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MODÜLÜN AMACI

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

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI
EĞİTİM-ÖĞRETİM
ORTAMLARI
VE DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

1. Projeye göre kamara gövdesi ve elemanlarının imalatını
ve montajını yapar.
2. Kamara genel planına göre mobilyalarını ve montajını
yapar.
Ortam: Yat inşa imalatı atölyeleri
Donanım: Yat yapımda kullanılan araç gereç, el makineleri
ve makineler gereklidir.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış vb.) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız
bilgi
ve
becerileri
ölçerek
sizi
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Gemi Yapımı Alanı istihdam olanakları, mevcut ve potansiyel gücüyle ülkemizin
önemli faaliyet sektörlerinden biridir.
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin turizm, balıkçılık ve taşımacılık alanlarında
giderek artan ihtiyaçlarını karşılamada gemi yapımı sektörü önemli bir yere sahiptir.
Yat inşasının önemli bir ayağı da üretim uygulamalarının yapılmasıdır. Tekniğine
uygun çalışma, mutlak kazanç sağlar. Bu nedenle teknik resim kurallarına ve ağacın fiziksel
özelliklerine göre çizilmiş bir resim işinizi kolaylaştıracaktır.
Bu modülde, yapılan kamaraların nasıl ve hangi metotlarla üretildiği hakkında
bilgilenmeniz sağlanacaktır. Özellikle birleştirmeler ve birleştirme elemanları üzerinde
durulacaktır.
Kamara yapımında hangi malzemelerin kullanıldığına ve çalışma şekillerine dikkat
ediniz çünkü burada yapacağınız çalışmalar, tekne içinde oluşacak yaşam alanını doğrudan
etkileyecektir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Projeye göre
yapabileceksiniz.

kamara

gövdesi

ve

elemanlarının

imalatını

ve

montajını

ARAŞTIRMA


İnternet sitelerinden kamara gövdesi ve elemanlarını inceleyiniz.



Bulunduğunuz yerdeki tersanelerde yapılan yatların kamaralarını inceleyiniz.

1. KAMARA YAPMA
1.1. Kamara Bölmelerinde Kullanılan Karkasların Tanıtılması
Kamara arasındaki bölmeler, kabinlerin birbirinden ayrı durması, kabinlere ulaşımı
kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmaktadır. Kamara bölmeleri mümkün olduğunca uygun
genişlikte ve az yer kaplayacak biçimde planlanmalıdır.
Kamaralar; yatak odası, gemici odası, salon, mutfak, banyo, tuvalet, kütüphane ve
depo gibi kabinlerden oluşur. Bu bölmeler aynı zamanda kabinlerin de bir cephesini
oluşturduğu için çift yönlü olarak işlenmektedir. Özellikle yapım tekniği olarak karkas,
dolgu, yalıtım malzemesi ve kaplamadan oluşmaktadır. Kamara aralarında kullanılan
bölmelerde kullanılan karkaslar özellikle taşıyıcı olmaktan çok ortamı kısımlara bölmede,
yalıtım ve şekillendirmede kullanılır.

1.2. Karkas Birleştirmeler
Kabin arasında oluşturulan bölmelerde kullanılacak karkaslar öncelikle ses, ısı, gaz
vb. etkilere karşı yapılacağından sağlam ve uygun kalınlıkta olmalıdır.
Bu iskeletlerin yapımında genellikle çam, lareks, köknar gibi malzemeler
kullanılmaktadır. Kaplama olarak kontrplak, alçılı kartonlar, çimentolu asbest ve lamine
ahşap levhalar kullanılır. Çoğunlukla karkas üzerine ilk olarak kontrplak çakılır.
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Çizim 1.1: Kamara planı

Karkas, genelde ahşap ve metal malzemelerden yapılır. Ahşap karkaslar tek parça
veya iki parçalı olabilir. Metal karkaslar ise metal malzeme üzerine ahşap kaplanarak
oluşturulur.
Karkas iskeleti genel olarak; tavan, yer, yan kayıt, dikmeler ve ara kayıtlardan
oluşmaktadır. Dikmeler genel olarak 6-10 cm kare kesitli olmakla beraber 6 cm’den az
kesitli olmamalıdır. Dikme ve ara kayıt aralıkları 20-80 cm arasında olmalıdır.

