatlarda kullanılmaktadır. Resim 2.40‟da gövde 

malzemesi fiberglass olan motor yat görülmektedir. 

 

Resim 2.41: Gövde malzemesi GRP (fiberglass) olan motor yat 

1940‟ların sonlarında geliĢtirilen CTP (Cam Takviyeli Polyester-CTP/Glassfiber 

Reinforced Polyester/GRP, FIBERGLASS) günümüzde en çok kullanılan ve ilk modern 

polimer esaslı kompozit malzemedir. 

 

Bugün üretilen tüm kompozit malzemelerin yaklaĢık olarak %85‟i CTP‟dir ve 

çoğunlukla tekne gövdeleri, spor araçları, paneller ve araba gövdelerinde kullanılmaktadır. 

CTP ve diğer kompozit birleĢimleri günümüzde tercih edilmesinin ve 

kullanımlarındaki artıĢın mutlak sebepleri sağlamlıkları ve hafiflikleridir. Ayrıca metallere 
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kıyasla malzeme yorulması, malzeme üzerinde hasarların tolere edilmesi ve korozyona 

dayanıklılık özellikleri bakımından avantaj sağlamaktadır. 

 

2.4.2. Kompozit Malzemelerde Dolgu Malzemeleri (Matris - Reçine)  
 

Kompozit malzemelerde kullanılan matrisler, polimerlerden (termosetler ve 

termoplastikler) metal ve seramiklere kadar değiĢmektedir. Polimerler düĢük yoğunluklu 

göreceli olarak düĢük dayanıklılıktadır.  

 

 BaĢlıca Polimer Matris Malzemeleri  

 Termoplastik matrisler  

 Termoset matrisler (polyester, epoksi, fenol ve vinil ester)dir. 

 

Çelik ve alüminyum malzemelerde olduğu gibi kompozit malzemelerde de malzeme 

özellikleri ve üretim klas kurumları tarafından belirlenir, denetlenir ve belgelenir. 

 

 Termoplastik Matrisler 

 

Termoplastik polimerlerinin çeĢitlerinin çok fazla olmasına rağmen matris olarak 

kullanılanları sınırlıdır. Termoplastikler düĢük sıcaklıklarda sert halde bulunur, 

ısıtıldıklarında yumuĢar. Termosetlere göre matris olarak kullanımları daha az olmakla 

birlikte üstün kırılma tokluğu, yüksek sertlik ve çarpma dayanımı özellikleri, ham maddenin 

raf ömrünün uzun olması, geri dönüĢüm kapasitesi ve sertleĢme süreci için organik 

çözücülere ihtiyaç duyulmamasından dolayı güvenli çalıĢma ortamı sağlaması gibi 

avantajları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra termoplastik parça iĢlem sonrası ısıtılarak 

yeniden Ģekillendirilebilir (Tablo 2.14). Oda sıcaklığında katı halde bulunan termoplastik 

soğutucu içinde bekletilmeden depolanabilir. 

 

Termoplastiklerin kompozit malzemelerde matris olarak tercih edilmemelerinin 

baĢlıca nedeni üretimindeki zorlukların yanı sıra yüksek maliyetidir. Oda sıcaklığında düĢük 

iĢleme kalitesi sağlar, bu onların üretimde zaman kaybına yol açmasına neden olur. Bazı 

termoplastikleri istenilen Ģekillere sokabilmek için çözücülere ihtiyaç duyulabilir. 

Termoplastiklerin ham maddesi termosetlere kıyasla daha pahalıdır. 

 

Tablo 2.14: Belli baĢlı termoplastik reçineleri ve iĢlem ısıları (azom) 

 

 Termoset Matrisler (Polyester, Epoksiler ve Vinilester) 
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Polyester, epoksi ve vinilester olmak üzere üç tür termoset reçine çeĢidi bulunur.  

Termoset esaslı kompozit malzeme matrisleri olarak en çok kullanılanlardır. Termoset 

plastikler sıvı halde bulunur, ısıtılarak ve kimyasal tepkimelerle sertleĢir ve sağlamlaĢır. 

Termoset polimerlerin polimerizasyon süreci termoplastiklerden farklı olarak geri dönüĢü 

olmayan bir süreçtir. Yüksek sıcaklıklarda dahi yumuĢamaz. Çoğu termoset matris 

sertleĢmemeleri için dondurulmuĢ olarak depolanmak zorundadır. Dondurucudan çıkarılıp 

oda sıcaklığında bir müddet (1-4 hafta arası) bekletildiğin de sertleĢmeye baĢlar ve 

özelliklerini kaybederek biçim verilmesi zor bir hâl alır ve kullanılamaz duruma gelir. 

Dondurucu içinde olmak Ģartıyla raf ömürleri ise 6 ila 18 ay arasında değiĢmektedir. 

