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AÇIKLAMALAR 
ALAN Gemi Yapımı 

DAL Yat İnşa 

MODÜLÜN ADI Su Geçirmez Bölmeler  

MODÜLÜN SÜRESİ 40/28 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye / öğrenciye su geçirmez bölmelerin yapımı 

ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Yat iskeletine göre su geçirmez perde imalatı ve 

montajını yapar. 

2. Yat iskeletine göre farş imalatı ve montajını 

yapar. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Yat inşa imalatı atölyeleri  

Donanım: Yat yapımda kullanılan araç gereç, el 

makineleri ve makineler gereklidir. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

 
 

AÇIKLAMALAR 



 

1 

GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Yatların çeşitli nedenlerle yapısını bölmelere ayırmak amacı ile su geçirmez perde ya 

da çatışma perdeleri yapılır. Bu perdeler, gemi ve yatların yaralanmaları durumunda 

gövdesine giren suları belli bir bölgede tutmaya yararlar. Yat iskeletinde çarpışma perdeleri 

çok önemli bir mukavemet sağlar. 

 

“Su Geçirmez Bölmeler” modülünde yat yapı elemanlarından biri olan perdeler 

hakkında bilgi verilmiştir. Yat inşası işlerinde çalışan kişilerin yapım elemanlarını çok iyi 

tanıyıp imalat aşamalarını iyi bilmesi gerekir.  

 

Su geçirmez bölme imalatı yaparken önceden öğrendiğiniz modüllerle ilişkili olarak 

bilgi ve becerilerinizi kullanacaksınız. Yat inşası yapılırken perdelerin ne kadar önemli 

olduğunu kavrayacaksınız.  

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Yat iskeletine göre su geçirmez perde imalatı ve montajını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yat projeleri üzerinde su geçirmez perdelerin boyutlarını ve ölçülerini 

inceleyiniz. 

 Su geçirmez bölmeler hakkında internette web sitelerinde araştırma yapınız. 

 

1. SU GEÇİRMEZ PERDE YAPIMI 
 

Su geçirmez bölmeler, tekne ve yatların yapımında en önemli içyapı elemanlarının 

başında gelmektedir. 

 

1.1. Tanıtılması 
 

Yatların çeşitli yerlerinde bulunan tekne yapısını bölmelere ayırmak için yapılmış, 

yaralanmaları durumunda tekne gövdesine giren suları belli bir bölgede tutmaya yarayan 

yapı elemanlarına su geçirmez perde ya da çatışma perdeleri adı verilir.  

 

Yat yapısında çok önemli bir mukavemet elemanıdır. Teknenin enine kesitinde, 

direncinin artırılmasında önemli bir yer tutar. 

 

Bir kapatma donanımı yardımıyla herhangi bir deniz koşulunda tekneye su girişini 

önleyecek şekilde planlanırsa bu donanım su geçmez kabul edilir. 

 

Tüm yatlarda, asgari olarak bir çatışma perdesi, makine mahallerinin sınırını oluşturan 

iki enine perde olmalıdır. Kıç ayna, kıç enine perde olarak kabul edilebilir. 

 

Su geçirmez perdeler omurgadan güverte kaplamasına ve dış kaplama tahtalarına 

kadar devam eden ve teknenin büyüklüğüne göre ve birden fazla kaplama katmanlarından 

oluşur. Günümüzde çoğunlukla kontrplak malzemelerden yapılmaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim 1.1: Su geçirmez perdelerin konumu 

Su geçirmez perdeler tekne ve yatlarda enine mukavemeti önemli ölçüde yükselten 

yapı elemanlarıdır. Perdeler yapıldığı yere göre genellikle güverte kaplamasına kadar devam 

etmektedir. 

 

Resim 1.2: Su geçirmez perdelerin konumu 

Su geçirmez pereler personel ve müşteri yaşam alanlarını ayırdığı gibi bu alanları da 

makine ve donanımından da ayırmaktadır. Özellikle makinelerin konumuna göre her iki 

yanına da perde yapılması gerekmektedir. 

 

Resim 1.3: Su geçirmez perde  
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1.2. Önemi 
 

 Su geçirmez perdeler teknedeki konumuna göre sınıflandırılmak gerekirse; 

 Baş bodoslama üzerine yapılan perdeler (çatışma perdesi) 

 Yaşam alanlarını ayıran perdeler 

 Makine ve donanımlarını ayıran perdeler olmak üzere üç gruba ayrılır. 

 

Özellikle baş bodoslama yanına yapılan perdeye çatışma perdesi denilmektedir. 

Çatışma perdeleri su geçirmez olarak yapılmalıdır ve fribord güvertesine kadar devam 

etmelidir.  

 

Fribord güvertesi, normalde, havaya açık kısımlarındaki tüm açıklıklarında sabit 

kapama düzenlerine ve altındaki gemi bordalarında yer alan tüm açıklıklarında su geçirmez 

sabit kapama düzenlerine sahip olan, havaya ve denize açık, en üst devamlı güvertedir. 

Açık güverte, tekne yapısının ayrılmaz bir parçası olan, deniz ve hava etkilerine 

maruz, en üst devamlı su geçmez güvertedir.  

 

Türk Loydu standartlarına göre çatışma perdesi baş kaimeden mesafesi 0,05 L’den az 

0,10 L’den fazla olamaz (L: Tekne tam boyu).  

 

Baş kaimeden itibaren ölçülen mesafenin 2 metreden fazla olmasına gerek yoktur. 

Uzun üst yapısı olan yatlarda, çatışma perdesi ilk sıra üst yapı güvertesine kadar su geçirmez 

olarak devam edecektir. 

 

Su geçirmez perdelerdeki ve güvertelerdeki açıklıklar borular ve elektrik kabloları, 

perdenin su geçirmezliği ve yapısal bütünlüğü sağlanması koşuluyla, su geçirmez 

perdelerden geçebilir. 

 

Perdeden geçen borular metal değilse, yukarıda belirtilen düzenler, asgari olarak perde 

ile aynı malzemeden yapılan, perdenin bütünlüğü bozulmayacak tarzda konulmuş, D 

borunun dış çapı olmak üzere 10xD boyunda olan bir boru şeklinde olacaktır. Bu borunun 

boyunun 400 mm’den fazla olmasına gerek yoktur. 

 

Resim 1.4: Su geçirmez perdeden tesisat elemanları geçiş kesiti 
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Resim 1.5: Su geçirmez perdeden tesisat elemanları geçişi 

Su geçirmez perdelerdeki kapılar, su geçirmez kapı olarak yapılmalıdır. 

 

Resim 1.6: Su geçirmez kapılar 

Genel bir kural olarak çatışma perdesinde giriş açıklıkları bulunamaz. Ancak özel 

tasarıma sahip yatlarda, planda belirtilen su hattının mümkün olduğu kadar üzerinde yer alan 

ve su geçirmez şekilde kapatılan açıklıklar özel olarak değerlendirilecektir. Ölçüleri en fazla 

500x500 mm olan bir acil kaçış yerleri kabul edilir. 

 

 Su geçirmez perdelerde kullanılan başlıca kaplama malzemeleri; 

 Masif ahşap kaplama, 

 Kontrplak kaplama, 

 Elyaf takviyeli kompozit kaplamalardır. 
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Resim 1.7: Su geçirmez perde (masif ahşap) 

 

Resim 1.8: Su geçirmez perde (kontrplak) 

 

Resim 1.9: Su geçirmez perde (kompozit)  
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Su geçirmez perdelerin yapısını teknenin büyüklüğü de doğrudan etkilemektedir. 

Küçük teknelere tek yönlü kaplama yeterli olurken, büyük teknelerde ise posta kemere 

aralığı karkas çatkı ve iki taraflı en az ikişer kat kaplam yapılması gerekmektedir. 

 

Çizim 1.1: Su geçirmez perde genel yapısı ve elemanları 

 

Resim 1.10: Su geçirmez perde içyapısı 

 

Resim 1.11: Su geçirmez perde 
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1.3. Dikme ve Atma Yapma  
 

Dikmeler ve atmalar, yatlarda su geçirmez perdelerin iskeletini oluşturan elemanlardır. 

Dikmeler, su geçirmez bölme yapısında düşey yönde oluşturulan ana taşıyıcılardır. Atmalar 

ise dikmelerin birbiri ile bağlantısını arttırarak su geçirmez perdelerin mukavemetini 

yükselten yardımcı bağlantı parçalarıdır. 

 

1.3.1. Dikme ve Atmaların Yerlerini Belirleme 
 

Dikmelerin yerleri tespit edilirken öncelikle su geçirmez perdeyi oluşturacak postanın 

tespiti yapılır. Bu postanın iskele ve sancak postaları arasındaki mesafe ölçüsü bulunur. Daha 

sonra posta genişliği tespit edilir. Bu değerleri tekne projesinden bulabilirsiniz.  

 

Dikmeler arası uzaklık genelde 45-50 cm olarak alınmasında fayda vardır. Dikmelerin 

kalınlığı 5-6 cm ve genişliği ise posta genişliğine eşittir. 

 

Dikmelerin yerlerinin tespiti bu iki ölçüye bağlı olarak şekillenecektir. Dikmelerin 

yerlerinin tespiti işleminde ilk dikmenin konumu önemlidir.  

 

İlk dikmenin yeri iki şekilde tespit edilir. Tekne ekseni ve omurga üzerinden ve tekne 

ekseninin iki yanından eşit uzaklıkta yapılabilir. Tekne ekseninin iki yanına eşit uzaklıktan 

kasıt dikmeler arası uzaklığa eşit olarak düşünülmelidir. Tekne ekseninden uzaklık dikmeler 

arası uzaklığın yarısı kadar olmalıdır. 

 

Dikmelerin boyu orta eksende en uzun bordaya doğru gidildikçe kısalacaktır. Dikme 

boyu çoğunlukla kemerede sonlanır.  

 

Atmalar arasındaki mesafe de dikmelerde ki gibi 45-50 cm olmalıdır. Atmaların 

kalınlıkları dikmelere eşit ya da %50 fazla alınabilir.  

 

Atmalar genellikle eşit boyda olurlar. Sadece kenarlara doğru yaklaşıldıkça boylarında 

kısalma olur. Atmaların boyunu birleştirme tekniği de doğrudan etkiler. 

 

Atmalar ve dikmeler düz, yabancı çıtalı, zıvanalı, kertme birleştirme tekniklerinden 

birisi kullanılarak yapılır. Fakat hangi birleştirme tekniği ne olursa olsun mutlaka tutkal 

kullanılmalı ve çivi ya da vida ile sabitlenmelidir. 

 

Atmalar ve dikmeler montaja geçmeden önce mutlaka plan üzerinde yerleştirilmelidir. 

Plandaki verilere uygun kesitli malzeme hazırlanmalıdır.  
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Çizim 1.2: Çeneli tekne su geçirmez perdesi 

 

Çizim 1.3: Yuvarlak karinalı tekne su geçirmez perdesi 
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1.3.2. Dikme ve Atmaların Yerlerine Montajı 
 

Dikme ve atma malzemeleri plan değerlerine göre hazırlandıktan sonra montaj 

yapılacak perde alanına taşınır. İlk dikme omurga üzerine geleceği için dikme alt kısmına 

ahşap pabuç yapılır.  

İlk dikme terazi veya şakul yarımıyla omurga üzerine montajı yapılır. Daha sonra üst 

kısım kemere veya perdenin olduğu yere göre perde üstü ana atkının altına terazili montajı 

yapılır. Bura da kertme ile birleştirme tekniği yaygındır.  

Genellikle dikmelerin alt kısmı ahşap veya metal pabuçlarla postaya sabitlenir. Daha 

sonra iskele ve sancak yönünde komşu dikmelerin montajı yapılmalıdır.  

Komşu dikmelerinde yerine bağlanmasından sonra atmalar tekniğine uygun olarak 

aynı hizada olabileceği gibi şaşırtmalı olarak da yapılabilir. Bütün birleştirme yüzeyleri 

epoksi tutkalı sürülerek birleştirilmelidir. 

 

Resim 1.12: Dikme alt birleştirme detayı 

 

Resim 1.13: Dikme üst birleştirme detayı 
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Resim 1.14: Dikme ve atmaların sırasıyla montajı 

 

Resim 1.15: Tek yanı kapatılmış dikme ve atmaları yapılmış perde 

 

Resim 1.16: Kontrplak ile kaplanmış su geçirmez perde 
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1.4. Karkaslar  
 

Tekne ve yatlarda kullanma alanlarını bölümlere ayırmak için asıl yüzeyleri taşıyıcı 

olarak oluşturulan ahşap çatkılara karkas adı verilir. Karkaslar su geçirmez perde yapımında, 

kamara bölmelerinde ve tekne içinde yalıtım gereken tüm yüzeylerin taşıyıcı elemanı olarak 

üretilirler.  

 

Karkaslar plan değerlerine göre ve uygun ağaç cinsi seçilerek yapılmalıdır. Seçilen 

ağaçlar görünecek yüzeylerde kullanılmayacağı için genellikle mukavemeti yüksek fakat 

ekonomik olmasında fayda vardır.  