Çizim 1.2: Karkas yapısı

Çizim 1.2’de verilen karkas yapısını oluşturan elemanlar
Kırmızı
Mavi
Sarı
Magenta
Gri
Yeşil

:Tavan kayıt
: Yer kayıt
: Yan kayıt
: Posta formlu yan kayıt
: Dikme
: Ara kayıt
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Kinişli zıvanalı birleştirme

Resim 1.1: Kinişli karkas birleştirme

Çizim 1.3: Kinişli karkas birleştirme çizimi
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Köşe takozu destekli birleştirme

Fotoğraf 1.2: Köşe destek takozlu karkas birleştirme

Çizim 1.4: Köşe destek takozlu karkas birleştirme
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Kertme geçmeli birleştirme

Çizim 1.5: Kertme geçmeli karkas birleştirme

Hazırlanan karkaslar mümkünse yer döşemesi üzerinden yer döşemesi kirişlerine
bağlanmalıdır. Tavanda ise kemerelere ya da güverte tülanilerine bağlanmalıdır. Yan kayıtlar
ise posta formuna uygun olarak postalara, koridorlarda ise yer döşeme kirişinden kemerelere
kadar dikmeler ile bağlanmalıdır.
Karkaslar uygun biçimde bağlandıktan sonra 6-8 mm kontrplak ile tek yönlü olarak
kaplanır. Daha sonra diğer taraftan aralardaki boşluklar ses, ısı, gaz yalıtımı sağlayacak
dolgu malzemeleri (izocam, izomantar, köpük vb.) ile doldurulur. Dolgu malzemesi ile dolgu
yapılırken çerçeve içerisinde boşluk bırakılmamalıdır.
Dolgu malzemesi ile boşluklar doldurulduktan sonra yine aynı kalınlıkta kontrplak ile
kapatılır. İki tarafı da kontrplak ile kapatılan karkasın artan dış yüzey kaplaması ile
kapatılması ve dekoratif görüntü verilmesi gerekir. Yatak ve kamara içinde mobilyalar var
ise bunların bölmelere gelen kısımları işaretlenerek dış yüzey kaplaması yapılmaz.

Fotoğraf 1.3: Tek yön kaplama yapılmış karkas
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Fotoğraf 1.4: Kaplama yapılmış bölme cephesi

Fotoğraf 1.5: Kaplama yapılmış lavabo cephe görünüşü

Fotoğraf 1.6: Kaplama yapılmış koridor merdiven görünüşü
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1.3. Kamara Üstünün Kapatılması
Kamara üstleri kapatma işlemi yapımında kemerelerin yanlarının oluşturulmuş,
tesisatların çekilmiş ve son işlem olarak kaplaması kalmış olmalıdır eğer sonradan açılacaksa
kamara üstü kaplamasına başlanmamalıdır.
Kamara üstü iki biçimde kapatılabilir. Bu kapatma işleminde ya kemereler arasına
ahşap plaka ile iç tavan yapılıp güverteye çakılır ve açıklıklar profilli çıtalar ile kapatılır ya
da normal güverte kaplaması ve kemerelere bağlanan ters tavan kaplaması uygulanabilir.
Kamara üstünün kapatılmasında, öncelikle kaplamaya su geçirmez özellik
kazandırılmalıdır. Bunun dışında ses, ısı, tahribata karşı dayanıklı özel kaplama ve yüzey
malzemeleri kullanılmalıdır.
Kamara üstü kapatılırken aynı zamanda dekoratif özellik de kazandırılmalıdır. Bunun
yanında eğer kemere yanlardan pencere veya lumbuzlarla havalandırılamıyorsa mutlaka
bunlar için de güvertede uygun havalandırma ve ışıklandırma sistemleri oluşturulmalıdır.
Kamara üstünde kullanılacak malzemelerin başında; kontrplak, çeşitli desenli ahşap
kaplamalar, kaplanmış kontrplak, mdf, döşeme (döşemelik bez, deri vb.), yalıtım (izomantar,
elyaf vb.) malzemeleri sayılabilir.
Kamaralarda en önemli kısımlardan biri de kamara tavanının kaplamasıdır. Kamara
üstünün kaplanmasında özellikle yalıtıma dikkat edilmelidir eğer uygun yapılmazsa
güvertede oluşacak gürültülerden etkilenme olayı artacaktır.
Uygulanan kaplama yöntemleri şu şekilde sınıflandırılabilir:



Kemereler arası kaplama
Ters tavan yöntemiyle kaplama

Yukarıda belirtilen kaplama yöntemlerinden hangisi olursa olsun öncelikle
yapılması gereken işlemler şunlardır:







Kamara tavanında örtülecek yüzeyin ölçülerinin tespiti
Kaplama malzemelerinin tespiti
Tesisat planına bakarak tavan ile güverte kaplaması arasındaki boşluğun tespiti
Dolgu malzemelerinin tespiti
Karkasların hazırlanması
Kaplama malzemelerinin kesim planının oluşturulması

Kamara tavan kaplamasında kullanılan birleştirmeler genelde 3 kat yapılır. Birinci kat
genellikle dolgu ve yalıtım malzemelerinden, ikinci kat kontrplak (6-12 mm) ve üçüncü kat
ise ahşap kaplama (masif kaplama, kaplanmış kontrplak vb.), döşeme malzemeleri veya
yapay levhalar ile kaplanır.
9

Kamara üstünün yüzey alanının tespiti

Çizim 1.6: Kamara yerleşim planı

Çizim 1.7: Üstü kapatılacak kamaranın tespiti (kırmızı çizgi ile gösterilen kısım)

Çizim 1.8: Kamara boyutları

Yukarıda verilen çizimlerde, kamaranın tekne üzerindeki konumu ve kamaranın
boyutları belirtilmiştir. Kamara başlangıcı 41. posta ile başlayıp 52. posta ile sona
ermektedir. Kamara kesiti GxY = 80 x 100 mm lamine çam olarak yapılmış olup aralıkları
ise 32,91 cm’dir.
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Çizim 1.9: Kamara üstü kaplamasında kemere arası kaplama modeli

Tavan kaplaması çiziminde kemereler arası dolguda yalıtım malzemesi ve bunu
tutturmak için karkas kullanılmıştır.