Termoset reçineler kimyasal etkiler altında çözülmez ve olağandıĢı hava Ģartlarında dahi 

uzun ömürlü olmaktadır. AĢağıda en yoğun kullanılan termoset esaslı matrisler ve genel 

özellikleri yer almaktdır. 
 

 Polyester Reçine 

 

Koyu kıvamlı zor akan, neredeyse renksiz sıvılardır. Ġki bileĢenli bir reçine olup 

sertleĢmesi için katalizör etkisi gösteren mekp adıyla bilinen organik peroksit‟lerin ilavesi 

gerekir. Reaksiyonu yavaĢlatmak gerektiğinde inhibitör adı verilen katkılar kullanılır. 

Reçinenin normal oda sıcaklığında sertleĢebilmesi için hızlandırıcı adı verilen malzemeye 

ihtiyaç duyulur. Hızlandırıcı adı verilen bu malzeme bazen reçinenin içine önceden 

karıĢtırılmakta ve reçine bu Ģekilde piyasaya verilmektedir. Hızlandırıcıyı polyestere 

karıĢtırmak dikkat ister. KarıĢım sırasında oluĢan kimyasal reaksiyon bir patlama 

oluĢturabilmektedir. Polyester reçinelerin temel maddesi styrol‟dir. Bu madde hafif 

zehirleyici özellikte ve reaksiyon sırasında buharlaĢan bir maddedir.  

Polyester atölyelerinden veya yeni teknelerde bildiğimiz uçan koku styrol‟un 

kokusudur. 

Polyester reçineleri soğuk ve rutubete duyarlıdır. Kaliteli tekneler üretmek için yapım 

iĢlemi ve teknenin sertleĢmesi süresince atölyede sıcaklık ve rutubetin kontrol altında 

tutulması gerekir. DoymamıĢ polyester reçinelerin ilk pratik uygulama örneği 2. Dünya 

SavaĢı‟dır. Fakat cam elyafı ile takviye edilmesi, çok sağlam ve hafif bir malzeme 

olduğunun anlaĢılması 1950‟dedir. Günümüzde doymamıĢ polyester reçineler (Kullanılan 

reçinelerin yaklaĢık kabaca yüzde yetmiĢ beĢini temsil eder.) takviyeli plastikler içinde 

termoset grubunda yer alan bir reçinedir.  

 

Resim 2.42: Polyester reçine 
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Özellikle denizcilik ve inĢaat alanında en çok kullanılan termoset reçinedir. Kompozit 

malzemelerde kullanılan iki tür polyester reçine vardır: Daha ekonomik olan ortoftalik ve 

suya dayanım gibi daha iyi özelliklere sahip olan isoftalik polyester. Polyester reçinelerini 

polimerizasyon süreçlerinin tamamlaması için katalizör ve hızlandırıcı olarak adlandırılan ek 

maddelere ihtiyaç duyar.  

 Polyester Reçinelerin Avantaj ve Dezavantajları 
 

o Kolay kullanım 

o Çok düĢük maliyet 

o SertleĢme sırasında yüksek oranda çekme 

o Zehirli sitiren gazı yayma 

o Orta mekanik özellikler 

o Kısa raf ömrü 
 

 Epoksi Reçine 
 

GeniĢ kullanım alanına sahiptir (prepregsolarak). Örneğin; havacılık, spor, ulaĢım, 

askeri ve deniz araçları elemanlarında kullanılır. 

Epoksiler iki ya da daha fazla epoksit içeren bileĢenlerden oluĢur. Polifenol‟ün 

epikloridin ile bazik Ģartlarda reoksiyonu sonucu  elde edilir. Epoksilere uygulanan kür 

iĢlemleri ile yüksek sıcaklıklara dayanımı 150-200 Ċ‟a arttırılabilir. Büzülmesi %2‟den 

azdır.  

Kalıp birden çok ürün almaya olanak sağladığından kalıbın normal üründen mekanik 

olarak daha dayanıklı olması gereklidir. Epoksi üstün özeliklere sahip bir reçine olduğundan 

kalıp imalatında kullanılır.      

 Avantajları 

 

o Kopma mukavemetleri yüksektir. 

o Elyaf yapılarda yüksek bağ mukavemeti sağlar. 

o Yüksek aĢınma direncine sahiptir. 

o SertleĢme sırasında düĢük oranda çekme 

o Suya dayanım 

o Islakken 140ºC, kuruyken 220ºC‟ye kadar ısı dayanımı 

o Uçucu değildir ve kimyasal dirençleri yüksektir. 

o DüĢük ve yüksek sıcaklarda sertleĢebilme özelliğine sahiptir. 