 

Karkas kullanılarak yapılan bölmeler aynı zamanda yalıtım malzemeleri ile takviye 

edilerek yalıtım da sağlanmış olacaktır. Karkas, yalıtım malzemesi, kaplama ve yüzey 

gereçleri ile herhangi bir alanda bölme oluşturulabilir. 

 

Su geçirmez perdelerde karkaslar taşıyıcı görevi yaparken, kamara aralarında 

kullanılan bölmelerde ise taşıyıcı olmaktan çok ortamı kısımlara bölmede, yalıtım ve 

şekillendirmede kullanılır.  

 

Su geçirmez perde ve diğer bölmelerde kullanılacak karkaslar öncelikle ses, ısı, gaz ve 

tekne mukavemetine katkıda bulunması için yapılacağından sağlam ve uygun kalınlıkta 

yapılmalıdır. 

 

Karkas iskeletlerinin yapımında genellikle çam, larex, köknar gibi malzemeler 

kullanılmaktadır. Kaplama olarak kontrplak, alçılı kartonlar, çimentolu asbest ve lamine 

ahşap levhalar kullanılır. Çoğunlukla karkas üzerine ilk olarak kontrplak çakılır. 

 

Karkas genelde ahşap ve nadiren metal malzemelerden yapılmaktadır. Karkas iskeleti 

genel olarak; kemere, posta, dikmeler ve atmalardan oluşmaktadır. Dikmeler genel olarak 

genelde 4-10 cm kare kesitli olduğu gibi 4 cm az kesitli olmamalıdır. Dikme ve atma 

arlıkları 40-50 cm arasında olmalıdır. 

 

Resim 1.17: Su geçirmez perde karkas sistemi 
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Resim 1.18: Kamara bölmeleri karkas sistemi 

Karkasların yapımında kullanılan birleştirme şekilleri kullanıldığı yere ve istenen 

mukavemet özelliğine göre değişebilmektedir.  

 

En çok kullanılan birleştirmeler ise düz, kinişli-zıvanalı, köşe takozu destekli,  kertme 

geçmeli birleştirmelerdir.  

 

Her birleştirme yüzeyi mutlaka tutkallı olmalıdır. Karkasların özellikle birleşme 

yerleri çivi ve vida ile desteklenmelidir. 

 

Resim 1.19: Düz karkas birleştirme 

 

Çizim 1.4: Kinişli karkas birleştirme çizimi 
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Resim 1.20: Köşe destek takozlu karkas birleştirme 

 

Çizim 1.5: Köşe destek takozlu karkas birleştirme 

 

Çizim 1.6: Kertme geçmeli karkas birleştirme 

 

Karkasları oluşturan dikme ve atmaların hiçbir ucu boşta bırakılmamalıdır. Tutkal çivi 

veya vidalarla sabitlenmelidir. Kemere ve postalar ile karkaslar arasında boşluk olmamalı 

aralar ahşap malzeme ile doldurulmalıdır. Dikme ve atmalar posta formuna uygun olarak 

postalara bağlanmalıdır. 
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Resim 1.21: Dikme aralıkları dolgu uygulaması 

Karkaslalar uygun biçimde bağlandıktan sonra tekne plan değerlerine göre kontrplak 

ile tek yönlü olarak kaplanır. Aksi bir durum belirtilmediği sürece iki kat olarak kaplama 

yapılmalıdır. Daha sonra diğer taraftan aralardaki boşluklar ses, ısı, gaz yalıtımı sağlayacak 

dolgu malzemeleri ile doldurulur. 

 

Dolgu malzemesi ile dolgu yapılırken çerçeve içerisinde boşluk bırakılmamalıdır. 

Dolgu malzemesi ile boşluklar doldurulduktan sonra yine aynı kalınlıkta ve aynı kat 

sayısında kontrplak ile kapatılır. Kontrplak ile kapatılan karkasların yüzeyi elyaf ve reçine ile 

sızdırmazlık işlemleri yapılmalıdır. 

 

Resim 1.22: Tek yön kaplama yapılmış karkas 
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Resim 1.23: Starafor dolgu yapılmış karkas 

 

Resim 1.24: Tamamen kapatılmış ve yalıtılmış perde 
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1.5. Su Geçirmez Perdelerde Yalıtım Yapma 
 

Tekne içinden ve dışından tekne yapısına zarar verici yapay ve doğal etkenlerden 

korumak için ihtiyaçlar doğrultusunda uygulanan koruyucu önlemlere yalıtım denir.  

 

Tekne yapısında yalıtımın unsurları; ısı, su, ses ve yangın yalıtımı gibi dört kısımdan 

oluşmaktadır. 

 

 Tekne ve yatlarda yalıtım uygulama çeşitleri: 

 Isı yalıtımı 

 Su yalıtımı 

 Ses yalıtımı 

 Yangın yalıtımı 
 

1.5.1. Isı Yalıtımı 
 

Genellikle sıcak ve soğuk gibi meteorolojik etkenlerden korunmak, makine çalışması 

ile oluşan ısıların yaşam alanlarına geçişini kesmek için uygulanan yalıtım çeşididir. 

Genellikle ısı yalıtımında kullanılan malzemeler erime ve yanmaya dayanıklı olmalıdır. 

 

Isı yalıtımı, ısıtma ve soğutma giderlerini azaltır. İşletme maliyetlerini düşürür. 

Teknede ani ısı farklarında oluşabilecek çatlama ve yıpranmaları azaltır. Yoğuşmayı önlediği 

için nem ve küflenme sorunu çözülür.  

 

Isı yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayısı düşük olmalıdır. Yeterli basınç ve çekme 

dayanımına sahip olmalıdır. Zamanla yalıtım özelliği azalmamalıdır. Düşük birim hacim 

ağırlığına sahip olmalıdır. 

 

Hacim ve şekil değişimlerine karşı mukavemeti olmalıdır. Çeşitli kimyasal etmenlere 

karşı dayanıklı olmalıdır. Birleştirme yerlerinde işleme kolaylığı olmalıdır.  

 

Çürüme ve ufalanmalara karşı mukavim olmalıdır. Parazitleri barındırmamalı ve 

parazitlere dayanmalıdır. 

 

Sıcaklık değişikliklerinde ısı yalıtımı fonksiyonunu değiştirmemelidir. Su ve nemden 

etkilenmemelidir.  

 

Maliyeti düşük ve ekonomik olmalıdır.  

 

Yanıcı olmamalıdır. Kokusuz olmalıdır. Kullanılacağı yerin özelliğine uygun buhar 

difüzyon direncine sahip olmalıdır. 

 

Tekne ve yatarda özellikle su geçirmez bölmelerde ısı yalıtım malzemeleri; organik, 

anorganik ve sentetik asıllı malzemelerden oluşur. Bunlara örnek verecek olursak; tahta, 

strafor, cam yünü, köpük çeşitleri, taş yünü vb. 
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1.5.2. Su Yalıtımı 
 

Suyun tekne yapısını ve konforu tehdit etmesi engellenemez fakat suyun girmesi 

önlenebilir. Tekne içine her yönden gelebilecek suya veya neme karşı korunmaları için, 

tekne kaplamaları ve perdelerinin yüzeyinde yapılan işlemler bütününe su yalıtımı denir. 

 

Tekne ve yatlarda su yalıtımı denize temas eden yüzeylerde olduğu gibi tekne 

güvertesinde ve su geçirmez perdelerin yüzeylerinin de su yalıtımına tabii tutulması gerekir. 

 

Su yalıtımında eski dönemlerde kalafatlama ve reçinelerle çözüm üretilirken 

günümüzde ise boya, macun, elyaf takviyeli kompozit ürünler kullanılmaktadır. En çok 

tercih edilen yöntem sırasıyla elyaf reçine karışımı katmanı, macun ve boya katmanlarından 

oluşmaktadır. 

 

Su yalıtımı tekne yapısını, konforunu ve ekonomik ömrünü arttırır. Su yalıtım 

malzemeleri hijyenik, bakteri, haşere, yosun barındırmayacak özellikte, kimyasallara karşı 

dayanıklı, yüksek elastikiyet özelliklerine sahip ve güneş ışınlarına dayanıklı olmalıdır. 
 

1.5.3. Ses Yalıtımı 
 

İstenmeyen ve rahatsızlık hissi uyandıran seslere gürültü denir. Ses yalıtımı; yaşanan 

ortamı istenmeyen seslerden yalıtarak gürültünün zararlı etkilerinden korunmak, gürültülü 

alanlardan çevreye yayılan sesi azaltmak ve yaşam alanlarında uygun kullanım koşulları 

oluşturmak amacı ile yapılan uygulamalardır. 

 

Ses yalıtımı, teknelerde özellikle makine dairesi, su geçirmez perdelerde ve kamara 

bölmelerinde, kamara tabanlarında ve kamara tavanlarında uygulanmalıdır. Özellikle makine 

dairesini çevreleyen perdelerde ve tüm cephelerde ses yalıtımı uygulanmalıdır. 

 

Tekne ve yatlarda mineral yünler (cam yünü, taş yünü), kauçuk köpüğü, ahşap yünü, 

poliüretan köpükle melamin köpüğü gibi malzemeler yalıtım malzemesidir. 

 

1.5.4. Yangın Yalıtımı 
 

Yangın yalıtımı, yangın söndürülene kadar teknenin sağlam kalması için taşıyıcı 

kısımlara ve güvenli kaçış amacıyla oluşturulan bölümlere, dışarıdan yangının sıçramaması 

su geçirmez perdelerin makine dairesi cephelerine, duman ve ısının yayılmaması için hava 

kanallarına ve tesisat borularının geçtiği bölgelere uygulanır. 

 

Yangın yalıtımında, yanmayan veya alevi iletmeyen taş yünü, alçı ve lifli çimento 

levhalar vb. malzemeler su geçirmez perdelerin makine dairesi cephelerine ve makine dairesi 

taban tavan ve yan cephelerine ve motor yataklarına ve hava kanallarına uygulanır. 

 

Makine dairesinden geçen ve teknenin diğer kısımlarındaki tesisatlar yangın yalıtımı 

uygulanması alev ve dumanın yayılması önlenir.  

Yangından kaçış koridorlarında özel kapı ve cam fitilleri, pencerelerde yangına 

dayanıklı özel cam üniteleri kullanılır. 
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Yangın yalıtımı yapılırken amaç yangını çıktığı bölgede hapsetmek ve yangından 

kaynaklanan zararın artmasını engellemektir. 

 

Teknede perdelerde ve tavanlardaki geçişlerin tamamı ve bölmelerin yangına 

dayanıklılığı ile orantılı yangın durdurucu malzemeleri ile doldurulmalıdır. 

 

Tesisatlar da kullanılan kablo kılıfı, plastik boru ve yalıtım boruları gibi yanıcı 

malzemelerin açtığı boşlukların da, yangın anında bu malzemelerin erimesi ve yanması 

durumunda oluşacak zehirli gaz ve alevin transferinin engellenmesi için yangın durdurucu 

malzemelerle kaplanması gereklidir. 

 

1.5.5. Isı Yalıtım Malzemeleri 
 

 Taş yünü 

 

Yerli olarak temin edilen inorganik hammadde olan bazalt taşının 1400-1500°C 

ergitilerek elyaf hâline getirilmesi sonucu oluşmaktadır.  

 

Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, %97 oranında 

doğal elyaf içeren yangına karşı dayanıklı, su itici özelliği olan ısı ve ses yalıtım 

malzemesidir. Şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilebilmektedir. Isı yalıtımı, ses 

yalıtımı ve akustik düzenleme ile birlikte yangın güvenliği de sağlamaktadır. 

 

Resim 1.25: Taş yünü 

 Cam yünü 

 

Yerli olarak temin edilen, inorganik hammadde olan silis kumunun 1200°C - 

1250°C’de ergitilerek elyaf hâline getirilmesi sonucu oluşmaktadır. Kullanım yeri ve 

amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile şilte, 

levha, boru ve dökme şeklinde üretilebilmektedir. Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik 

düzenleme ile birlikte yangın güvenliği de sağlamaktadır. 
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Resim 1.26: Cam yünü 

 Strafor 

 

Tekne ve yatlarda özellikle perdelerde yalıtım malzemesi olarak en çok kullanılan 

malzemedir. Strafor, kullanım sahasına göre istenilen yoğunluklarda üretilir. Özellikleri 

yoğunlukla istenilen yönde değiştirilebildiğinden malzeme israfına ve gereksiz maliyet 

artışlarına sebep olmaz. Strafor, hafiflik, kolay işlenebilirlik ve diğer malzemeler ile 

kompozit ürünlerin imalatında kullanılabilirlik gibi özelliklere de sahiptir. 

 

Malzemelerin su emme oranı üzerinde etkili büyüklük, gözeneklerinin açık veya 

kapalı oluşudur. Direkt su ile temas hâlinde kapalı gözenekli malzemelerin su emme oranları 

çok düşüktür ve Strafor, kapalı gözenekli bir malzemedir. Su emme oranı çok küçük olduğu 

için direkt su ile temas etse bile, özellikleri değişmez. Straforu meydana getiren Styrene, 

suda çözülmeyen ve erimeyen bir yapıda olduğundan kapalı gözeneklerinin duvarları suyu 

geçirmez. Straforu meydana getiren Styrene, suda çözülmeyen ve erimeyen bir yapıda 

olduğundan kapalı gözeneklerinin duvarları suyu geçirmez. 