Çizim 1.10: Kemere altına ters tavan kaplama

Kemerelere alttan bağlanarak kaplama yapılışı görülmektedir. İncelenen bu iki yolda
da kaplama görüntüsü farklı olmaktadır.

Fotoğraf 1.7: Kemere arasına yapılmış üst kaplama örneği
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Fotoğraf 1.8: Kemere arasına yapılmış üst kaplama örneği

Fotoğraf 1.9: Kemere altına yapılmış üst kaplama ve kemere altına yapılmış üst kaplama

Fotoğraf 1.10: Kemere altına yapılmış üst kaplama
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1.4. Kamara Üstü Yapımındaki Bağlantılar
Kamara üstü yapımında kullanılan bağlantılarda genelde dikmeler ve kemerelere bağlı
bir yapı vardır. Bu durum, tekne dış görünüş formunu etkileyeceği gibi iç kısımların da
planlanmasında etkili olacaktır.
Bağlantılarda mümkün olduğunca geçmeli birleştirme ve lamine yöntemler
uygulamakta fayda vardır. Kamara üstlerinin kapatılması işlemi genellikle yapılacak
kaplama türüne ve birleştirme şekline göre değişiklik gösterir.
Birleştirme işlemlerinde öncelikle ağaç malzemenin bu iş için uygunluğuna ve
kalitesine bakmakta fayda vardır eğer imkânlar elverirse lamine yöntemle çalışmanın faydası
olacaktır.
Lamine yöntem kullanılarak yapılacak bağlantılarda mukavemet artacak ve ağaç
kusurlarından oluşacak deformasyon en aza inecektir. Birleştirme yerleri sadece tutkal veya
çivi ile yapılmamalı cıvatalar yardımıyla kuvvetlendirilmelidir.
Tekne içinde yaşam alanını doğrudan ilgilendiren bu uygulama, tekniğine uygun
çalışmayı gerektirir. Teknik kurallara uygun çalışılamazsa kazalara veya fireli çalışmaya
sebep olur.
Üst bina bağlantılarında kullanılacak ağaç malzemeler, sert, kuru ve emprenye edilmiş
budaksız ağaç malzemelerden yapılmalıdır. Aynı zamanda kaplama altında kalmayan
kısımlar dekoratif görünüme sahip olmalıdır.

Çizim 1.11: Kemere-posta birleştirme detayı

Kamara üst bina yapımında kullanılacak bağlantılarda öncelikle bağlantının konumu
ve işlevine bakılmalıdır. Genel anlamda bu bağlantıları kemere-posta, dikme-kemere,
kemere-tülani ve karkas-kemere bağlantıları olarak ele alabiliriz.
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Kemere posta bağlantısı kesinlikle cıvatalarla desteklenmeli, mümkünse kertme ve
kırlangıçkuyruğu birleştirme tekniklerini uygulanmalıdır. Aşağıdaki çizimleri inceleyiniz.

Çizim 1.12: Kemere-dikme birleştirme detayı

Çizim 1.13: Öksüz kemere atkı birleştirme detayı
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Fotoğraf 1.11: Öksüz kemere atkı birleştirme detayı

Fotoğraf 1.12: Kemere atkı birleştirme detayı

Çizim 1.14: Kemere güverte atkısı birleştirme detayı
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Kemere ile ilgili bağlantılarda genel olarak cıvatalı, geçmeli ve lamine yöntemle
üretilmiş birleştirme şekilleri uygulanmıştır.
Kamara üstü kapatılması ile ilgili asıl bağlantı şekli ise karkasların oluşturulması ve
bunların kemerelere tutturulmasıdır. Karkaslar kemere aralıklarına uygun biçimde hazırlanır,
öncelikle yan bağlantılar tutturulur ve ara kayıtlar bunlara bağlı olarak yerleştirilir.
Karkaslar kemere aralarına tutturulduğu gibi kemere altlarına da çakılabilir ya da
vidalanabilir. Karkasların birleştirilmesi işlemi kesinlikle başka yerde değil bizzat çalışma
ortamında yapılmalıdır.
Karkaslarda genellikle kesit ölçüleri olarak genişlik 3-5 cm, yükseklik ise 5-8 cm
alınır. Bu aralıkları etkileyen faktör, ağaç malzemenin çivi veya vida tutma özelliğidir.

Çizim 1.15: Kemere–karkas birleştirme detayı

Üstte karkasların kemereye montajını gösteren bir detay vardır. Karkaslar ara kayıtları
kemere aralığına ve birleştirme biçimine göre boyutlandırılmalıdır.