 

 Dezavantajları 

 

o Cilde aĢırı zararlı 

o Doğru karıĢım son derece önemli (hayati) 

o Polyesterle karıĢtırıldığında pahalıdır. 

o Polyestere oranla yüksek viskoziteye daha az uygundur. 

o Epoksiler avantajlarının çokluğu ve tüm elyaf malzemelerde 

kullanılabilme nedeniyle uçak yapısında da yaygın bir kullanım 

alanına sahiptir. Genellikle karbon elyaflarla birlikte kullanılır. 
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Termoset reçineler içinde epoksiler  en dayanıklı reçinedir. Isınarak donar. Kansorejen 

değildir.  En iyisi olmasından dolayı en pahallı reçinedir.  

Kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar:  Epoksi uygulaması yaparken lastik 

eldiven kullanmak gerekir. Plastiğe yapıĢmaz. Kullanacağınız yerleri önceden naylonla 

kaplamanız iĢiniz bittikten sonra da orayı kullanabilmeniz için gereklidir. Donmaya baĢladığı 

zamanki buharı solumayınız. Gözünüze gelmemesine dikkat ediniz. Zımpara yaparken 

mutlaka toz maskesi kullanın. Elinize veya baĢka bir yere gelen epoksiyi asetonla veya kuru 

bir bez yardımıyla çıkartabilirsiniz, suyla çıkmaz. Epoksi  uzun süreli temasta alerjiye neden 

olabilir. 

 Vinilester Reçine 

 

Polyestere benzer. En önemli avantajları, elyaf ve matris arasında iyileĢtirilmiĢ bir bağ 

mukavemetine sahip olmasıdır. Polyesterle glikolün bir kısmının yerine doymamıĢ hidrosilik 

bileĢenlerin kullanılması ile elde edilir. Korozif ortamlardaki kullanımlar için donatılı plastik 

bileĢenlerin üretiminde yararlanılmaktadır. Bu polimerler kimyasal dayanım gerektiren 

kimya tesislerinde, borularda ve depolama tanklarında kullanılmaktadır.  

Vinilester reçineler epoksi reçinelerin avantajları ile doymamıĢ polyester reçinelere 

özgü “kolay iĢleme” ve “hızlı sertleĢme” gibi özellikleri birleĢtirmek üzere geliĢtirilmiĢtir. 

Epoksi reçine ile akrilik ya da meta akrilik asidin reaksiyona sokulması sonucu elde 

edilmektedir. Bu reaksiyon maleik anhidrit kullanıldığında polyester reçinelerde olduğu gibi 

doymamıĢ bir uç üzerinde meydana gelmektedir. Fakat reaktif kısımların yerleri farklıdır. Bu 

kısımlar molekül zincirinin uçlarında bulunur. Böylece molekül zincirinin kalan uzun kısmı 

Ģok yüklemeleri karĢılayacak Ģekildedir. Böylece vinilesterin polyestere göre daha dayanıklı 

ve esnek olduğu söylenebilir. Polyester reçinede olduğu gibi benzer bir sıvı elde etmek için 

üretilen polimer, stiren içinde çözülür. Vinilesterler polyester reçinelerde kullanılan 

geleneksel organik peroksitlerle sertleĢtirilebilir. Vinilester, mekanik dayanım ve mükemmel 

korozyon dayanımı sağlar. Bu üstün özellikleri sayesinde epoksi reçinelerdeki gibi karmaĢık 

proses veya özel kullanım becerisi gerektirmez. Vinilesterde polyestere göre bulunan daha az 

ester grubu sayesinde reçine hidrolizde daha az zarar görür. Bu özelliği sayesinde vinilester 

bazen polyester laminasyonunda bariyer kat olarak kullanılır. 

 

 Özellikleri 

o Son derece yüksek kimyasal/çevresel dayanım 

o Polyesterden daha yüksek mekanik özellikler 

o AĢırı sitiren içermesi 

o Polyesterden daha pahalıdır. 

o Ġyi özellikler için ikincil kür iĢlemi gerekir. 

o SertleĢme sırasında yüksek oranda çekme 

 

2.4.3.Takviye Malzemeleri (Elyaflar) 

 
Ana maddeden elde edilmiĢ ipliklerin kumaĢ gibi dokunmuĢ halidir. 

 

 Kompozit Malzemelerde Takviye Amacıyla Kullanılan Elyaflar 

 

o Doğal elyaflar (Artık yerlerini sentetik elyaflara bırakmıĢlardır.) 
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o Sentetik, organik elyaflar: naylon, aramid (DüĢük yoğunluklu ve 

güçlü elyaflardır.) 

o Sentetik, inorganik elyaflar: cam, karbon boron vb. 

 
Kompozit malzemelerde kullanılan elyafların fiziksel biçimleri, oluĢturulan yeni 

malzemenin özellikleri üzerinde çok önemli bir faktördür. Takviyeler temel olarak 3 farklı 

biçimde bulunmaktadır. Bunlar; 

 Parçacıklar,  

 Süreksiz ve  

 Sürekli elyaflardır. 