 

Strafor normal ve alev yürümeyen olmak üzere iki tip olarak üretilmektedir. Alev 

yürümeyen B1 sınıfı hammaddeden üretilmektedir. Straforun parlama noktası 360-370 C° 

olup; kendiliğinden yanabilmesi için ortam sıcaklığının 490 °C ulaşması gerekir. Straforun 

yanması sonucu ortaya çıkan gaz miktarı, ahşap gibi her binada kullanılan bir çok 

malzemeden daha azdır. Sıcağa karşı dayanımı ise; sıcaklığın derecesine ve süresine bağlıdır. 

 

Strafor, sonsuz ömürlü bir malzemedir. Strafor doğru yerde, doğru kalınlık ve 

yoğunlukta uygulandığı takdirde malzemenin yok olması diye bir şey bahis konusu olamaz. 

 

Resim 1.27: Strafor 

  



 

22 

 Cam elyaflar 

 

Isıl iletim katsayıları düşük olduğundan yalıtım malzemesi olarak kullanılırlar. Ayrıca 

yüksek mukavemet değerleri nedeniyle diğer malzemelerle birleştirilerek kompozit malzeme 

üretiminde kullanılır.  

 

Cam elyaf lifleri alev yürütmez ve inorganik malzemelerdir. Etkilenmez ve çürümeye 

karşı dayanıklıdır. -50
O
C`den +600

O
C`ye kadar ısıya dayanıklıdır. Tekne ve yatlarda dış 

kaplama, güvertelerde ve kompozit ürünler elde etmede sık kullanılan bir katkı 

malzemesidir. Su geçirmez perdelerde özellikle birleştirme yerlerinde ve yüzeylerin 

kaplanmasında kullanılır. 

   

Resim 1.28: Strafor 

 Epoksi macun ve reçineler 

 

Epoksi reçinesi yapıştırma, koruyucu kaplama, taşıyıcı malzeme olarak kullanılan her 

türlü ticari polimerlerdir. Epoksi reçineleri çok çeşitli yüzeylere iyi yapışma özelliğine sahip 

olup, büzülmesi düşüktür ve kimyevi maddelerden az etkilenmektedir. Ayrıca nem, ısı ve 

çarpmalara karşı mukavimdir. Bütün bunların yanında çok esnek bir malzemedir. 

 

Esas olarak epoksi reçinesi yapıştırıcı ve koruyucu kaplama olarak kullanılır. 

Mukavemetleri o kadar fazladır ki, yüksek hızdaki uçakların dış yüzündeki alüminyum 

parçaların yapıştırılmasında kullanılır. Bunun yanında metalleri, camı ve seramiği yapıştırır. 

Kaplama maddesi olarak mukavim, elastik, ısıya ve kimyasal tesirlere dayanıklı olması 

yönünden tercih edilir. 

 

Yatların güzelliğinin altındaki sırrı oluşturan macunlar, yatların çekiciliğini sağlayan 

ilk izlenimin temelini oluşturan ürünlerdir. İyi bir görünüm sağlayan son katların başarısı 

doğru macun uygulanması ile gerçekleşir. Macunlar yatlarda yüzey bozukluklarının 

düzeltilmesi amacıyla geliştirilmişlerdir. Yeni inşa yatlarda deformasyonların, yüzey 

bozukluklarının giderilmesi amacıyla, tamirlerde çarpma, çizilme gibi sebeplerle oluşan 

hasarların giderilmesinde kullanılırlar. 

 

Yatlarda kullanılması tavsiye edilen macun çift kompenantlı epoksi macunlardır. Çift 

kompenantlı epoksi macunlar, polyester macunlara oranla su geçirmez bariyer etkisinin daha 

iyi olması ve solventlere karşı dayanımı nedeniyle tavsiye edilir. Epoksilerin sertlikleri ve 

esneklikleri de daha iyidir. Macun, uygun astar uygulanmış çelik, alüminyum, fiber veya 

ahşap yüzeylere uygulanabilir. 
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Resim 1.29: Macun uygulaması 

 Yangına dayanıklı boyalar 

 

Yangın geciktirici, sürülerek uygulandığı yüzeyde kuruyarak eksiz bir tabaka 

oluşturan boyadır. Mükemmel alev geciktirici özelliğe sahiptir ve dekoratif bir kaplama 

oluşturur. Direkt alev temasında, alev geciktiricidir. Alevlenmemesinden dolayı yangına 

karşı dayanıklıdır. Polimer esaslıdır, solvent içermez. Elastikiyet özelliğine sahiptir, 

yüzeylerdeki oluşabilecek bütün çatlaklardan etkilenmez. 

 

1.5.6. Kullanıldığı Yerler ve Uygulamaları 
 

Taş ve cam yünü ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile birlikte yangın 

güvenliği de sağlamaktadır. Tekne içerisinde özellikle makine dairesinin yalıtılmasında, 

kamara bölmelerinde ve su geçirmez perdelerin tamamında kullanılır.  

 

Levha hâlindeki taş ve cam yünü, uygulanacak olan düzgün yüzeylere tespit pimleri 

ile tutturulduktan sonra yüzey üzerinde oluşturulacak taşıyıcı çerçeve arasına yerleştirilerek 

de uygulanabilir.  

 

Cam ve Taş yünü şilteleri de uygun boyutta kesilerek şilteler, yalıtım yapılacak 

yüzey üzerine sarılarak ek yerleri galvanizli tel ile taşıyıcı rabitz tel içinden geçirilerek 

dikilir. Ek yerlerinde boşluk kalmamasına özen gösterilir. Geniş yüzeylerde m2’ye 5-6 adet 

gelecek şekilde kaynaklanmış tespit pimleri üzerine geçirilerek ve bunların uçlarına plakalar 

tespit edilmek suretiyle uygulanır. 

 

Resim 1.30: Taş yünü uygulaması 
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Sprey hâle getirilmiş taş yünü ve cam yünü uygulama yüzeyine direk 

olarak püskürtülen, kendinden su bazlı yapışkanlı cam veya taş yünü ahşap, çelik, plastik 

veya diğer tüm yüzeylere herhangi bir ek malzemeye (çivi yapıştırıcı vs.)  ihtiyaç kalmadan 

kolayca uygulanabilir. 

 

Resim 1.31: Sprey taş yünü uygulaması 

Sprey hâlde uygulanan taş yünü ve cam yünü diğer uygulamalardan farklı olarak 

uygulama yüzeyinde herhangi bir boşluk veya çatlak oluşturmaz. Dikiş yeri olmadığından 

yüzeylerin birleştirme yeri sorunu yoktur.  

 

Düz, eğimli, değişken, engebeli yüzeylerde, havalandırma devrelerinde,  

köşebentlerde, elektrik devreleri üzerinde uygulama yapılabilir. Gemi makinelerinden, 

endüstriyel cihazlardan, büyük matkap gibi delici makinelerden kaynaklanan vibrasyondan 

etkilenmez. 

 

Strafor tekne ve yatlarda özellikle perdelerde yalıtım malzemesi olarak en çok 

kullanılan malzemedir. Strafor, özellikle kamara bölmelerinde, su geçirmez perdelerde, 

kamaraların taban ve tavan yalıtımlarında kullanılır. 

 

Resim 1.32: Perdelerde karkas dolgusu strafor 
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Tekne ve yatlarda dış kaplamalarda, güvertelerde ve kompozit ürünler elde etmede sık 

kullanılan bir katkı malzemesidir. Özellikle epoksi reçine yardımıyla perdelerin her iki 

yüzeyinin de kaplamasında, su yalıtımında en çok başvurulan yalıtım malzemesidir. Su 

geçirmez perdelerde yapımında perde posta kaplama yüzeylerinin birleşimlerinde 

kullanılmaktadır. 
 

Epoksi macunlar perdelerin karina kaplaması ile birleşim yerlerindeki yüzeylerin 

kenarından taşan epoksi karışımı sertleşmeye başlamadan önce bir miktar macun hazırlanır. 

Macun yuvarlak uçlu bir karıştırma aparatı veya uygun bir ıspatulayla radyüslenir. Bir miktar 

karışım radyüsleme alanının dışına taşan macun artığı kurumadan toplanır.  

 

Macun ile yapılan bu radyüsleme işlemi birleşimin 90
0

 yerine yumuşak bir yüzey 

kaplama geçişi sağlamak için yapılmaktadır. 

    

Resim 1.33: Perdelerde birleşim yeri macun ile radyüsleme 

    

Resim 1.34: Perde ve yüzeylerin su yalıtımı uygulaması 

Ahşap yüzeylere zorlu ortam koşullarına karşı direnç ve dayanıklılık kazandırmak için 

elyaf uygulaması yapılabilir. Bu uygulama genellikle yüzey düzleştirme işlemi 

tamamlandıktan sonra, astarlama ve boyama işlemlerine geçilmeden önce yapılır. Elyaf 

uygulaması birkaç kat olarak da yapılabilir.  

 

Ahşabın üzerine elyaf yapıştırma uygulamasına geçilmeden önce yüzeyler 11. sayfada 

ilk üç adımda anlatıldığı gibi yapışma için hazırlanır.  
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 Yüzey hazırlama işlemi bittikten sonra elyaf yapıştırması aşağıdaki gibi yapılır: 

 

 Yüzeye yapıştırılacak elyafı uygun boyutta kesiniz ve yapıştırılmak üzere 

hazırlayınız. Hazırlanmış yüzeye kalınca bir kat epoksi reçine sertleştirici 

karışımı sürünüz. 

 

Resim 1.35: Perde ve yüzeylerin su yalıtımı uygulaması 

Elyaf, yüzeye sürülen epoksi karışımı sertleşmeye başlamadan önce yüzeye serilir ve 

konumu ayarlanır. Uygulama yapılan yüzey dik ise, elyafın altındaki epoksi karışımı daha 

kalın sürülmelidir. 

 

 Serilen elyafın üzerine bir kat epoksi karışımını rulo veya plastik 

spatulayla sürünüz ve karışımı elyafa iyice yediriniz. 

 

Resim 1.36: Perde ve yüzeylerin su yalıtımı uygulaması 

 Sürülen epoksi karışımının fazlasını sıyırarak alınız. Epoksi elyafa iyice 

emdirilip fazlalık sıyırıldıktan sonra elyafın görünümü şeffaf hâle 

gelmelidir. 

 

Resim 1.37: Perde ve yüzeylerin su yalıtımı uygulaması 
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 Epoksi karışımının sertleşmesi tamamlandıktan sonra keskin bir bıçakla 

veya falçatayla yüzeyin kenarlarından taşan elyafı kesiniz. 

 

Resim 1.38: Perde ve yüzeylerin su yalıtımı uygulaması 

 

 Yüzeyin kenarlarından taşan elyafı kestikten sonra, üst üste binen elyaf 

parçaları yine keskin bir bıçak veya falçata yardımıyla kesilir ve elyaf 

yüzeyi düzgün hâle getirilir. 

 

Resim 1.39: Perde ve yüzeylerin su yalıtımı uygulaması 

 

 Son olarak, düzgün hâle getirilen elyafın üzerine rulo ile birkaç kat 

reçine-sertleştirici karışımı sürülerek kumaş dokusu ortadan kaldırılır. 

Böylece elyaf kaplanan yüzey astarlama ve boyama için hazır hâle gelir.   

 

Perde yüzeyleri, makine dairesi ve donanımlarının geçtiği yüzeyler yangın geciktirici 

boya sürülerek uygulandığında eksiz bir tabaka oluşturarak mükemmel alev geciktirici 

özelliğe sahiptir ve dekoratif bir kaplama oluşturur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki su geçirmez perde uygulamalarını yapınız. 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Projeye göre bölme yapılacak yerin ölçüsünü 

çıkarınız. 

 

 Tekne projesi kapsamında 

hazırlanan su geçirmez bölme 

resmi üzerinden ölçüleri okuyunuz. 

 Dikme kesit ölçülerini okuyunuz 

(50x50 mm kesitli çam). 

 Atma kesit ölçülerini okuyunuz 

(800x50 mm kesitli çam). 

 Dikme montaj başlangıç yerini 

tekne ekseninden başladığını 

tespitini yapınız. 

 Dikmeleri ve atmaları yerlerine tespit ediniz. 

 

 Hazırlanan dikmeleri ve atmaları 

montaj alanına alınız. 

  Tekne eksenindeki ilk dikmenin 

montajını terazi veya şakul 

yardımıyla monte ediniz. 

 Komşu dikmelerin montajını 

yapınız. 

 Hazırlanan dikmeler arasına 

atmaları tutkal ve çivi yardımıyla 

şaşırtmalı birleştiriniz.  

 Kontrplak malzemeyi ölçüsünde kesiniz.  Su geçirmez perde yapılacak yer 

için belirlene postanın formunu, 

endaze değerlerine göre kalıbını 

kontrplak levhalar üzerine 

işaretleyiniz. 

 Çizilen kalıba göre şerit testere 

makinesinde kesim yapınız. 

 Kontrplak malzemeyi yerine tespit ediniz.  Hazırlanan kontrplak malzemeyi 

kesinlikle vida ile bağlayınız. 

 Perdenin önce bir yüzünü 

kaplayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kapladığınız yüzey bitmeden diğer 

yüzüne geçmeyiniz. 