1.5. Kamara Yanı Yapımındaki Bağlantılar
Kamara yanı yapımında bilinmesi gereken önemli bir özellik de boyutlardır.
Boyutların yanı sıra kamaranın konumu ve işlevi de etkilidir. Kamara yanı yapımında
öncelikle ortaya çıkan özellikler; dikme konumları ve boyutları ile kamara için belirlenen
yerlerdeki taban kirişi ve kemre atkıları ile tülanilerin bulunduğu konumdur.
Kamara oluşturulurken kesinlikle dikme, kiriş, kemere, atkı ve tülaniler göz önüne
alınarak planlanmalıdır. Planlama sırasında teknenin içindeki bütün boşlukları en iyi şekilde
değerlendirme aşaması, kamara bölmelerinin belirlenmesinden geçer.
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Bir kamara yanlarının geçeceği yerleri iyi tespit eden bir gemici, teknenin en iyi
şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Tekne içinde bütün boşlukların değerlendirilmesi
kamara yanlarının yapımında geçmektedir.
Kamara yanlarını yapan bir usta iyi bir teknik kullanırsa alandan kazanır, kullanmaz
ise tekne içinde ölü alanlar oluşturur.
Tekne içinde kamara yanlarını; dikmeler, karkaslar, dolgu gereçleri ve kaplamalar
oluşturmaktadır. Yanların yapımında yanlara dekoratif özellik de kazandırılabilir. Bu, tekne
içindeki yaşam alanlının daha kullanışlı ve hoş olmasını sağlar.
Kamara yanı yapımında öncelikle bilinmesi gereken elemanlar; dikmeler, taban
kirişleri, kemereler, tülaniler ve karkaslardır. Konumları itibariyle bu elemanlar kamara yanı
yapımında işimizi kolaylaştıracaktır aksi takdirde bu elemanları da gizlemek için bazı
işlemler gerekebilir.
Dikmeler kamara yapımında genellikle kamara köşelerinin belirlenmesinde ve ana
taşıyıcı olarak görev yapar. Dikmeler, sintineden gelebileceği gibi taban kirişi üzerinden
kemerelere kadar uzanabilir. Genellikle tek parça ağaçtan yapılır. Lamine yöntemle
yapılması daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.
Taban kirişlerinin geçtiği yerler kamara yanı yapımında karkasların kamara tabanına
daha sağlıklı bağlanmasını sağlar. Taban kirişleri aynı zamanda kemere görevi de sağladığı
için lamine yöntemle yapılır. Bu özellik karkasların cıvatayla da bağlanmasını sağlar.
Kemere ve tülaniler kamara yanlarının tavan ya da güverte tabanına bağlanmasını
sağlar eğer üstte bu elemanlara bağlantı yapılmazsa gönyesizlik ve yalıtım işlemleri
sağlanamaz.
Kamara yanlarının asıl ögesi karkaslardır. Kamara yapımında karkaslar bölme işlemini
sağlıklı olmasını, mukavemeti artırma, işçiliği ve yalıtım olayını kolaylaştıracaktır. Karkas
yapımında öncelikle kamara yanı yapılacak yerin boyutları tekne üzerinden veya plan
üzerinden alınarak hesaplanır. Bu işlemlerden sonra karkas yapımına geçilmelidir.
Karkas içindeki dikmeler genel olarak genelde 6-10 cm kare kesitli olduğu gibi 6
cm’den az kesitli olmamalıdır. Dikme ve ara kayıt arlıkları 20-80 cm arasında olmalıdır.
Kamara yanı yapımında genel olarak; kertme, kinişli, zıvanalı, kamalı, cıvatalı, düz,
kırlangıçkuyruğu, birleştirme teknikleri kullanılmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanı
kinişli ve kertme birleştirme tekniğidir.
Kamara yanı; dikmeler, kemereler, tülaniler, taban kirişleri, karkas kayıtları (yan,
tavan, taban, ara kayıtlar) ve dolgu gereçlerinden oluşur.
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Çizim 1.16: Karkas üst bağlantı detayı

Çizim 1.17: Karkas alt bağlantı detayı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen kamara bölmesi için verilen karkas uygulamasını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kamara kesitinden bölme yapılacak kısmı
belirleyiniz.
 Yanda verilen kamara
kesitinde kırmızı ile gösterilen
kısım, işlem yapılacak karkas
yeridir.
 Aynı zamanda bu kesitte
taban kirişi ile güverte altı
tülanisi ile yer ve tavan
bağlantıları yapılacaktır.

 Karkas yapılacak kamara için boyut tespiti yapınız.

 Karkas için tülaniden taban
kaplamasına kadar ölçü alınır.
Yükseklik: 2034,66 mm
 Kabin köşesindeki dikmeden
kapıya kadar olan uzunluk
ölçülür. Uzunluk: 2120 mm

 Tavan, taban ve yan kayıtlar
için kesit ölçüsü: 60x80 mm
alınacaktır.
 Taban, tavan kayıt ölçüsü:
1874,66+80+80= 2034,66mm
 Yan kayıt yüksekliği:1960
mm

 Karkası oluşturan dış çerçeve ölçülerini
belirleyiniz.