 

Parçacık genelde küresel bir biçimde olmamasına rağmen her yönde yaklaĢık olarak 

eĢit boyutlardadır. Çakıl, mikro balonlar ve reçine tozu parçacık takviyelerine örnekler 

arasında sayılabilir. Takviye malzemelerinin bir boyutu diğer boyutlarına göre daha fazla 

olduğunda elyaflardan bahsetmeye baĢlarız.  

Süreksiz elyaflar (doğranmıĢ elyaflar, öğütülmüĢ elyaflar veya whiskers- püskül) 

birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değiĢen ölçülerde olabilmektedir. Çoğu lifin 

çapı birkaç mikrometreyi geçmemektedir. Bu nedenle elyafın parçacık halden lif haline 

geçiĢi için çok fazla bir uzunluğa gerek yoktur. 

Sürekli elyaflar ise tel sarma yöntemi gibi yöntemlerde kesilmeden ip Ģeklinde 

kullanılmaktadır. Elyaflar en yüksek mekanik özelliklerini enlerinden daha çok boylarına 

gösteririr. Bu özellikler kompozit malzemelerin metallerde rastlanmayan aĢırı anisotropik 

malzeme özelliği göstermelerine neden olur. Bu nedenle tasarım aĢamasında elyafların 

reçine içindeki yerleĢimleri ve geometrilerini göz önünde bulundurmak çok önemlidir. 

Malzemenin anisotropik özelliği tasarım aĢamasında ürünün uygun yerinde kullanılarak 

avantaja dönüĢebilir. Bazı durumlarda malzemenin dayanımı arttırmak, tüm yönlerde eĢit 

mukavemet elde etmek için elyaflar kumaĢ olarak dokunur. Sürekli liflerle hazırlanan 

dokuma elyaf kumaĢlarının farklı amaçlar için geliĢtirilmiĢ türleri vardır (ġekil 2.3). 

 

ġekil 2.3: Elyaf dokuma türleri 
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Cam elyafının günümüzde en çok kullanılan ve geçerli takviye malzemesi olmasına 

rağmen geliĢmiĢ kompozit malzemelerde genellikle saf karbonun elyafı kullanılmaktadır. 

Karbon elyafı cam elyafına oranla daha güçlü ve hafif olmasına rağmen üretim maliyeti daha 

fazladır. Hava araçlarının iskeletlerinde ve spor araçlarında metallerin yerine 

kullanılmaktadır. Karbon elyafından daha güçlü ve aynı zamanda daha pahalı olan ise bor 

elyafıdır. Polimerler matris olarak kullanılmalarının yanı sıra kompozitler için elyaf 

üretilmesinde de kullanılmaktadır. Kompozit malzemeye çok yüksek düzeyde sağlamlık 

katan ve sertlik kazandıran kevlar (aramid) bir polimer elyafıdır. Hafiflik ve güvenilir yapısal 

özellikler amaçlana ürünlerdeki kompozit malzemelerde aramid kullanılır. 

 

 Kompozit Malzemelerde Kullanılan BaĢlıca Elyaf Türleri 
 

 1- Cam elyafı 

 2- Karbon (graphite) elyafı (PAN polyacrylonitrile ve zift kökenli) 

 3- Aramid (aromatic polyamid) elyafı (ticari ismi; Kevlar-DuPont) 

 4- Bor elyafı 

 5- Oksit elyafı 

 6- Yüksek yoğunluklu polyetilen elyafı 

 7- Poliamid elyafı 

 8- Polyester elyafı 

 9- Doğal organik elyaflar 

 

Bu elyaflar arasından en çok cam, karbon ve aramid elyafları kullanılmaktadır. Bu üç 

elyaf türü de güçlü, sert ve sürekli biçimde üretilebilmektedir. En çok kullanılan elyafların 

karĢılaĢtırılması aĢağıdaki Tablo 2.15‟deki gibidir. 

 

Tablo 2.15: Belli baĢlı elyafların karĢılaĢtırılması 

 

 Cam Elyafı 

 

Cam elyafı silika, kolemanit, aluminyum oksit, soda gibi cam üretim maddelerinden 

üretilmektedir. Cam elyafı, elyaf takviyeli kompozitler arasında en bilinen ve kullanılandır. 

Cam elyafı özel olarak tasarlanmıĢ ve dibinde küçük deliklerin bulunduğu özel bir ocaktan 

eritilmiĢ camın itilmesiyle üretilir. Bu ince lifler soğutulduktan sonra makaralara sarılarak 

kompozit ham maddesi olarak nakliye edilir.  

Elyaflar iĢlem sırasında dayanıklılıklarının %50„sini kaybetmelerine rağmen son 

derece sağlamdır. Cam elyafı halen aramid ve karbon elyaflarından daha yüksek dayanıklılık 

özelliğine sahiptir. Elyaf kumaĢları genellikle sürekli cam elyafının lifleri ile üretilmektedir. 
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ĠĢlemler sırasında değiĢik kimyasalların eklenmesi ve bazı özel üretim yöntemleri ile farklı 

türde cam elyafı üretilebilmektedir. 