 Yalıtım malzemelerini atma ve 

dikmelerin arasındaki boşluğa 

uygun olarak keserek yerleştiriniz. 

 Kesinlikle her birleşme yüzeyine 

tutkal sürünüz. 

 Sızdırmazlık için yalıtım malzemesi kullanınız. 

 

 Sızdırmazlık için elyaf takviyeli 

malzemeleri tercih ediniz. 

 Keskin köşeleri macun yardımıyla 

radyüsleyiniz. 

 Özellikle iç atkıların geçtiği 

yerlerin yalıtımın yapınız. 

 Perde dış kaplama, güverte 

kaplaması birleşimlerinde 

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

 

1. Tekne baş kısmına yapılan su geçirmez perdeye verilen diğer isim aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kamara bölmesi 

B) Karkas  

C) Boyuna perde 

D) Çatışma perdesi 

E) Görder 

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde baş kaime ve baş çatışma perdesi arasındaki uzaklık doğru 

verilmiştir? 

A) Posta genişliği 

B) 1/5 Tam boy 

C) 0,05-0,1 Tam boy 

D) 0,1-0,25 Tam boy 

E) Kemere genişliği 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi su geçirmez perdelerde kullanılan kaplama değildir? 

A) Masif ahşap 

B) Plastik levha 

C) Kontrplak 

D) Kompozit levha 

E) Kontratabla 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi su geçirmez perdelerin yapı elemanı değildir? 

A) Dikme 

B) Atma 

C) Omurga 

D) Kaplama 

E) Karkas 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi su geçirmez perdelerde kullanılan dikme ve atmalar arasında 

alınabilecek uzaklık ölçüsüdür? 

A) 30-45 cm 

B) 45-50 cm 

C) 60-70 cm 

D) 70-80 cm 

E) 80-100 cm 

 

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.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Yat iskeletine göre farş imalatı ve montajını yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Yat projeleri üzerinde farş imalat ve montajını inceleyiniz. 

 Tanklar ve motor bağlantıları hakkında internette web sitelerinde araştırma 

yapınız. 

 

2. YATLARDA FARŞ KISIMLARINI OLUŞTURMA 
 

Yatlarda iç dip kısımlarını oluşturan kısımlara farşlar denir. Yaşam mahalleri dışında 

kalan bu ölü bölgeleri değerlendirmek amacıyla motor bağlantıları, pis su tankı, temiz su 

tankı ve yakıt tankları bu kısımlara bağlanır. 

 

Bu bölgelere yaşam mahallerine rahatsızlık vermemek üzere çok iyi bir şekilde yalıtım 

yapılmalıdır. Gerektiğinde bu bölgelere girilip çıkılmak üzere farş kapakları yapılmaktadır. 

 

Teknelerin sintinelerine yerleştirilmiş döşeme tahtalarına farş tahtası denir. Gemi 

ambarlarının dibine, filikalarda eğrilerin (postaların) üzerine veya ahşap bir teknenin sintine 

üzerine yerleştirilen tahtalarına da farş tahtası denilmektedir. Ayrıca küçük teknelerde, 

kemereler üzerine konulmuş, çıkarılıp takılabilen tahtalara da farş tahtası denir. Büyük 

teknelerde ise farş tahtalarının bağlanması için yapılmış kemerelere de farş kemeresi adı 

verilir. Farşlar bu kemerelere sabitlenir. 

 

Aynı zamanda farş tahtası, gemideki yüklerin ambar dibine ya da teknenin metal 

bölümlerine değmesini önlemek ve yükü tutmak gibi de bir işlevi vardır. 

 

Resim 2.1: Farş tahtaları döşenmiş bir tekne 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Farşlar tekne zeminini oluşturarak hem teknede rahat hareket alanı sağlar hem de 

sintinede beliren ve biriken pis suyun ikmalini yapmayı kolaylaştırır. Küçük teknelerde farş 

tahtaları aralıklı şekilde döşenirken, büyük teknelerde ise çoğunlukla marin kontrplak ile 

döşenmektedir. Küçük teknelerde farşa tahtaları istenildiği zaman kaldırılabilir özellikte 

olmalıdır. Büyük teknelerde ise kemerelere sabitlendiğinden, sintine kısmına ancak farş 

kapakları ile ulaşılabilmektedir. 

 

Farş tahtaları belirli aralıklar ile tekne boyunca döşenen ve iskele-sancak olmak üzere 

ikiye ayrılan yapı elemanlarıdır. Farş Bölmeleri ise farş tahtaları ile sintine arasında kalan 

kısma verilen addır. Küçük tip teknelerde bu kısımda pis su, yağ, akaryakıt vb. akıntılar 

birikeceği gibi şaft mili, çeşitli boru ve hortumlarda bu bölümden uzanabilmektedir.  

 

Büyük teknelerde ise farş kemeresi altında ise teknenin makine dairesi, çeşitli 

ekipmanlar ve tanklar yerleşik durumdadır. Bu ekipmanların çevresi yine farş tahtaları ile 

döşenmiş durumdadır. 

 

Resim 2.2: Farş tahtaları döşenmiş bir tekne 

2.1. Farş Yapımında Kullanılan Yöntemler 
 

Teknenin, farş tahtaları ve bölmelerinin yapımında kullanılacak ahşap cinslerini 

belirleyen bir kaç ana faktör vardır. Bu özellikler kısaca, ahşabın ömrü, sağlamlığı, ağırlığı 

ve rutubet ile hava sıcaklığına göre uzama katsayısı ve çarpılma eğilimi en önemli seçim 

kriterleridir. Tekne yapımında olduğu gibi farş yapımında da kullanılacak ahşap kurutulmuş 

olmalı ve yaklaşık % 15’lik bir nem barındırmalıdır. Farş tahtası yapımında kullanılmış 

ahşap tekne denize indirildikten sonra, bünyesine su çekerse, uzamaya çalışır ve büyük 

kuvvetler oluşturur. Bu nedenle uzama katsayısı düşük ahşap cinsleri kullanılmalı ve ahşap 

su etkisine karşı iyi şekilde korunmuş olmalıdır. 

 

Ahşap ne kadar dayanıklı ve mukavemeti yüksek ise, o derece de ağırdır. Bu nedenle 

tekne yapımında hava ve deniz şartlarına açık veya yüksek mukavemet değeri gerektiren 

yapı elemanları ağır ağaçlardan, yük ve suya fazla maruz kalmayan kısımlar ise daha hafif 

ağaçlardan yapılır. 
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Özellikle iğne yapraklı ağaçlar, yük taşıyan veya suyun etkilerine açık alanlarda 

kullanılmamalıdırlar. Ancak malzemelerin işleme özellikleri, mukavemet değerleri, fiyatları 

veya yapıştırma özellikleri gibi diğer kriterler, seçimde ömrünün yanında önemli rol oynar. 

 

Farş ve farş bölmesi yapımında başlıca üç çeşit yapım yöntemi kullanılmaktadır. Bu 

yöntemler teknenin büyüklüğüne göre farklılık göstermektedir. Bu yöntemleri sıralayacak 

olursak; ızgara yöntemi, paket yöntemi ve kapama yöntemidir. Uygulanan bu yöntemlerde 

ahşap ve ahşap kökenli malzemeler kullanılmaktadır. 

 

 Izgara yöntemi 

 

Bu yöntemde farşlar tekne boyuna, tekne genişliğine ve formuna göre sintineyi üstten 

kapatacak şekilde imal edilir. Ahşap teknelerde farş tahtaları postaların omurgayla direncini 

sağlayan döşeklerin üzerine konulacağı gibi, polyester teknelerde direkt sintinenin üzerine 

konularak yürüme alanı sağlanmaktadır. Yapılan farş tahtaları herhangi bir şekilde cıvata, 

vida, çivi ve yapıştırıcı maddeler ile tekneye bağlanmaz. Küçük teknelerde uygulanan bu 

yöntemde, farş tahtaları istenildiğinde kaldırılarak sintinede biriken pis sular pompalar 

yardımıyla dışarı atılır.  

 

Bu yöntemde farş tahtaları, tekne formuna göre çeşitli genişliklerde ya da aynı 

genişliklerde latalardan aralıklı olarak birleştirilerek oluşturulur. Farş tahtalarının birbirine 

birleştirilmesi ise yine latalarla sağlanır.  

 

Lataların öncelikle perdahlama işlemi yapılır. Farş tahtası olarak kullanılacak latalar, 

teknenin sintinesine basacak lataların üzerine dik gelecek şekilde epoksi reçineyle 

yapıştırılır. Kuruma süresi sonunda farş tahtası olarak kullanılacak farş tahtaları 

verniklenerek kullanıma hazır hâle gelmiş olur. Ya da bu latalar galvanizli çivi ile birbirine 

bağlanabilir. Fakat galvanizli çiviler lata yüzeyine iyice gömülerek, üzeri macunla 

kapatılarak üst yüzey işlemlerine sokulur ve kullanıma hazır hâle gelir.  

 

 

Resim 2.3: Polyester bir tekne zeminine yerleştirilmiş farş tahtaları 
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Resim 2.4: Polyester teknenin sintinesinin formuna uygun farş tahtaları 

 

 

Resim 2.5: Tekne formuna uygun ızgara yöntemiyle döşenmiş farş tahtaları 

 

Farş tahtaları aynı zamanda tekne sintinesine uygulanan baskı kuvvetini, tüm tekne 

sintinesine uygulayarak uygulanan kuvveti dağıtma görevi üstlenir. 

 

Resim 2.6: Tekne formuna göre yapılmış parçalı şekilde farş tahtaları 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=bottom+boards+boat&source=images&cd=&cad=rja&docid=HGsYi2dl2bO7NM&tbnid=8NaJizY65Jyq-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.saltpondrowing.com/rowboats.html&ei=k-nzUYDlMYnRsgaZoIGIBw&bvm=bv.49784469,d.Yms&psig=AFQjCNHPmy98TPs4OXtiAbMPCAOUEym05g&ust=1375024409024165
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Yukarıda yer alan farş tahtalarının altına monte edilmiş latalar, hem farş tahtalarını 

birbirine bağlamış olur hem de teknenin sintinesine oturacak şekilde yerleştirilerek, farş 

tahtalarına yükseklik kazandırılmış olur. 

 

 Paket yöntemi 

  

Bu yöntem günümüzde fazla kullanılmaktadır. Fakat genellikle orta boy teknelerde 

kullanılmış bu yöntem, istenildiğinde çıkarılıp takılabilen farş tahtalarından oluşur. Pis 

suların sintinede birikmesi durumunda pompalar ya da hidrofor yardımıyla ikmal 

yapılabilmektedir. Bu tahtalar iskele-sancak yönünde olabileceği gibi pupa-pruva yönünde 

de yapılabilir. 

  
Teknenin postaları üzerine baştan kıça doğru uzanan istralyaların görünen yüzlerinin 

üst kısımlarına ya da istralyaların cumbalarına epoksi reçine veya galvanizli çivi sayesinde 

yumrular bağlanır. Eğer çivi kullanılmışsa yumru içerisine gömülerek üzeri 

macunlanmalıdır. Bu yumruların görevi, farş tahtalarının iskele-sancak yönünde hareket 

etmesini engellemek için kullanılmaktadır. Tahtaların baş-kıç doğrultusunda hareketini 

kısıtlamak içinse, döşeklerin yanlarına bağlanan üzengiler sayesinde farş tahtaları pupa-

pruva doğrultusunda hareketi kısıtlanmış olur. Böylece kullanılmış olan yumrular ve 

üzengiler farş tahtalarını, tekne elamanlarına bağlanmadan sintinede sabitlenmesini sağlar. 

 

Kullanılan farş tahtalarının zaman içerisinde dış etkilerden dolayı çalışmasının kısmen 

engellemek için tekne sintinesinde bir miktar su bırakarak, tahtaların iki yönlü ıslak 

tutulmasını sağlayıp, tahtaların dönmesine ve deformasyona uğramasına engel olunmuş olur. 

Farş tahtaları mutlaka üst yüzey işleminden geçirilmelidir. Aksi takdirde dış etkilere maruz 

kalan tahtalar kısa sürede çürüme eğilimi gösterecektir. 
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Şekil 2.1: Farş tahtalarını pupa-pruva yönlerinde sabitleme görevi gören üzengi 

 

Resim 2.7: İskele-sancak yönünde yerleştirilmiş farş tahtaları 

  

Resim 2.8: Profil kesitinden farş tahtası, istralya ve yumru bağlantısı 

Yukarıda yer alan resimlerde farş tahtaları, cumba cumbaya yerleştirilmiş olup, 

istenirse lambalı birleştirmeyle ya da kinişli birleştirme yöntemiyle de birleştirilebilir.  

 

 Kapama yöntemi 
 

Günümüzde büyük teknelerde ve motor yatlarda farş sistemi maliyeti ve işçiliği 

azaltacak yönde uygulanmaktadır. Farşlar, marin kontrplaklarla yapılmakta, pis su ikmalini 

makineler gerçekleştireceğinden, farş sistemi kemere ve öksüz kemerelere sabitlenmesi 

gerekmektedir. Herhangi bir sorun olduğunda, personel sintineye inmek için farş kapaklarını 

kullanmaktadır.  