19

 Karkas ara ölçülerini ve ara kayıtlarını tespit
ediniz.

 Karkası oluşturacak dikme ve
ara kayıtların kesiti: 60x60
mm
 Dikmeler arası için tercih
edilen uzunluk: 277 mm
 Ara kayıtlar arası için tercih
edilen uzunluk: 327 mm
 Dikme yüksekliği:
1874,66+20+20=1878,66 mm

 Karkas elamanlarının boyutlarını tespit ediniz.
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 1-2 no.lu elemanlar yan
kayıtları temsil etmektedir.
Ölçüleri: 2034,66x80x60 mm
 3 no.lu eleman, ara dikmeleri
temsil etmektedir.








Ölçüleri:
1874,66+20+20=1914,66 mm
Yani 1914,66x60x60 mm
20+20 mm dikme uçlarındaki
zıvanaların uzunluğudur.
4-5 no.lu elemanlar tavan ve
taban kayıtlarını temsil
etmektedir.
Ölçüleri 1960+20+20 = 2000
mm Yani 2000x80x60 mm
6 no.lu eleman ara kayıtları
temsil etmektedir. Ölçüleri:
327+20+20= 367 mm
Yani 327x60x60 mm

 Karkas elemanlarının konumlarını inceleyiniz.

 Konumların özellikle
kanallara geçmelerine dikkat
ediniz.

 Yandaki formda
birleştirmelere dikkatli
bakınız.
 Öncelikle birleştirme işlemine
tavan, taban ve yan
kayıtlardan birisinin montajı
ile başlayınız.
 Ara kayıtları ve dikmeleri ise
sırayla ve ölçülerine uygun
olarak yerleştiriniz ve

 Karkas yapısını inceleyiniz.
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 Tekne kamara planını inceleyiniz.

 Kamara bölmelerini ve konumlarını
inceleyerek yorumlayınız.

 Kaplanacak kamara üstünü belirleyiniz.

 Kamara yerleşim planına göre üst
kaplama ölçülerini çıkarınız.

başlarını galvanizli çivi ile
çakınız.
Ara kayıt ve dikmeler
bittikten sonra kapama yan
kaydı yerleştirerek çakınız.
Karkas yüzeyinde oluşmuş
çıkıntılar var ise düzeltiniz.
El planyası, zımpara
kullanınız.
Bir yüzeye kontrplak ile
kaplama yapınız.
Çerçevelerin içini dolgu
malzemesi ile boşluk
bırakmadan doldurunuz.
Dolgudan sonra diğer yüzeyi
de aynı kalınlıkta kontrplak
ile kapatınız.

Yandaki şekilde kırmızı ile çevresi
işaretlenen kamaranın boyutlarını plandan
okuyunuz.

 Kamara koridor tarafındaki genişliği
2500 mm’dir.
 Kamara yan cephe ölçüleri: Kısa
kenar 2800 mm, uzun kenar ise 3100
mm’dir.
 Bu üç değer ile kamara için gerekli
kaplama malzemesini
hazırlayabilirsiniz.
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 Kemere aralıklarını ve karkas ebatlarını
bulunuz.

 Kemere kesiti ölçüsü: 80x100 mm
 3100 mm olan kenar 36. kemereye, 2800
mm olan kenar ise 42. kemereye
bağlanmıştır.
 Kemereler arası uzaklık ise planda 337
mm olarak alınmıştır.
 Yandaki resimde kırmızı ile işaretlenen
elemanlar kemereleri göstermektedir.
 Kamara üstü ters tavan olarak
düşünülmektedir.
 Karkas için kullanılacak malzeme kesiti
5x3 cm olarak alınacaktır.

 Bir kemere arasında oluşturulacak
şekilde karkas yapınız.

 Yandaki resimde ters tavan uygulaması
kesit resmini inceleyiniz.
 Burada verilen ölçülere uygun karkas
uygulaması yapınız.

 Karkas kesitini inceleyiniz.

 Yandaki resimde üst kontrplak için
kullanılan karkas 32x32 mm’dir.
 Üst kontrplak 8 mm kullanılmıştır.
 Alt karkas 60x30 mm kesitli olarak
hazırlanmıştır.
 Ara kayıtlar ise 60x30 mm kesitli olup
birleştirme şekline göre boyutları
uzunluk olarak değişiklik gösterebilir.
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 Kaplama ve dolgu malzemesi
yerleşimini inceleyiniz.

 Karkas yerleştirildikten sonra kaplama
işlemine geçiniz.
 Alt kaplama yapıldıktan sonra dolgu
malzemesi boşluk bırakılmaksızın
yerleştirilmelidir ve 1. kat kaplaması
olan 8 mm kontrplak çakılmalıdır.

 Karkas ara kayıtlarını yerleştirip
birleştiriniz.