 A Cam: Pencerelerde ve ĢiĢelerde en çok kullanılan cam çeĢididir. 

Kompozitlerde çok fazla kullanılmaz. 

 C Cam: Yüksek kimyasal direnç gösterir. Depolama tankları gibi 

yerlerde kullanılır. 

 E Cam:Takviye elyaflarının üretiminde en çok kullanılan cam türüdür.  

 S + R Cam: Yüksek maliyetli ve yüksek performanslı bir 

malzemedir.Yalnız uçak sanayisinde kullanılır. Elyaf içindeki tellerin 

çapları E Cam‟ın yarısı kadardır. Böylelikle elyaf sayısı fazlalaĢır 

dolayısıyla birleĢme özelliklerinin daha güçlü olması anlamına gelen 

daha sert yüzey elde edilebilmektedir. 

                   
Resim 2.43: Cam elyaf 

Cam elyafının kullanım amacına bağlı olarak elyaf sarma biçimleri farklı olabilir. 

Elyaf çapı ve demetteki lif sayısı farklılaĢabilir. Cam elyafı biçimlendirildikten sonra 

yıpranmaya dayanımın artması için kimyasallarla bir kaplama iĢlemi yapılır. Kaplama 

malzemesi olarak genellikle elyafın kompozit malzemeye uygulanmasından önce kolaylıkla 

kolaylıkla kaldırılabilen ve suyla çözülebilen polimerler kullanılmaktadır. Elyaf ile reçinenin 

birbirine iyi yapıĢması çok önemlidir. Ġyi yapıĢmamaktan dolayı birbirinden kayan takviye 

malzemesi ve matris, kompozit malzemenin sertliğini ve sağlamlık performansını düĢürür. 

Bu durumuın engellenmesi için elyaf kimyasallarla kaplanır. 
 

 Karbon Elyafı 

 

Karbon lifleri dünyada bilinen en sağlam malzemelerden biridir. KumaĢ inceliğinde 

olan karbon lifleri gerilmeye karĢı Stl çeliğinden 14 kat daha mukavim olmasına rağmen 

ağırlığı çeliğin beĢte biri civarındadır. Normalde iplik yumuĢaklığında olan lifler kolayca 

istenilen Ģekle getirilmekte ve özel epoksi reçinesi ile muamele edilince rijit hale 

gelmektedir. Üretildiği ham madde karbonlaĢmıĢ akrilik elyaf, yani orlondur. Bu karbon 

lifleri, dokunmuĢ kumaĢ ya da bobine sarılı iplik olarak pazarlanır. Bu noktadan itibaren 

ürüne “karbon elyaf” denir. Bu ham maddeden üretilen kullanımdaki malzemeler de karbon 

elyaf kompozit ürünler olur. 
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Karbon elyaf, bazı iĢlemlerden sonra çelikten 4-5 kat daha hafif ama 3 kat daha 

dayanıklı bir yapı kazanır. Bu nedenle karbon elyafa geleceğin malzemelerinden biri gözüyle 

bakılmaktadır. Karbon elyafının diğer takviye liflerine göre daha farklı avantajları vardır. 

Nispeten düĢük elyaf yoğunluğu, yüksek mukavemet ve yüksek modül özelliklerini bir araya 

getirerek üstün bir kombinasyon özelliği sunmaktadır. Aynı zamanda yüksek ısılarda 

özelliğini koruma ve yorulma dayanımı özelliklerine sahiptir. Bununla birlikte karbon 

elyafının kendi yapısal özelliklerinden kaynaklanan bazı olumsuz yanları da mevcuttur. 

Liflerin sınırlı uzama özellikleri bazı darbe sorunlarına neden olmaktadır. Bu açığı kapatmak 

amacıyla daha yüksek uzama olanaklı elyaf ürünleri geliĢtirilmektedir. Karbon elyafının 

elektrik iletkenliği de bazı kullanım alanlarında engel olabilmektedir. Karbon elyafı demet, 

Ģerit ve kumaĢ halinde üretilmektedir. Daha çok termoplastik ve termoset hazır kalıplama 

bileĢimlerinde katkı malzemesi olarak kullanılmak üzere kırpılmıĢ veya öğütülmüĢ bir 

Ģekilde satılmaktadır. Grafit halinde, çok yüksek ısıl iletkenliğe sahiptir. Bakıra göre dörtte 

bir ağırlıkta olan grafit/karbon elyafının termal iletkenliği bakırın üç, dört katıdır. Bu özellik 

yeni uygulama alanlarını da beraberinde getirmektedir. 

 

Resim 2.44: Karbon elyaf örnekleri 

Yanmayan, korozyona uğramayan hafif bir ürün olan karbon elyafın hızla günlük 

hayatta kullanılan ürünlerin ana malzemesi olması beklenirken Ģimdiden pek çok alanda 

dayanıklılığı güçlü metallerin yerini almaya baĢlamıĢtır.    