 

Yeni geliştirilen ve büyük teknelerde uygulanan bu sistemde gemi sintinesine 

yerleşecek bütün tankların ve makinelerin boy ve genişlik hesapları yapılarak üzerlerine 

gelecek farş kemerelerinin omurgadan yükseklikleri hesaplanmaktadır. Alınan ölçüler 

doğrultusunda farşların sabitleneceği kemerelerin yüksekliği ortaya çıkmaktadır.  
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Resim 2.9: Farş kemeresi yüksekliğinin belirlenmesi 

 

Küçük teknelerdeki farş tahtalarının görevini mega yatlarda, motor yatlarda veya 

trollerde farş kemeresi sistemi almaktadır. Farş kemerelerinin genişliği ve boyu tekne 

genişliği ve boyu ile doğru orantılıdır. Farş kemeresi, düz bir zemin oluşturması 

gerektiğinden, iskele-sancak doğrultusunda terazide olması sağlanmalıdır.  

 

Büyük teknelerde teraziye getirmek için ince hortum içerisine basılan su, hortum 

içinde hiç hava kalmayacak şekilde farş kemeresinin bağlanacağı iskele-sancak 

doğrultusunda, su seviyesinin aynı hizaya getirilmesiyle sağlanmaktadır. Kemerelerin 

geleceği yükseklik belirlendikten sonra istralyalara açılacak kertikler işaretlenerek farş 

kemereleri iskele ve sancak yönlerindeki istralyalara epoksi reçine ile yapıştırılır. 

 

Kemerelerin yapışma işlemi bittikten sonra 18 mm veya üzeri kalınlıkta su kontrplağı, 

epoksi reçine ile öncelikle yapıştırılır. Ardından galvanizli vida ile kemere çektirilerek, 

yapışmanın iyice güçlenmesi sağlanır. Bu süreci, gerekli üst yüzey işlemlerinin yapılması 

izler. Önemli bir noktada farş kemeresinin tüm zemini kaplaması gerektiğidir. Sintine ile tüm 

irtibat kesilmelidir. Kenarlarda kalan tüm boşluklar doldurulmalıdır. 

 

Resim 2.10: Farş kemerelerinin teraziye getirilmesi 
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Yukarıdaki resimde görülen hortumların içi su dolu olup farş kemerelerinin iskele-

sancak yönünde teraziye getirilmesi görevi görür. Farş kemeresi yüksekliği belirlenen 

istralyalara iskele-sancak yönünde ipler çekilir. İplerin sabitlendiği yerlere hortum ucu 

getirilerek sancak ve iskele de kemereler aynı simetriye getirilir. 

 

Resim 2.11: Farş kemerelerinin istralyalara bağlanması  

Bütün kemereler istralyalar üzerinde açılan kertiklere oturtulur; cıvata ve yapıştırıcılar 

sayesinde kemereler kertiklere monte edilir. 

 

Resim 2.12: Kemereler üzerine su kontrplaklarının yerleştirilmesi 

 

Resim 2.13: Kenar formlarına uygun farş montajı 
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Resim 2.14: Kemere üzerindeki 18 mm su kontrplağının döşenmesi 

Kontrplakların zemine yerleşmesini kemerelere uyumlu olarak oturmasını ve form 

kazanmasını sağlamak için el planyası veya rende kullanılır. Kontrplaklar kemerelere 

sabitlendikten sonra perdahlama işlemine geçilir.  

 

Resim 2.15: Kemerelere bağlanmış farşların görünüşü 

Farş tahtaları ve farş bölmeleri daha öncede belirtildiği gibi üç yöntemle yapılmaktadır. 

Bu üç yöntemin her birini tekrar ele alıp montajıyla ilgili detaylara gireceğiz. 

 
 Izgara yönteminin montajı 

 
Kısaca bu yöntem, farş tahtalarının teknenin yapı elemanlarına bağlanmadan teknenin 

sintinesine bırakılan, gerektiğinde kaldırılabilen portatif bir farş tahtası sistemidir. 

 

Küçük teknelerde uygulanan bu yöntemde işe öncelikle iş resminin çizilmesiyle 

başlanır. Teknenin formuna göre, kullanılacak tahtaların uzunluğu ve genişliği resim 

üzerinde belirtilmelidir. Belirli nem oranına sahip ahşap malzeme seçilir. Seçilen ahşap 

malzeme, iş resmine bağlı kalarak ahşap işleme makinelerinde istenilen ölçüye getirilir. 

Tahtalar, aralıklı bir şekilde çıtalarla birbirine epoksi ya da galvanizli çivi ile bağlanır. 

Gerekli üst yüzey işlemleri yapılan farş tahtaları sintine üzerine konur. Burada farş tahtaları 

teak ağacından yapılmış ise her yıl kendi bünyesinden çıkan yağ ile yağlanarak uzun yıllar 

kullanılmasını sağlar.  
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Resim 2.16: Çıta ile farş tahtalarının bağlanması 

     

Resim 2.17: İki farklı ahşap teknenin farş tahtaları 

 Paket yönteminin montajı 
 

İskele-sancak doğrultusunda döşenecek farş tahtaları, tekne postalarına önceden 

epoksi reçine ve vida ile bağlanmış istralyaların üst kısımlarına bağlanan yumrular arasına 

demonte şekilde yerleştirilir. Farş tahtalarının maktaları, karşılıklı olarak yumrular arasına 

sıkıştırılmış olur. Baş-kıç doğrultusunda farş tahtalarının hareketinin kısıtlanması için, 

döşeklerin ve postaların yanlarına gelecek şekilde bağlanmış üzengiler arasına sıkıştırılarak, 

tahtaların ileri-geri hareket etmesi engellenmiş olur. Yerleştirilen farş tahtaları cumba 

cumbaya birleştirilebileceği gibi, lambalı birleştirme veya kinişli birleştirme ile de 

birleştirilebilir. Farş tahtaları birbirine hiçbir şekilde bağlanmaz. 

 

Farş tahtaları pupa-pruva yönünde döşenecekse bu kez karşılıklı postalar arasına 

kemereler döşenir. Kemereler postalara sabitlenir. Farş tahtalarının bittiği iki uç kısma 

sabitlenen üzengiler sayesinde, tahtaların ileri-geri gitmesi engellenir. İskele-sancak yönünde 

hareketin kısıtlanması içinse teknenin pupa ve pruva yönlerinde boydan boya yumrular, 

kemereler üzerine sabitlenerek tahtaların hareket alanı kısıtlanır.  

 

Farş tahtaları birbirine cumba cumbaya yerleştirileceği gibi lambalı ya da kinişli 

olarak ta birleştirilebilir. Farş tahtaları arasında boşluk bırakılmadan döşeme işlemi yapılır. 

 

Sintine ile döşenen farş tahtaları arasında kalan boş kısma da farş bölmesi adı verilir. 

Bu bölmeler çeşitli amaçlar için kullanılabilir.  
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Resim 2.18: Farş tahtalarının aralarında boşluk bırakılmadan döşenmesi 

 Kapama yönteminin montajı 
 

Sintinede yer alacak makineler, tanklar ve diğer ekipmanların boyutuna göre alınan 

ölçü doğrultusunda farş kemeresi yüksekliği belirlenir. Belirlenen yükseklikten iskele-sancak 

doğrultusunda kemereler, istralyalar üzerine açılmış kertiklere epoksi reçine ile yapıştırılır. 

Kemereler üzerine marin kontrplak epoksi reçine ile sabitlenir. Vidalar yardımıyla kontrplak 

kemerelere çektirilerek yapışma sağlamlaştırılır. Kemerelerle sintine kısmı arasında hiçbir 

boşluk bırakılmadan tüm zemin kapatılır. Sintineye iniş için farş kapakları açılması 

unutulmamalıdır. Perdahlama işleminden sonra vernik veya boyama işlemi uygulanarak 

kullanıma hazır hâle getirilir. 

 

Resim 2.19: Farş kemereleri döşenmiş bir tekne 
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Resim 2.20: Farş kemereleri üzerine döşenmiş su kontrplakları 

 

Resim 2.21: Farş yardımıyla sintine ile tüm bağlantının kesilmesi 

2.2. Farş Kapakları 
 

Teknelere, dalgalardan dolayı sıçrayan sular, tekne elemanlarından sızan damlalar, 

çeşitli yağların, su ya da yakıt tankı akıntılarının, teknelerin sintinesine birikmesine neden 

olmaktadır.  

 

Ayrıca çeşitli motorların, makinelerin, su ya da yakıt tanklarının ve diğer ekipmanların 

tamiri ya da bakımı için yine sintineye ya da makine dairesine ulaşmak gerekmektedir. Böyle 

durumlarda istenilen yere ulaşmayı sağlayan kapaklara, farş kapakları ile ulaşmaktadır. 

 

Kısaca farş kapakları, zorunlu hâllerde ulaşılması gereken tekne bölümlerine ulaşmayı 

sağlayan yapı elemanlarıdır, diyebiliriz. 

 

Resim 2.22: Farş kapakları 
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Kapağın, gövdesine gömülmüş paslanmaz çelik kulp ya da tutamaklar ve aynı eksen 

etrafında açılmasını sağlayan paslanmaz çelik menteşeler veya hidrolik pistonlar yardımıyla 

kolaylıkla açılıp kapanabilir. 

 

Resim 2.23: Paslanmaz tutamak  

 

Resim 2.24: Paslanmaz Menteşe 

 

Resim 2.25: Hidrolik piston 

 

Resim 2.26: Piston yardımıyla açılan farş kapağı 
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Resim 2.27: Paslanmaz çelik tutamak ve menteşeler 

Farş kapaklarında kulp, tutamak ya da menteşe kullanılmadan da açılıp 

kapatılabilmektedir. Kapak gövdesine açılan bir delikle, kapak rahatlıkla açılıp 

kapatılabilmektedir. 

 

Resim 2.28: Kulp, tutamak ve menteşe kullanılmamış farş kapağı 

Farş kapakları, teknenin çalışan aksamını gizlemek, çeşitli kablo, boru ya da hortum 

geçişlerinin toplandığı ve tekne sintinesinde ya da güvertede yürüyebilmeyi de 

kolaylaştıracak durumda olmalıdır. Farş kapağı, farş bölmesini gizleyen aynı zamanda farş 

görevi de gören bir yapı elemanıdır. Farş kapakları kullanılacakları yere göre çok basit bir 

görüntüde alabilir. Aşağıdaki resimlerde kapaklar, menteşe ve tutamak kullanılmadan işlev 

görmektedir. 

 

Resim 2.29: Tutamak ve menteşe kullanılmamış farş kapağı 
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Farş kapakları farş kemereleri arasına gelecek şekilde yapılır. Kemereler üzerine 

döşenen marin kontrplak ya da masif malzeme, insan ergonomisine uygun ölçülerde, kare ya 

da dikdörtgen şeklinde kesilip, sintineye ulaşılacak biçime getirilir. Sintineye açılan kapak 

boşluğu, çerçeve ve lamba oluşturacak şekilde, marin kontrplağın sintineye bakan yüzünden 

masif malzeme ile çevrilir. Masif malzeme kontrplağın sintineye bakan yüzeyine yapıştırılır. 

Böylece kapak boşluğunda lamba oluşturulmuş olur; ya da marin kontrplağa lamba açılarak 

kapağın oturması sağlanır. Masif malzeme ile yapılan lambanın mukavemeti daha fazladır. 

Kapak, çerçeveye tam oturacak şekilde ve tüm yüzeyle aynı hizada olmasına dikkat edilir.  

 

Resim 2.30: Marin kontrplak yüzeyine açılmış lamba 

 

Resim 2.31: Masif malzeme ile yapılmış lambalı çerçeve 

 

Resim 2.32: Farş kapağının sintineden görünümü 

  



 

46 

Lambalı çerçeve içerisine yerleşecek kapak, tüm boşluğu kapatacak şekilde kesilir. 

Kesilen kapak ve diğer tüm yüzey perdahlama işleminden geçirilir. Yüzey boyanabileceği 

gibi kapak dâhil tüm yüzey teak kaplaması ile döşenebilir. Teak kaplama, sika adı verilen 

izole edici ve yapıştırıcı özelliği olan malzeme ile tüm yüzeye yapıştırılır.  

 

Sika, akma yapmayan, tek bileşenli, marine sektörü için geliştirilmiş çok amaçlı 

yalıtım malzemesidir. Marin konstrüksiyonları için üretilmiş olan çok amaçlı bir mastiktir. 

Elastik ve vibrasyonsuz bir yapıştırma ve yalıtım için, geniş bir yelpazede iç ve dış birçok 

yüzeyin yalıtımı ve yapıştırması için kullanılabilir. Denizde kullanılan tüm materyalleri 

(ahşap, metal, plastik vs.) iyi derecede yapıştırabilir.  

 

 Tek bileşenlidir,  

 Elastiktir, 

 Yaşlanmaya ve çevresel koşullara dayanıklıdır, 

 Korozyona sebep olmaz, 

 Üzeri boyanabilir, 

 Birçok farklı yüzeye yapışma özelliğine sahiptir,  

 Elektrik akımını iletmez.  