 Karkas ara kayıtlarının birbirine uzaklığı
40 cm olarak alınmıştır.
 Ara kayıtlar yerleştirilirken gönyeli ve
eşit aralıklarla yerleştiriniz.

 Karkas yapılacak kamara için boyut
tespiti yapınız.

 Karkas için tülaniden taban kaplamasına
kadar ölçü alınır. Yükseklik: 2034,66
mm
 Kabin köşesindeki dikmeden kapıya
kadar olan uzunluk ölçülür.
Uzunluk: 2120 mm

24

 Karkası oluşturan dış çerçeve ölçülerini
belirleyiniz.

 Tavan, taban ve yan kayıtlar için kesit
ölçüsü: 60x80 mm alınacaktır.
 Taban-tavan kayıtı ölçüsü:
1874,66+80+80= 2034,66 mm, yan
kayıt yüksekliği: 1960 mm

 Karkas ara ölçülerini ve ara kayıtlarını
tespit ediniz.

 Karkası oluşturacak dikme ve ara
kayıtların kesiti: 60x60 mm
 Dikmeler arası için tercih edilen
uzunluk: 277 mm
 Ara kayıtlar arası için tercih edilen
uzunluk: 327 mm
 Dikme yüksekliği:
1874,66+20+20=1878,66 mm
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 Karkas elamanlarının boyutlarını tespit
ediniz.

 Karkas elemanlarının konumlarını
inceleyiniz.

 1-2 no.lu elemanlar yan kayıtları temsil
etmektedir.
Ölçüleri: 2034,66x80x60 mm
 3 no.lu eleman ara dikmeleri temsil
etmektedir.
Ölçüleri: 1874,66+20+20=1914,66mm
Yani: 1914,66x60x60 mm
 20+20 mm dikme uçlarındaki
zıvanaların uzunluğudur.
 4-5 no.lu elemanlar tavan ve taban
kayırlarını temsil etmektedir.
 Ölçüleri: 1960+20+20= 2000 mm ,
Yani: 2000x80x60 mm
 6 no.lu eleman ara kayıtları temsil
etmektedir.
Ölçüleri: 327+20+20= 367 mm
Yani: 327x60x60 mm
 Konumların özellikle geçmelerine
dikkat ediniz.
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 Karkas yapısını inceleyiniz.

 Yandaki formda birleştirmelere dikkatli
bakınız.
 Öncelikle birleştirme işlemine tavan,
taban ve yan kayıtlardan birinin montajı
ile başlayınız.
 Ara kayıtları ve dikmeleri ise sırayla ve
ölçülerine uygun olarak yerleştiriniz ve
başlarını galvanizli çivi ile çakınız.
 Ara kayıt ve dikmeler bittikten sonra
kapama yan kayıtı yerleştirerek çakınız.
 Karkas yüzeyinde oluşmuş çıkıntılar
varsa düzeltiniz.
 El planyası ve zımpara ile düzeltiniz.
 Bir yüzeye kontrplak ile kaplama
yapınız.
 Çerçevelerin içini dolgu malzemesi ile
boşluk bırakmadan doldurunuz.
 Dolgudan sonra diğer yüzeyi de aynı
kalınlıkta kontrplak ile kapatınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi kamara bölmesi değildir?
A) Yatak odası
B) Banyo
C) Mutfak
D) Güverte
E) WC

2.

Aşağıdakilerden hangisi kamara tavan kaplaması yapımında ilk olarak yapılan işlerden
değildir?
A) Tesisatların çekilmesi
B) Karkasların hazırlanması
C) Dolgu malzemelerinin yerleştirilmesi
D) Tülanilerin yerleştirilmesi
E) Atmaların hazırlanması

3.

Aşağıdakilerden hangisi kemere arasına yapılan tavan kaplaması elemanı değildir?
A) Tülani
B) Karkas
C) Profilli çıta
D) Dolgu malzemesi
E) Atmalar

4.

Aşağıdakilerden hangisi kemere üst kaplaması olarak kullanılan malzeme değildir?
A) İzocam
B) Kontrplak
C) Cam
D) Masif kaplama
E) Kontratabla

5.

Kamara üstünün kaplanma işinde yapılması gereken ilk hareket aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Malzeme tespiti
B) Örtülecek kamara yüzeyi tespiti
C) Tesisat planı
D) Karkasların hazırlanması
E) Profil çıtaların hazırlanması

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Kamara genel planına göre mobilyalarını ve montajını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İnternet sitelerinden kamara mobilyalarını inceleyiniz.



Bulunduğunuz yerdeki tersanelerde yapılan yatların kamara mobilyalarını
inceleyiniz.

2. KAMARA MOBİLYALARI YAPMA
Yat kamaralarında mobilyaların yapımına başlamadan önce yerleşim planı üzerindeki
tasarım dikkate alınmalıdır. Kamara mobilyaları en küçük alanda en verimli ve kullanışlı
olacak şekilde tasarlanmalıdır.
Kamaralarda insan ölçülerine uygun minimum ergonomi düşünülmeli ve mobilyalar
sabitlenecek şekilde tasarlanmalıdır.