Örneğin; dünyada daha çok bilgisayar gövdeleri, cep telefonu kasaları ve 1.000 barın 

üzerinde dayanıma sahip basınçlı kapların üretiminde öne çıkan karbon elyaf teknolojisi 

Türkiye'nin önünde önemli bir fırsat kapısı olarak görünmektedir. Ayrıca kompozit 

sektörünün ham maddesi olan karbon elyafın kullanımını hızla artırdığı sektörlerin baĢında 

otomotiv de gelmektedir. Günümüzde artık tamamen kompozit otomobiller üretiliyor. 100 

kilometrede 1 litre harcayan hibrid ve 'city car' olarak adlandırılan elektrikli otomobillerde 

(EV) karbon elyaf ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Havacılık sanayi de kompozit 

kullanımının hızla arttığı sektörler arasındadır. Yeni nesil yolcu uçaklarının gövdelerinde 

kompozit kullanımı artıyor. Bu oran yüzde 10'lardan bugün A380 ile yüzde 50'ye kadar 

çıkmaktadır. Örnek olarak bir uçakta yaklaĢık 25 ton karbon elyaf kullanılıyor, 2013'de 

piyasaya çıkacak A350 ile kullanım miktarının 40 tona ulaĢacağı öngörülüyor. Yine yük alan 

helikopterler ve uçakların arkasındaki kapaklar da tamamen kompozitten üretiliyor. 

Denizcilik sektöründeki kompozit kullanımının ise yat endüstrisinde hızla arttığı görülüyor. 
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Norveç'te kompozit malzemeden imal edilen bir feribotun 40 ton daha hafif olduğu 

kaydedilmiĢtir. 40 ton, 100 kiloluk 400 yolcunun sıfır maliyetle taĢınması anlamına 

gelmektedir. Kompozit kullanımının öne çıktığı önemli bir sektör de inĢaat sektörüdür. 

 

Resim 2.45: Karbon  elyaftan imal edilmiĢ mega yat  

Karbon elyafı epoksi matrisler ile birleĢtirildiğinde olağanüstü dayanıklılık ve sertlik 

özellikleri gösterir. Karbon fiber üreticileri devamlı bir geliĢim içerisinde çalıĢmalarından 

dolayı karbon elyaflarının çeĢitleri sürekli değiĢmektedir (Tablo 2.16). Karbon elyafının 

üretimi çok pahalı olduğu için genellikle uçak sanayinde, spor gereçlerinde veya tıbbi 

malzemelerin yüksek değerli uygulamalarında kullanılmaktadır. 
 

 Karbon elyafları 2 biçimde piyasada bulunmaktadır: 
 

 Sürekli karbon elyafı:  Dokuma, örgü, tel bobin uygulamalarında, tek 

yönlü bantlarda, ve prepreg„larda kullanılmaktadır. 

 Bütün reçinelerle kombine edilebilir. 

 KırpılmıĢ karbon elyafı: Genellikle enjeksiyon kalıplamada ve basınçlı 

kalıplarda makine parçaları ve kimyasal valf yapımında kullanılır. Elde 

edilen ürünler mükemmel korozyon ve yorgunluk dayanımının yanı sıra 

yüksek sağlamlık ve sertlik özelliklerine de sahiptir. 

 

Resim 2.46: KırpılmıĢ karbon elyaf 
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Tablo 2.16: Karbon elyafı sınıfları 

 

 Aramid Elyafı 

 

Aramid kelimesi bir çeĢit naylon olan aromatik poliamid‟den maddesinden 

gelmektedir. Aramid elyafı piyasada daha çok ticari isimleri kevlar (DuPont) ve twaron 

(Akzo Nobel) olarak bilinmektedir. Farklı uygulamaların ihtiyaçlarını karĢılamak için birçok 

farklı özelliklerde aramid elyafı üretilmektedir. 

• Tekne gövdesi, yelkenliler ve yatlar için yelken direği üretiminde kullanılır. 

 

 Önemli Özellikleri 

 

 Genellikle rengi sarıdır. 

 DüĢük yoğunlukludur. 

 Yüksek dayanıklılık 

 Yüksek darbe dayanımı 

 Yüksek aĢınma dayanımı 

 Yüksek yorulma dayanımı 

 Yüksek kimyasal dayanımı 

 Kevlar elyaflı kompozitler,  cam elyaflı kompozitlere göre %35 daha 

hafiftir. 

 E Cam türü elyaflara yakın basınç dayanıklılığı bulunmaktadır. 

 

Resim 2.47: Aramid elyaf 
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Aramid elyafın bazı dezavantajları bulunmaktadır. Bunlar; 

 

Bazı tür aramid elyafı ultraviyole ıĢınlara maruz kaldığında bozulma göstermektedir. 