 

Teak kaplamayı yüzeye yapıştırmadan önce 80-100 kumluk zımpara kâğıdı ile 

aşındırılır. Elektrik süpürgesi ile tüm yüzey temizlenir. +50 ile +250 arasında uygulama 

yapılmalıdır. Uygulama sırasında ortam, direkt güneş ışığı ve yağmurdan korunmalıdır. Teak 

kaplaması tüm yüzeye, istenilen şekilde, kaplamalar arasında derz oluşacak biçimde, sika ile 

yapıştırılır.  

 

Oluşturulan derzlere çeşitli renklerdeki armuz macunu çekilerek en az 8 saat 

beklenmelidir. .Taşan armuz macununu spatula ile yeniden derzi doldurmak için 

kullanmayınız. 7 gün sonra sistre işlemi yapılmalıdır. Bu sırada yüzey toz, kir, yağ, vb. 

etkilerden korunmalı ve üzerinde gezinmemelidir. Bekleme süresi tamamlandıktan sonra farş 

kapağının, hangi yönde açılacağına karar verilerek uygun olan kısmına, kapağı açmayı 

kolaylaştıracak tutamak ya da kulp yuvaları açılır. 

 

Resim 2.33: Tutamak-kulp yuvası açılmış farş kapağı 
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Hazırlanmış farş kapağı temizlendikten sonra montaja hazır hâle gelmiş olur. Teak 

kaplama yüzeyde kaymaz bir zemin oluşturması, şık ve zarif bir görüntü vermesi, ısı 

yalıtımının iyi olması ve dayanıklı olması tercih nedenidir. Teak kaplamayı düzenli olarak 

tatlı su ile ıslatmak ve kurumasına izin vermemek bakım için çok önemlidir. Yıllık 

bakımlarda ise teak kaplamasına ancak, kendi yağı ile bakım yapılacağı unutulmamalıdır.  
 

Teak kaplaması yapılmış ve tüm üst yüzey işlemleri tamamlanmış farş kapağı ve 

lambası açılmış çerçeve montaja hazır konuma gelmiş demektir. Kullanılacak tutamaklar ve 

menteşeler paslanmaz çelikten olmalıdır. Kapak, lambalı çerçeveye önceden alıştırılmış ve 

tutamak yuvası önden açılmış olduğundan, yalnızca tutamak ve menteşelerin bağlanması ile 

kapak çalışır duruma gelmektedir. Menteşeleri kapak ve zemine bağlarken paslanmaz çelik 

vida kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

 

Yüzey ve kapak arasında kot farkı bulunmamalı, kapak çerçeveye tam olarak oturduğu 

kontrol edilmelidir. 

 

 

Resim 2.34: Tutamak ve menteşeleri bağlanmış farş kapağı 

 

2.3. Farş Kısımlarında Motor, Şaft, Pervane, Dümen Bağlantıları 
 

Farş kısımlarında motor bağlantıları için; iç omurga üzerinde, karşılıklı postaların 

aralığında ve motor büyüklüğü de göz önüne alınarak bir kaide hazırlanır. Bu kaide üzerine 

motor iç omurga ve postalardan destek alınarak bağlanır. Motordan gelen hareketi su altı için 

dümen rotu ile pervane ve dümen yelpazesi, yukarda ise dümen simidi ya da Joystick 

dümene (yönetme kolu) verecek bağlantılar yapılır.  

 

 Motor, şaft, pervane bağlantıları: 

 

Ana makineden (motordan) gelen hareketin şaftlar vasıtasıyla pervaneye ve dümen 

simidi ya da Joystick dümen (yönetme kolu) vasıtasıyla dümen yelpazesine verilecek olması 

nedeniyle bu bağlantı yerleri hazırlanır. 
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Şekil 2.2: Pervane ve şaft sistemi 

 

Resim 2.35: Pervane sistemi 

 Dümen simidi, Joystick dümen (yönetme kolu) ve dümen yelpazesi (yeke) 

bağlantıları: 

Yat inşası yapan tersaneler dümen simitlerini kendileri üretmemekle birlikte ihtiyaç 

duydukları dümeni, yat donanımı satan malzemecilerden hazır yapılmış olarak satın alırlar.  

 

Resim 2.36: Hidrolik dümen sistemi 
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Resim 2.37: Joystick dümen 

Fakat dümen simidini ahşaptan kendileri de yapabilirler. Ahşap dümenler genel olarak 

silindirik parçalardan oluştukları için, hemen hemen tamamı torna makinelerinde işlenerek 

üretilirler. 

 

Resim 2.38: Dümen simitleri 

 
Şekil 2.3: Dümen açı sensörünün yekeye bağlanması 

 

Dıştan takmalı motorlarda genellikle yekeli dümen kullanılır. Kullanımı basit ve 

rahattır. 
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Resim 2.39: Yekeli dümenli tekne 

2.4. Farş Kısımlarında Tank Bağlantıları 
 

Farş kısımlarında ölü alanlara yatın dengesi göz önüne alınarak ve plana uyularak 

karşılıklı olarak tanklar bağlanır. Tank bağlantıları da her tank için ayrı ayrı kaideler üzerine 

yapılır. 

 Yatlarda bulunan tanklar aşağıdaki gibi çeşitlilik gösterebilir. 

 Temiz su tankları 

 Pis su tankları 

 Yakıt tankları 

 

2.4.1. Temiz Su Tankları ve Tesisatı  
 

Sıhhi tesisat; temiz, pis ve sıcak su tesisatları, yangın tesisatı ve bu tesisatın tasarım, 

hesaplama ve projelendirilmesi, su yumuşatma, basınçlandırma sistemleri ve ekipmanları 

içeren bir bilim dalıdır. 

 

Gemilerde ve yatlarda temiz su tesisatı hem çalışanlar için hem de geminin 

çalışabilmesi için vazgeçilmez bir devredir.  

 

Çalışanlar, temiz su tesisatı ile içme suyu, kişisel bakımlar (banyo, wc, temizlik vb.) 

gibi ihtiyaçlarını karşılarlar. 

 

Gemiler, temiz su tesisatı ile ana makine ve güverte temizliği, çeşitli devrelerin 

soğutulması, ısıtılması ve su temini ( ana makine, yangın,  iklimlendirme vb.) gibi 

ihtiyaçlarını karşılar. 

 

Su hakkında herkes az çok bilgi sahibidir. Yağmur, kar, dolu, buz, sis, buhar şekilleri 

de biliniyor. Kimyasal yapısı H2O’dur. Dünya Sağlık Kuruluşunun yer üstü sularında içme ve 

kullanma yönünden uygun gördüğü ölçütleri, suyun fiziksel, mikrobiyolojik, organik ve inorganik 

kimyasal kalitesidir. Gemilerin kendi damıtıcı ünitesinin ürettiği damıtılmış su, ulusal sağlık 

kuruluşlarının koşullarına uygun olmalıdır.  
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Suyun fiziksel özelliklerinde suyun renksiz, kokusuz, tatsız olması, bulanık olmaması 

ve serin olması istenir. Su 0°C’nin altında katı, 0°C ile 100°C arasında sıvı ve 100°C’nin 

üzerinde gaz hâlindedir. 

 

Suyun kimyasal özelliklerinde doğada bulunan suların en safları, sırasıyla kar ve 

yağmur sularıdır. Özellikle yağmur sularında çözünmüş olarak hava içindeki gazlar yanında, 

karbondioksit, klorürler, nitratlar, sülfatlar, amonyak ve askıda organik ve anorganik tozlar 

bulunur. Yağmur suyu içinde çözünmüş hâlde bulunan amonyak, nitrat ve sülfatlar, 

toprakların zirai gücünü artırır. Su, oldukça kararlı bir bileşik olduğu için meydana geliş ısısı 

yüksektir. Metallerle ve ametallerle reaksiyona girerek bunların oksitlerini meydana getirir. 

Sonuçta hidrojen açığa çıkar. 

 

Suyun biyolojik özelliklerinde, suda bulunan organizmaların en küçükleri 

bakterilerdir. Suda yaşayan bakterilerin çeşidi çoktur. Bunların hepsi zararlı değildir. Zararlı 

olanların başında tifo, dizanteri ve kolera bakterileri gelir. 

 

Gemilerdeki arıtma sistemi sayesinde deniz suyu temiz suya çevrilebilmektedir. Deniz 

suyu, yapısı nedeni ile tatlı sudan çok farklı özelliklere sahiptir. En önemli özelliklerinden 

ikisi tuzluluk ve sıcaklıktır. 
 

 Deniz suyunun fiziksel özellikleri: 

 Sıcaklık 

 Akıntılar 

 Yoğunluk 

 Bulanıklık 
 

 Deniz suyunun kimyasal özellikleri: 

 Tuzluluk 

 Ph 

 Deniz suyunda çözünmüş gazlar 

 Deniz suyunda organik maddeler 

 
 Borular (Pipe) 

 

Bu bölümde gemilerdeki temiz su tesisatında kullanılan çelik borular hakkında bilgi 

verilmiştir. Boru, çeşitli akışkan türlerini ve diğer enerji türlerini bir yerden başka bir yere 

ileten elemandır. 

 

Resim 2.40: Çelik boru 
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 Soğuk ve sıcak su tesisatı boruları  
 

Gemilerde temiz su tesisatında kullanılan borular, çoğunlukla çelik borulardır. Boru 

çelikleri, bazik-oksijen çelik üretim yöntemi ile elektrik fırınında veya diğer yöntemlere göre 

üretilir. 

 

Çelik borular hafif, orta ağır, ağır ve kaliteli boru olmak üzere dört çeşit imal edilir. 

 

Çelik borular piyasada boy olarak satılır. Bir boy genel olarak 6 metredir. Demir 

boruların çinko kaplanmış olanlarına galvanizli boru denir. Galvanizli borular, gemi temiz su 

tesisatında en çok kullanılan boru çeşididir. Galvaniz kaplanmamış boruların diğer adı da 

siyah borudur.  

 

Genelde karbon ve karbon-manganez çeliğinden yapılmış I. ve II. sınıf borular 

kullanılır. Bununla beraber borular 400°C’nin üstündeki sıcaklıklarda kullanılamaz. Borular, 

100.000 saatlik çalışma mukavemetinde üretilmiş olmalıdırlar. 

 

Dikişsiz borular, sıcak veya soğuk haddeleme ile sıcak presleme veya sıcak veya 

soğuk çekme ile üretilebilir. Kaynaklı ferritik çelik borular, şerit veya levhalardan elektrik 

indüksiyon veya dirençli basınç kaynağı veya eritme kaynağı ile üretilebilir. 

 

Borularda herhangi bir çatlak görülmemelidir. Borular, gerek kullanımlarına gerekse 

uygulanacak ısıl işlemlere önemli etkileri olamayacak küçük yüzeysel hatalar, minimum 

müsaade edilebilen et kalınlığına kadar taşlanarak giderilebilir. Onarım kaynağına müsaade 

edilmez. Bu kural, eritme kaynaklı boruların dikişlerine uygulanmayabilir. 

 

Boruların boyutları, boyutsal ve geometrik toleransları, standartlarda belirtilen 

isteklere uygun olmalıdır. 

 

Tüm borular, belirtilen test basınçlarında sızdırmaz olmalıdır. Borular, standart ve 

atölye yöntemler ile kaynak edilebilme özelliğine sahip olmalıdır. 

 

Çelik borular DIN 1629 DIN 1630 DIN 17179 DIN 17175 DIN 2391–2 standartlarına 

göre 6 – 150 mm ( 1/8″ - 6″ ) delik anma ölçüsünde üretilir. Et kalınlıkları 1,8 – 5,0 mm 

arasındadır (Tablo 1.1). 
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Metrik (mm) İnç Et Kalınlığı (mm) 

6 1/8″ 1.8 

8 1/4″ 2 

10 3/8″ 2 

15 1/2″ 2.3 

20 3/4″ 2.3 

25 1″ 2.9 

32 1 1/4″ 2.9 

40 1 1/2″ 2.9 

50 2″ 3.2 

65 2 1/2″ 3.2 

80 3″ 3.6 

100 4″ 4 

125 5″ 5 

150 6″ 5 

Tablo 2.1: Çelik boru ölçüleri 

 Pompalar (Pump) 

 

Pompa, basit anlamıyla mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren makine olarak 

tanımlanır. Akışkanın enerji seviyesinde bir artış sağlayarak bir bölmeden diğer bir bölmeye 

akışkanın basılması işleminde kullanılır. Gemilerde temiz su tesisatında kullanılan pompalar 

seçilirken akışkan basma kapasitesi, pompanın toplam basma yüksekliği, net pozitif emme 

yükü, basılacak akışkanın yoğunluk ve akıcılık özellikleri, pompa iç verimi ve pompanın 

çekeceği güce dikkat edilmelidir. Pompanın kapasitesi denilince pompanın birim zamanda 

basabileceği akışkan miktarı anlaşılır. 

 

Gemide kullanılan pompalar, kullanım yerleri ve amaçlarına göre çeşitli tiplerde 

kullanılır. Temiz su tesisatında genelde santrifüj ( merkezkaç) ve pistonlu tip pompalar 

kullanılır. Genelde verimi yüksek olan santrifüj pompalar kullanılmaktadır. Pompalar 3- 4 

bar arasında çalışır. İlgili standartlarda pompa seçimi ölçütleri ve gemi kullanım alanlarına 

göre temiz su tüketimi değerleri tablolar hâlinde gösterilmektedir. 