Fotoğraf 2.1: Yatlarda kamara mobilyaları
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Yatların su üzerinde sürekli hareket halinde olması ve ölçülerinin sınırlı şekilde
tutulmasının zorunluluğu nedeniyle kamaralarda kullanılan mobilyalar farklı ve özellikli
olmak durumundadır.

Fotoğraf 2.2: Kamara mobilyaları

Yatlarda kamaralarda diğer yaşam alanları gibi insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
tasarlanırlar. Yatın büyüklüğüne ve özel müşteri isteklerine göre çok değişik tasarımlar
yapılabilir. Zorunlu ihtiyaçlar düşünülerek kamaralarda banyo- tuvalet, yatma ve depolama
ihtiyaçlarını karşılamak üzere;

Karyola

Elbise dolabı

Banyo-tuvalet
Mobilyalarını tasarımın temel mobilyaları olarak düşünebiliriz.
Ayrıca doğal ışıktan yararlanmak amacıyla daha önce kamara yapımı esnasında
pencere amaçlı açılan yerlere lumbuzlar takılmalıdır.

Fotoğraf 2.3: Çeşitli lumbuzlar
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2.1. Karyola Yapma
Karyolalar tek veya iki kişinin yatma ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanan
mobilyalardır. Kamaralarda iki kişilik, tek kişilik karyola yanı sıra üst üste yapılan
düzenlemeye ranza adı verilir. Müşteri kamaralarında genellikle tek katlı karyolalar
kullanılır. Personel kabinlerinde ise ranza usulü karyola uygulaması yaygındır.
Konutlarda kullanılan karyolaların sağ ve sol başlarında genellikle komodin adı
verilen mobilyalar bulunur. Kamaralarda kullanılan karyolalarda yatın büyüklüğüne göre
komodin mobilyaları bulunmayabilir.

Resim 2.4: Kamaralarda tasarlanan karyolalar

Çizim 2.1: Yat projelerinde kamara tasarımı
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Kamaralar için yapılan bütün karyolalar tabla ve kayıtlar sabit yapılmaktadır. Yani
iskelet kurulur, tabla ve kayıtlar iskelete bağlanır.

Resim 2.5: Kamara zeminine karyola iskeletinin sabitlenmesi

Çizim 2.2: Kamaralarda tasarlanan karyola ölçüleri
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Çizim 2.3: Kamaralarda tasarlanan karyola elemanlarını ölçüleri

2.2. Elbise Dolabı Yapma
Giysilerin depolanması amacıyla içinde askı, raf ve çekmece gibi özel bölmeleri
bulunan genellikle ahşap malzemeden yapılan mobilyalara elbise dolabı denir. Elbise dolabı,
kamara içinde çok yer kaplamayacak şekilde tasarlanır. Sebebi de tekne ve yatların kısa
süreli yaşam alanı olarak kullanılmasıdır.

Resim 2.6: Kamaralarda tasarlanan karyola ve elbise dolapları
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Kamara içerisinde yapılan elbise dolapları genellikle yatağın karşısına ve tuvaletbanyo yanındaki uygun alana yerleştirilmektedir.
Tekne ve yatlarda elbise dolabı için ayrılan alan; genişlik 80-100 cm, derinlik 55-60
cm ve yükseklik kamara yüksekliği kadar alınmaktadır.

Çizim 2.4: Kamaralarda tasarlanan elbise dolabı ölçüleri

2.3. Tuvalet ve Banyo Mobilyalarını Yapma
Yatlarda tuvalet ve banyolar genellikle bir aradadır ancak konutlardaki kadar geniş ve
rahat değildir. Bu etkene rağmen ölçülerde düşünülecek en önemli unsur insandır. İnsanın
banyo içerisinde özellikle banyo dolabının elemanlarından beklediği ergonomi ve kullanım
kolaylığıdır. Bu da uygun ölçülerin doğru olarak belirlenmesine bağlıdır.
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Kullanım amacı belirlenen bir banyo mobilyasının; konumu, genel yerleşim
planındaki yeri, tezgâh altı ve tezgâh üstü dolaplara kolay ulaşabilme ve uygun görüş alanı
yaratması, kamara içine yapılacak banyo mobilyasının kullanım konforunu arttıracaktır.

Resim 2.7: Kamaralarda tasarlanan banyo ve tuvalet mobilyaları

Çizim 2.5: Yat projelerinde banyo ve tuvaletler
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Çizim 2.6: Kamaralarda tasarlanan banyo ve tuvalet mobilyalarının ölçüleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Yat kamara mobilyalarından biri olan karyola yapımı için verilen bilgileri inceleyiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yat genel planı üzerinden karyola net resmini
çiziniz.

 Karyola parçalarını
hazırlayınız.

resme

uygun

 Genel yerleşim planından ölçüleri
belirleyiniz.
 Karyola ön görünüşünü çiziniz.
 Karyola yan görünüşünü çiziniz.
 Karyola üst görünüşünü çiziniz.
 Ölçülendirmeleri kuralına uygun
yapınız.

olarak  Karyola
parçalarını
karyola
başlığı, karyola ayaklığı, yan
serenler ve yatağı oluşturacak
ızgara parçaları olarak ayrı ayrı
çıkarmaya özen gösteriniz.