Sürekli karanlıkta saklanmaları gerekmektedir. 

Elyaflar çok iyi birleĢmeyebilir. Bu durumda reçinede mikroskobik çatlaklar 

oluĢabilir. Bu çatlaklar malzeme yorulduğunda su emiĢine yol açmaktadır. 

 

 Genellikle polimer matrisler için takviye elemanı olarak kullanılan aramid 

elyafının bazı kullanım alanları;  

 Balistik koruma uygulamaları: askeri kasklar, kurĢun geçirmez yelekler 

 Koruyucu giysiler: eldiven, motosiklet koruma giysileri, avcılık giysi ve 

aksesuarları 

 Yelkenliler ve yatlar için yelken direği 

 Hava araçları gövde parçaları 

 Tekne gövdesi 

 Endüstri ve otomotiv uygulamaları için kemer ve hortum 

 Fiber optik ve elektromekanik kablolar 

 Debriyajlarda bulunan sürtünme balatalarında ve fren kampanalarında 

 Yüksek ıs ve basınçlarda kullanılan conta, salmastra vb. 

 

En çok bilinen ve kullanılan aramid elyafı Dupont firmasının tescilli ismi olan 

Kevlar‟dır. Kevlar 29, and Kevlar 49 olarak iki çeĢidi bulunmaktadır. Kevlar 29 üstün darbe 

dayanımı özelliğine sahiptir ve bu nedenle çoğunlukla kurĢungeçirmez yelek gibi 

uygulamalarda kullanılır. 

 

2.4.4. Türk Loydu Kompozit Tekne ve Yat Yapımı Kuralları 
 

Tük Loydu‟nun “Tekne Konstrüksiyonu-Elyaf Takviyeli Plastik Tekneler” 

dokümanını temin ederek bu konuda daha detaylı bilgi elde edebilirsiniz (Tablo 2.17). 

 

Tablo 2.17 : Tük Loydu - Tekne Konstrüksiyonu - Elyaf Takviyeli Plastik Tekneler dokümanı 

konu  baĢlıkları 
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Bu kısımda belirtilen gereksinimler, cam elyaf takviyeli plastikten yapılmıĢ, motorlu 

veya makinalı veya makinesiz olarak yelkenle sevk edilen, boyları 60 m‟ye kadar olan tek 

gövdeli teknelere uygulanır. 

 

 Minimum Kalınlıklar 

 

Bu bölümdeki formüller kullanılarak hesaplanan çeĢitli elemanların tabaka 

kalınlıkları, tekne su hattı boyu L = 15 m‟den büyük tekneler için Tablo 2.18‟deki 

değerlerden daha az olamaz [mm]. 

 

Gösterilen kalınlıklar, polyester reçine ve cam elyafı takviyelerden oluĢan tabakalar 

için gereklidir. Cam dıĢındaki elyaf takviyeler (karbon ve/veya aramid, cam ve aramid) 

kullanılarak yapılan tabakalar için eĢ değerlilik prensibi esas alınarak Tablo 2.18‟de 

belirtilenlerden daha küçük minimum kalınlıklar kabul edilebilir. Ancak, bu gibi durumlarda, 

kabul edilen kalınlık, burkulma mukavemeti bakımından uygun olmalıdır. 

 

Tablo 2.18: Elyaf takviyeli plastik tekne yapı elemanların tabaka kalınlıkları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Verilen kriterlere göre tekne ve yat yapımı malzemelerinin (ahĢap, lamine, 

alüminyum, kompozit) seçimini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tekne-yat yapı elemanları için malzeme 

olarak ahĢap, lamine, alüminyum veya 

kompozit malzeme gruplarında birini 

seçiniz. 

 1.Öğrenme Faaliyeti‟ndeki “Malzeme 

Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar” 

konusunu gözden geçiriniz. 

 Uygun gördüğünüz malzemelerin yer 

aldığı bir tablo hazırlayınız.  

 Tercih etmediğiniz malzeme çeĢitlerini 

neden uygun görmediğinizi rapor olarak 

düzenleyiniz. 

 Malzemenin temin edilebilme 

kolaylığına göre malzemeleri seçiniz. 

 Öğretmeninize danıĢınız. 

 Ekonomiklik değerine göre malzemeleri 

seçiniz. 

 Öğretmeninize danıĢınız. 

 Üretim iĢlerine uygunluğuna göre 

malzemeleri seçiniz. 

 Öğretmeninize danıĢınız. 

 Korozyon direncine göre malzemeleri 

seçiniz.  

 Numunenin korozyona uğramıĢ 

kısımlarını tespit ediniz.  

 Korozyon önleme yöntemlerini 

araĢtırınız. 

 Fiziki, teknolojik ve mekanik 

özelliklerine göre malzemeleri seçiniz.  

 Malzemenin çeĢitli fiziksel ve kimyasal 

özelliklerini araĢtırınız.  