 

Pistonlu pompa, bir silindir içinde hareket eden bir piston ve uygun supaplardan 

oluşur. Bir silindir şeklindeki gövde içindeki piston sayesinde su emilir ve basınçlandırılarak 

sisteme gönderilir. Pistonlu pompa silindir, piston, krank mili, emme – basma valfleri, gövde 

ve salmastra kısımlarından oluşur. 

 

Santrifüj pompa gövdelerinin içinde akışkana momentum kazandıran bir fan (pervane) 

bulunur. Bir salyangoz gövde içinde yer alan kanatlı bir pervanede oluşan bu pompalarda 

sıvı, bir girişten çarkın ortasına iletilir. Basınç, sıvının çarkla döndürülmesiyle elde edilir. 

Santrifüj pompalar; çark, salyangoz, gövde, emme –basma borusu, gövde, mil ve salmastra 

kısımlarından oluşur. Pervaneler, 1000 – 400 dev/dk. hızla döner.  
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Düşey Tip                        Yatay Tip 

        

Resim 2.41: Santrifüj (centrifugal pump) pompa tipleri 

 

Şekil 2.4: Santrifüj pompanın yapısı 

 Hidroforlar (water pressure tank) 

 

Gemi temiz su tesisatında kullanılan hidroforlar, genellikle 2–3 santrifüj pompalı 

sistemlerdir. Geminin ana makine dairesine yerleştirilen sistem, temiz suyu tanktan alarak 

gereken basınç ve debide kullanıma sunan ve işletimini kullanım şartlarına göre kendisi 

tamamen otomatik olarak gerçekleştiren pompa sistemlerine tesisat mühendisliği 

terminolojisinde hidrofor denilmektedir.  

 

Resim 2.42: Gemi temiz su hidrofor sistemi  
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Kullanılan pompa sayısına göre; 

o Tek pompalı hidroforlar  

o Çok pompalı hidroforlar olarak isimlendirilmektedir. 

 

Kullanılan pompaların tipine göre; 

o Dikey tip pompalı olanlar 

o Yatay tip pompalı olanlar 

  

Resim 2.43: Tek ve çok pompalı hidroforlar 

 Sıcak su hazırlayıcısı (boyler - boiler)   
 

Sıcak su hazırlayıcısı; sıcak su, kaynar su veya buhardan faydalanarak sıcak su 

hazırlayan cihazdır. Suyun sıcaklığı 60–90 °C arasındadır. 

Bu cihazlar, soğuk ve sıcak ortamların akış yönlerine cidar sayısına ve sıcak ortamın 

cinsine göre sınıflandırılır.  

Soğuk ve sıcak ortamın akış yönlerine göre; 

o Paralel akışlı: Cihazda sıcak ve soğuk ortamın aynı yönde hareket 

etmesidir.  

o Ters akışlı: Cihazda sıcak ve soğuk ortamın birbirine ters yönde 

hareket etmesidir. 

o Çapraz akışlı: Sıcak ve soğuk akışkanın birbirine yaklaşık olarak 

dikey yönlerde hareket ettiği cihazdır.  

o Ters ve çapraz akışlı: Her iki akışı da içeren cihazdır.  

 

Cidar sayısına göre; 

o Çift cidarlı (gömlekli): Cihaz gövdesi iki cidarlı olup cidarlar 

arasından sıcak ortamın geçirildiği cihazdır.  

o Tek cidarlı: Cihaz gövdesi tek cidarlı olup içine yerleştirilen 

ısıtıcıdan (boru demeti –serpantin) sıcak ortamın geçirildiği 

cihazdır. 

 

Sıcak ortamın cinsine göre; 

o Sıcak su ile ısıtılan 

o Kaynar su ile ısıtılan 

o Buhar ile ısıtılan 
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Resim 2.44: Tek cidarlı boyler 

 Valfler ve vanalar ( Valve) 
 

Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan 

alettir. Boru çaplarına, sistemin şekline ve sistem basıncına göre şekli ve ismi değişiklik 

gösterir. 

Gemilerde kullanılan vana ve valfler, boru çaplarına, sistemin şekline ve sistem 

basıncına göre şekli ve ismi değişiklik gösterir. Gemilerde temiz su yardımcı bağlantılarında, 

kolonlarda ve branşman hatlarında 3/8″ ile 3″ kadar kullanılır.  

Başlıcaları:  

 Körüklü vana (Globe valve):  

Ayarlanabilir vanadır. Makine dairesinde, temiz su tesisatı yardımcı sistemlerinde ve 

kolonlarda kullanılır. 1/2″ - 3″ çapları arasında seçilir. 

 

Resim 2.45: Körüklü vana 

 Küresel vana (Spherical valve):  

Paslanmaz çelikten yapılan küresel vanalar, tam açma ve kapama istenilen yerlerde 

kullanılır. Makine dairesinde, temiz su tesisatı yardımcı sistemlerinde ve kolonlarda 

kullanılır. 1/4″ - 3″ çapları arasında seçilir.   

   

Resim 2.46: Küresel valf 
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 Kelebek vana (Butterfly valve):  

Makine dairesinde ve temiz su tesisatı yardımcı sistemlerinde kullanılır. % 100 sıkı 

kapama ve tam sızdırmazlık sağlar. 3/8″ - 4″ çapları arasında seçilir.     

 

Resim 2.47: Kelebek vana 

 Sürgülü valf (Gate valve):  

Makine dairesinde ve temiz su tesisatı yardımcı sistemlerinde kullanılır. Yüksek debi 

geçişlerinde kullanılır. 3/8″ - 4″ çapları arasında seçilir. 

 

Resim 2.48: Sürgülü vana 

 Emniyet vanası (Safety valve):  

Makine dairesinde ve temiz su tesisatı yardımcı sistemlerinde ( hidrofor tankı vb.) 

aşırı su basıncında tahliye işlemi için kullanılır. 1- 32 bar arasındaki basınçlarda kullanılır.  

 

Resim 2.49: Emniyet vanası 
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 Çek valf (Check valve):  

Akışkanın tek yönde geçişine izin veren valftir. Örnek olarak pompa emme tarafından 

suyun geri akışını önleyerek susuz çalışmayı önler. Ayrıca pompa girişi için filtre imkânı 

sağlar. 

 

Resim 2.50: Çek valf 

 Fitingsler 
 

Boruların birbirleriyle birleştirilmesinde veya boru hatlarının kurulmasında yardımcı 

olan tesisat yardımcı parçalarıdır.  

Gemilerde temiz su tesisatında kullanılan fitingsler boru çaplarına, sistemin şekline ve 

sistem dağıtımına göre sekli ve ismi değişiklik gösterir. Gemilerde temiz su yardımcı 

bağlantılarında, kolonlarda ve branşman hatlarında 3/8″ - 3″ kadar kullanılır.  

 

Resim 2.51: Fitingsler 

 Vitrifiyeler  

 

İnsanların temizlenmesi, temizlemesi ve doğal bazı gereksinimleri için banyo, 

tuvalet, mutfak gibi yerlerde kullandıkları gereçlerdir. Vitrifiyeler ve yardımcı elemanları, 

gemide mutfak, wc ve banyolarda bulunur. Gemilerde kullanılan vitrifiye gereçleri, günlük 

yaşantıda kullanılan gereçlerle benzerdir. 

 

Gemilerde temiz su tesisatında kullanılan vitrifiyeler, sistemin şekline ve kulanım 

amaçlarına göre şekli ve ismi değişiklik gösterir.  
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Resim 2.52: Vitrifiyeler 

 Filtreler 

 

Dünyada en fazla insan ölümlerine neden olan 10 faktörden birini, kirli sular 

oluşturuyor. Filtre, suyun içerisinde eriyik hâlde bulunan organik ve inorganik maddeler, 

tuzlar, ağır metaller, virüsler ve bakterilerin zararlı olanlarını dışarı atarak dengeli mineral 

yapısı ile suyun özünü elde eden sistemlere denir. Temiz su filtreleri genelde tekne, yat vb. 

deniz araçlarında kullanılır.  

 

Filtreler, üretici firmalara ve arıtma yöntemlerine göre değişik tiplerde üretilir. Küçük 

deniz araçlarında tercih edilen filtrelerin başlıcaları: 
 

 Tezgâh altı filtre 

 

Bu tür filtreler, genelde mutfaklarda eviye altında yerleştirilerek kullanılır. İki işlevi 

yerine getirir. Temiz suyu filtrelemek ve atık suyu filtrelemek 

 

Sistemin çalışma prensibi, borulardan gelen su filtre ünitesine girişine bağlanır. Filtre 

edilen su, musluklara gönderilir. Atık su, filtre ünitesine eviyenin altından bağlantı yapılarak 

gider. Burada atık su filtre edilir. Atıklar rezerv deposunda depolanır.  
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Şekil 2.5: Tezgâh altı filtre 

 Tezgâh üstü filtre 
 

Basit ve küçük yapısıyla montajı kolay olan bu tür filtreler sadece suyu filtre eder. 

Musluklara montaj edilerek kullanılır. 

 

Resim 2.53: Tezgâh üstü filtre 

 

2.4.2. Atık Su Tesisatı 
 

Deniz araçlarında ortaya çıkan atıkların boşaltma ortamına verilmeden önce geçici 

olarak tutulduğu arıtma sistemlerinin ön imalatını yapmaktır. 

 

Gemideki atık su sisteminin olmaması ya da yanlış tasarlanması öncelikle insan 

sağlığını tehlikeye sokar. İçme su kaynağı olan gölleri, akarsuları kirletir; turizm yörelerinin 

gerçek güzelliğini bozar; balıkların ölmesine sebep olur. 

 

 Atık su boruları 

 

 Çelik borular  

 

Atık su tesisatında kullanılan borular çeliktir (Resim7.1). Sulandırılmış asitlere, 

klorlanmış veya dışarıdaki neme, donmaya, karşı iyi mukavemetli olmalıdır. Isıl işlem 

uygulanarak fitingslerle birleştirme yapılabilir, dikişli ve dikişsiz olarak üretilir. Bükülebilir 

ve genişletilebilir boruların üretimindeki boyu 6 metredir. Bu borular 400 °C üzerinde 

çalışabilen borular olmalıdır.  
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Atık su tesisatındaki boruların anma basıncı en çok 16 kg/cm², çekme dayanımında en 

az 37 kg/mm² imal edilmiş, imalden sonra gerilim giderici ısıl işlem yapılmış olması 

lazımdır. Çelik borular bütün cihazların boşaltma borularında, kolonlarda, güverte toplama 

suyu ve sintine pompası girişinde kullanılacaktır. 

 

Resim 2.54: Çelik boru 

 Plastik (polietilen) borular 
 

o Deniz deşarj boruları, ileteceği akışkandan ve içinde bulunduğu 

deniz ortamından etkilenmeyecek malzemeden olmalıdır. 

o Ekler geçirimsiz olmalıdır. Polietilen borular, kaynakla 

birleştirildiği için sızdırmazdır. 

o PE borular, karada kaynatılıp denizde yüzdürülüp batırıldığı için 

deniz içinde ek yapmak açısından en başarılısıdır. 

 

Resim 2.55: Polietilen boru 

 Atık su tesisatı pompaları 
 

Pompalar, elektrik enerjisi kullanarak ve bir dönme momentini kullanarak emmiş 

olduğu sıvıyı basıncını artırarak istenilen ortama yollar. Pompalarda gövde ve çark 

malzemesi olarak döküm veya paslanmaz çelik kullanılmaktadır. 
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Gemilerde ise atıkların sintine makinesinde arıtılmasından sonra sintine tanklarına 

yollar. Atık su tesisatında daha çok santrifüj (merkezkaç) pompa kullanılır. Bu pompanın 

yapısı, temiz su tesisatında anlatılmakta olup biz burada teknelerde kullanılan manyetik 

kasnaklı pompalar üzerinde duracağız.  

 

Resim 2.56: Manyetik kasnaklı atık su pompası 

 

Tekneler için motordan tahriklidir ( kayışlı), ağır hizmet sintine boşaltma,  en az(3 

metre toplam emme basma yüksekliğine, 1500 devir/dakikada 22,000 litre/saat debi, 4,5 

metre yükseklikten kuru havasını tahliye özelliği, emme yüksekliği )sahip olmalıdır. 

Sintinede biriken parçacıklar, dayanıklı malzemeden üretilmiş bu bronz gövdeli pompada 

hiçbir hasara yol açmaz.  

 

Makine dairesi harici herhangi bir yerden uzaktan kumanda ile devreye girebilme ve 

devreye monte edilebilen vakum şalteri yardımıyla otomatik olarak sistemi kapatma olanağı 

vardır. 

 

Pis su pompalarda aranan özellikler: 

 Tahliye edilecek sıvının bitişini algılayıp pompa hasar görmeden 

kapatmasıdır. 

 İlk çalışmada havasını tahliye edene kadar sensörü pompaya emme 

zamanı sağlamasıdır. 

 Merine şartlarına parazit yapmamasıdır. 