 Karyola parçalarında hangi konstrüksiyon
uygulanacağınızı görebilmek için kesit ve
detay resimlerinden yararlanınız.
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 Belirlediğiniz kesit düzlemine
uygun resmi çiziniz.
 Kesit resim üzerinde detay
alınacak yerleri belirleyiniz.
 Detay resimlerini çiziniz.
 Konstrüksiyona ve detay
resmindeki ölçülere uygun olarak
karyola parçalarını hazırlamaya
özen gösteriniz.

 Karyola parçalarına uygun konstrüksiyonda
birleştirme teknikleri uygulayınız.

 Karyola parçalarını montaj
ederken detay resimlerindeki
bağlantı elemanlarını kullanmaya
özen gösteriniz.

 Karyola parçalarını hazır hâle getirdikten sonra
montajını yapınız.

 Karyola parçalarının montajını
yapmadan önce parçaları montaj
sırasına göre numaralandırdıktan
sonra tutkallamaya ve montaj
sonrası tutkal artıklarını
temizlemeye özen gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi yatak odası mobilyalarından değildir?
A) Elbise dolabı
B) Komodin
C) Vitrin
D) Şifonyer
E) Yatak
2. Aşağıdakilerden hangisi tuvalet masasında bulunmaz?
A) Çekmece
B) Ayna
C) Kapak
D) Askı
E) Cam çerçeve
3. Aşağıdakilerden hangisi karyolada bulunmaz?
A) Üst dolap
B) Karyola demiri
C) Başucu tablası
D) Ayakucu tablası
E) Serenler
4. Elbise dolabı arkasına arkalık için açılan lamba derinliği ne kadar olmalıdır?
A) Arkalık kalınlığının yarısı kadar olmalıdır.
B) Arkalık kalınlığının 2/3’ü kadar olmalıdır.
C) Sunta-lam kalınlığının ¾’ü kadar olmalıdır.
D) Arkalık kalınlığı kadar olmalıdır.
E) Sunta-lam kalınlığı kadar olmalıdır.
5. Elbise dolap kapağı MDF profil kapak yapılmak istendiğinde kapak ortası aşağıdaki
malzemelerden hangisi ile doldurulamaz?
A) 8 mm kalınlığında MDF lam
B) 3 mm kalınlığında MDF arkalık
C) 8 mm kalınlığında suntalam
D) 18 mm kalınlığında suntalam
E) 18 mm kalınlığında MDF lam

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “ Modül Değerlendirme ”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Kamaralar modülü ile ilgili yaptığınız çalışmaların sonucunu aşağıdaki kontrol

listesine göre değerlendiriniz.
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Güverte planından ölçü değerlerini okuyabilir misiniz?
2. Kamara bölmelerini oluşturan kenarların ölçüsünü çıkarabilir
misiniz?
3. Kamara yanları için karkas planı oluşturabilir misiniz?
4. Karkas yapımında birleştirmeleri kavradınız mı?
5. Karkas kaplama aşamalarını öğrendiniz mi?
6. Kamara üstü yüzey ölçülerini planda okuyabilir misiniz?
7. Kemere aralarına tavan kaplaması yapabilir misiniz?
8. Kemere altına tavan kaplama yapabilir misiniz?
9. Kamaraların kaplamasında kullanılan kaplama malzemelerini
öğrendiniz mi?
10. Kamara kaplamasında kullanılan dolgu gereçlerini öğrendiniz
mi?
11. Kamara üst binasında kullanılan bağlantıları kavradınız mı?
12. Kamara üst yüzey boyutlarını tespit edebilir misiniz?
13. Kamara üst binada kullanılan karkas yapısını anladınız mı?
14. Üst bina kaplamasını anladınız mı?
15. Kamara yanı yapımında kullanılan bağlantıları öğrendiniz mi?
16. Kamara yanı yapımında kullanılan elemanları öğrendiniz mi?
17. Karkas yapımını öğrendiniz mi?
18. Karkas içi doldurulmasını anladınız mı?
19. Karkasların yapısını ve elemanlarını öğrendiniz mi?
20. Kamara yanı kaplama işini öğrendiniz mi?
21. Kamara mobilyaları yapmak için genel plandan kamara
ölçülerini çıkardınız mı?
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Evet

Hayır

22. Kamaradaki aydınlatmayı sağlamak amaçlı açılan boşluklara
lumbuzları taktınız mı?
23. Karyola mobilyası yaptınız mı?
24. Elbise dolabı mobilyası yaptınız mı?
25. Tuvalet ve banyo mobilyası yaptınız mı?
26. Kamara mobilyalarını yaptıktan sonra projeye uygun olarak
kamaradaki yerlerine sabitlediniz mi?

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

D
D
A
C
B

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

C
D
A
D
B
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