 Malzemenin su ve nem dayanıklılığını 

dikkate alınız.  

 Su ve nem dayanıklılığını arttırmak için 

yapılabilecek yöntemleri araĢtırınız. 

 Öğretmeninizin gözetiminde, farklı 

malzemelere tahribatlı muayene 

yöntemlerini uygulayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız 

becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak 

kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1- Tekne-yat yapı elemanları için malzeme olarak ahĢap, lamine, 

alüminyum veya kompozit malzeme gruplarından birini seçiniz mi? 
  

2- Malzemenin temin edilebilme kolaylığına göre malzemeleri seçtiniz 

mi? 
  

3- Ekonomiklik değerine göre malzemeleri seçtiniz mi?   

4- Üretim iĢlerine uygunluğuna göre malzemeleri seçtiniz mi?   

5- Korozyon direncine göre malzemeleri seçtiniz mi? Korozyon önleme 

yöntemlerini araĢtırdınız mı? 
  

6- Fiziki, teknolojik ve mekanik özelliklerine göre malzemeleri seçtiniz 

mi? Farklı malzemelere tahribatlı muayene yöntemlerini uyguladınız 

mı? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME  

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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Verilen kriterlere uygun olarak MDF lamine levha için tabloda verilen ölçü değerlerini 

perspektif görünüĢ üzerindeki uygun kısımlara yazınız. 

 

 
MDF plakanın perspektif görünüĢü  

 

MDF ÖLÇÜLERĠ 

Kalınlık 

(mm) 

En 

(mm) 

Boy 

(mm) 

10 2100 2800 

MDF plakası ölçü değerleri  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tabloda MDF lamine levha için verilmiĢ 

ölçü değerlerini gözden geçiriniz. 
 Öğretmeninize danıĢınız. 

 Ölçü değerlerini, verilen perspektif 

resimdeki uygun kısımlara yazınız. 
 Öğretmeninize danıĢınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

  Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız 

becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak 

kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1- Tabloda MDF lamine levha için verilmiĢ ölçü değerlerini 

gözden geçirdiniz mi? 
  

2- Ölçü değerlerini, verilen perspektif resim üzerindeki uygun 

kısımlara yazdınız mı? 
  

 

DEĞERLENDĠRME  

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 101 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde 

verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (  ) Tekne ve yatların gövdeleri ahĢap, lamine, alüminyum veya kompozit 

malzemeler kullanılarak yapılabilir. 
2. (  ) Çam kolay iĢlenir, reçine fazlalığı nedeniyle aletlerin çalıĢmasında güçlükler 

çıkarabilir. 
3. (   ) Maun ahĢabının çivileme, vidalama ve yapıĢtırma özellikleri iyi değildir. 

4. (  ) Birim Hacim Ağırlığı(BHA) yüksek olan ahĢapların mekanik özellikleri de 

yüksektir. 
5. (   ) Çeyrek kesim bükülme, eğrilme ve oluklaĢmayı azaltır.     

6. (   ) Standartlara göre kullanılacak ahĢabın nem oranı %24-25 olmalıdır.       

7. (  ) AhĢap omurgalar üretim tekniğine göre masif ve lamine olmak üzere iki 

çeĢittir.     

8. (   ) Türk Loydu dönerek geliĢmiĢ ağaçların omurgada kullanılmasına müsaade 

edebilmektedir. 

9. (   ) Türk Loydu Kontrplak levhalar TL1 ve TL2 olarak iki sınıfa ayrılır. 

 

10. (   ) Plywood çok iyi mekanik dayanıklılığa sahip olmasına karĢın hafif olan bir 

malzemedir. 

11. (   ) Alüminyum alaĢımları, sürat gerektirmeyen askeri ve sivil teknelerin gövde 

yapımında özellikle tercih edilmektedir. 

12. (   ) Tekne ve yat inĢasında kullanılan alüminyum alaĢımlarının kimyasal 

bileĢiminde en büyük yüzdeyi %11 ile demir elementi iĢgal etmektedir.    

13. (   ) Birbirine kimyasal olarak karıĢmayan iki veya daha fazla katının bileĢimiyle 

oluĢan katı malzemelere "kompozit malzeme" denir. 

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. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çelik malzemeleri öğrendiniz mi?   

2. Çeliğin katkı elementlerini öğrendiniz mi?   

3. Loyd‟ların çelikler konusundaki kurallarını öğrendiniz mi?   

4. Çeliklerin çekme dayanımlarını kataloglardan okuya biliyor 

musunuz? 
  

5. AhĢap malzemeleri öğrendiniz mi?   

6. Lamine malzemeleri öğrendiniz mi?   

7. Alüminyum malzemeleri öğrendiniz mi?   

8. Kompozit malzemeleri öğrendiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 YanlıĢ 

12 YanlıĢ 

13 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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