 

Pis su pompa çeşitleri: 

 Manuel sintine pompası 

 Elektrikli pis su/sintine 

 Duş pompaları 

 Kuru çalışma korumalı 

 Diyaframlı 

 Manyetik kasnaklı atık su pompası 
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 Atık su tesisatı valfler ve vanaları 
 

Valfler, bir tesisatın bir bölümünü ayırmak, su akışını düzenlemek ve kesme işleminde 

kullanılmak üzere çelik, pirinç, bronz gibi alaşımlardan yapılır.  

 Büyük gemilerde: 

o Kelebek valfler  

o Stop valf  

o Çek valf  

o Redüksiyon valf  

o Manyetik valf  

o Geyt valfler 

o Çift postlu valfler  

o Şamandıralı valf  

o Sürgülü valf 

 

Resim 2.57: Kelebek valf 

 

Resim 2.58: Geyt valf 

 

 Küçük gemilerde: 

o Plastik y valfi  

o Raske (iki ve üç yollu) valfler   

o Küresel vana  

o Su kesme kiti 
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Resim 2.59: Raske, valfi iki yollu 

Raske valfinin özellikleri, iki yollu vana direkt dışarı veya tanka basar, tuvalet ile tank 

arasındaki mesafenin 2 metreden fazla olması hâlinde kullanılır. Valf tuvalet pompasının 

çıkışına monte edilir. Eğer pis su tankınız 50 litreden fazla ise boşaltmak için ayrıca pis su 

pompasına ihtiyacınız olacaktır. 

 

 Atık su tesisat fitingsleri 
 

 Pis su borularında geçişleri, kol alma ve yön değiştirme elamanlarıdır. 

 

Resim 2.60: Fitingsler 

 Atık su tesisat vitrifiyeleri  
 

Temizlik yapılan mahallerde seramikten yapılan malzemelerdir (WC, lavabolar, 

duşlardan oluşur). 
 

 WC: 1. Manuel 2. Elektrikli 3. Portatif tuvalet 

 

Resim 2.61: Elektrikli, selonoid beslemeli  
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Büyük ve küçük taşlı, kollu (manuel) WC’ler, deniz, göl, nehir ve kanallarda 

kullanılan ister yelkenli, ister motorlu teknelerde dışarıdaki su seviyesinin üzerinde veya 

altında bulunabilecek şekilde monte edilip kullanılabilir. Bağlantıya göre yerel kurallar izin 

verdiği sürece atıklar denize, arıtma sistemine veya septik tanka verilebilir.  
 

 Tasarım  

 

o Çift yönlü piston tipi pompa bulunur. 

o Değişebilir piston kolu ve keçesi yatağı bulunur. 

o Yıkama seçici kolu ile çalışan otomatik anti-sifon bulunur. 

o Çıkış dirseğindeki akortik joker valf, 38 mm çapında olup ters 

yönde su girişini önler.  

o Simetrik pompa flanşı sayesinde pompa sağ veya sola monte 

edilebilir.  
 

 Malzeme  

 

o Pompa ve kaide, cam elyafı takviyeli  

o Polipropilen  

o Reçine, bağlantılar paslanmaz çelik  

o Ağırlıklar pirinç, conta ve keçeler 
 

 Duş 

 

Resim 2.62: Duş 

 Lavabo 

 

Resim 2.63: Lavabo 

 Atık su tesisatı filtreleri 
 

İçerdiği kirlilik dereceleri farklı olan atık suyun, birden fazla katmanın gövde içerisine 

yerleştirilmesi ile partiküller (kum, kaba ve pislikleri )geçmesini engeller.  
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Vetus koku filtresi, tank havalandırma hortumunun arasına monte edilerek kokuyu 

önler. İç filtresi yılda bir kez yenilemelidir. 

 

Resim 2.64: Vetus koku filtresi 

 Atık su sintine devresi 
 

1. Alarm ve yağ çıkış kontrol sistemi 

2. Filtre değişim kapağı 

3. Birinci kısım yağ çıkışı selonoid valfi 

4. İkinci kısım yağ çıkışı selonoid valfi 

5. Kirli, yağ tankına çıkış 

6. Sensör grubu 

7. Temiz, basınçlı, su selonoid valfi 

8. Separatör temiz su çıkış selonoid valfi 

9. Sintineye geri dönüş selonoid valfi 

10. Separatör pompası 

11. Vakum göstergeleri 

12. Hava çıkartma musluğu 

13. Kaba filtre 

14. Sintine kuyusu 

15. Çek valf parça ve kısımları 

 

Şekil 2.6: Atık su sintine devre şeması 
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 Çalışma prensibi: 

 

Makine, tuvalet ve banyo sularını arıtmak için belirli oranda deniz suyu karıştırılır. Bu 

karışım, bir elektroliz hücresinden geçirilirken elektrik akımına maruz kalır. Elektroliz 

esnasında deniz suyu içeresindeki tuz reaksiyona uğrar, klor açığa çıkar ve hipoklorit asit 

meydana gelir. Bu doğal kimyasallar, hızlı arıtmayı sağlar. Arıtılma sonucu asidik madde 

işlevini bitirdikten sonra dinlenme tankında tekrar tuz ve suya dönüşür. Tüm organik 

maddeler eritilerek yok edilir.  
 

 

 Avantajları: 
 

o Deniz suyundan başka hiçbir sarf 

malzemeye ihtiyaç duyulmamaktadır.     

o Düşük bakım maliyetlidir.  

o Hiçbir tehlikeli kimyasal kullanılmamaktadır.  

o Hiçbir temizleyici madde kullanılmamaktadır.  

o Filtrasyon bulunmamaktadır.  

o Hiçbir atık madde kalmamaktadır. 

o Seyreltme yapılmamaktadır.  

o Hiçbir mikroorganizma üretilmemektedir.  

o % 90–95    

 

Şekil 2.7: Pis su separatörünün parçaları 

Şekilde belirtilen numaraların anlamları: 

1. Sisteme giriş 

2. Tank seviye sistemi 

3. Toplama tankı 

4. Öğütücü pompa 

5. Deniz suyu selonoidi 

6. Hypoklorit jeneratörü 

7. Elektrotlar 

8. Dinlendirme tankı 

9. Sistem çıkışı  

Her bir sistem bittiğinde test edilmekte ve çıkış atık suyu resmî kuruluşlarca analiz 

edilmektedir. 
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 Atık su sintine tankı 

 

Sintine seperatöründe arıtılan atık su, pompa vasıtasıyla gemide bulunan atık su 

sintine tankında toplanır. Gemide sintinedeki atık sular(yağ, yakıt vb.) sintine kuyusunda 

birikir. Kuyunun ağzında bulunan delikli süzgeçler, kirli sularla birlikte sürüklenen çöp ve 

katı maddelerin boruların ağzını tıkamasını engeller. 

 

Borular üzerine ayrıca daha ince delikli levhalardan yapılmış bir kutu içinde filtreler 

konulmuştur, ihtiyaç olduğunda temizlenir. Buna ek arıtma olarak çamur kutusu yerleştirilir. 

Çamur kutusunun içinde de filtre bulunur. Böylelikle pompa girebilecek zararlı maddeler 

engellenmiş olur. Atık su ve sintine tankındaki artıklar, kıyıya yanaşıldığında genelde 

kullanılan polietilen boru vasıtasıyla arıtma tesislerine boşaltılır. 

 

2.4.3. Yakıt Tankları 
 

Gemi ana makinesi veya jeneratör, kompresör, ısıtma sistemi gibi yardımcı makine ve 

sistemler için gerekli olan yakıtın depolanması veya işlenmesi amacıyla oluşturulan 

tanklardır. Gemilerde kullanılan ağır yakıtın, gemi ana makinesinde kullanılabilmesi için 

inceltilmesi gerekir. Bu nedenle, sadece ana makine için depolama tankı, bekletme tankı, 

servis tankı gibi bir dizi yakıt tankı gerekir. Ana makine için yanaşma manevrası gibi 

durumlarda kullanılmak üzere ayrıca dizel yakıt depolama, bekletme ve servis tankları 

tertiplenir. 

 

Gemilerde, içerdikleri yakıtın türüne, kullanım amacına ve bağlı olduğu sisteme göre 

ana makine ağır yakıt depolama tankı, acil durum jeneratörü dizel yakıt tankı, ana makine 

dizel yakıt tankı, ağır yakıt servis tankı, ağır yakıt bekletme tankı, dizel yakıt bekletme tankı 

vb. şekillerde adlandırılan çok sayıda yakıt tankı bulunur.  

 

Küçük teknelerde ve dıştan takmalı motor yatlarda yakıt tankı bulunmaz. Motorun 

üzerindeki yakıt deposu kadar yakıt yüklenebilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve öğretmeninizin vereceği imalat resmine göre, küçük 

teknede kullanılacak olan farş tahtalarını oluşturma için gerekli olan uygulamaları yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Verilen imalat resmini inceleyerek, gerekli 

malzeme ve ekipmanlarınızı kontrol ediniz. 

 

 Eksik malzeme veya ekipmanı 

çalışma esnasında temin etmek, 

zaman kaybına yol açacağını 

unutmayınız. 

 Yapılacak farş tahtaları için bir parça kesim 

listesi hazırlayınız. 

 Teknenin formuna uygun olarak her 

parçayı tek tek dikkatle inceleyiniz 

ve ölçüleri doğru tespit ediniz. 

 Kerestenin fire oranını göz önüne 

alarak kesim listesi hazırlayınız. 

 Kullanacağınız malzeme cinsini seçiniz ve 

markalama işlemini yapınız. 

 Kullanacağınız malzeme ahşap ise 

nem oranını göz önünde 

bulundurunuz. 

 Kesim listesine uygun, olarak seçtiğiniz 

kerestelerin yüz ve cumbalarını planya 

makinesinden geçiriniz. 

 Planya makinesinde çalışma 

güvenliği kurallarına uyunuz.  

 Yüz ve cumbası rendelenmiş keresteleri, şerit 

testere makinesinde kaba ölçülendirmesini 

yapınız. 

 Keresteyi makinenin siperine 

dayayarak kesim yapınız. 

 Şerit testere lamasını mazotla 

silmeyi unutmayınız. 

 Şerit testere makinesinde çalışma 

güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Her kesim işleminde sonra testere 

lamasının değdiği, yüz ya da 

cumbayı tekrar planya 

makinesinden geçirmeyi 

unutmayınız. 

 Kaba olarak ölçülendirilen tahtaları iş 

resminde verilen kalınlık ölçüsüne kadar 

indiriniz. 

 Talaş miktarını geniş yüzeylerde 2 

mm, dar yüzeylerde 5 mm'den fazla 

vermeyiniz. 

 Kalınlık makinesinde çalışma 

güvenliği kurallarına uyunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kalınlıkları iş resmindeki ölçüsüne getirilen 

tahtaların en ve boylarını daire testere 

makinesinde net ölçüsüne getiriniz. 

  Makinede uygun bıçağın olmasına 

dikkat ediniz. 

 Tahtaları sipere dayayarak kesim 

işlemini yapınız. 

 Kesme kurallarına uyunuz. 

 Daire testere makinesinde çalışma 

güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Net ölçüsüne getirilen titreşimli zımpara 

makinesinde zımparalayınız. 

 

 Tahtaların kenarlarına pah kırmayı 

unutmayınız. 

 Farş tahtalarına uygun formu verdiğinize ve 

ölçülerinin doğruluğunu kontrol ediniz. 

 

 Ölçme aletlerini kullanınız. 

 Tahtaları birbirine bağlayacak lataları zemine 

koyunuz. 

 Tahtalar, latalara 90 
O
C gelecek şekilde eşit 

aralıklarla lataların üzerine koyunuz. 

 Hazırlanan epoksi reçineyi latalar ile 

tahtaların birleşim yerlerine sürünüz. 

 Farş tahtası olacak tahtaları markalanan 

yerlerden galvanizli vida ile latalara 

bağlayarak parçaların birbirini çekmesini 

sağlayınız. 

 Epoksi reçineyi hazırlarken, 

kullanım talimatlarına uymayı 

unutmayınız. 

 Vidaları tahtalara gömmeyi 

unutmayınız. 

 Gömülen vidaların üzerlerini uygun 

macun ile kapatmayı unutmayınız. 

 Gerekli boyama ya da cilalama işlemini 

gerçekleştirdikten sonra ızgara yöntemi ile 

yapılmış farş tahtalarını tekne sintinesine 

bırakınız.  

 

 Farş tahtalarının yıllık bakımlarını 

yapmayı ihmal etmeyiniz. 
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Aşağıda işlem basamakları verilen farş kapağı ve kapağın yerleşeceği lambanın 

yapımını ve montajını, öğretmeninizin vereceği imalat resmine göre yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Verilen imalat resmini inceleyerek, gerekli 

malzeme ve ekipmanlarınızı kontrol ediniz. 

 

 Eksik malzeme veya ekipmanı 

çalışma esnasında temin etmek 

zaman kaybına yol açacağını 

unutmayınız. 

 Farş kapağı yapımında kullanacağınız 18 mm 

su kontrplağını temin ediniz. 

 

 İmalat resmindeki ölçüleri, yerinde 

tekrar kontrol ediniz. 

 Farş tahtaları üzerinde, içi boşaltılmış kısma 

kapağı oturtmak için lamba yapınız. 

 Lambayı yapacağınız ağacın 

dayanıklı olmasına dikkat ediniz. 

 

 Masif malzemenin kalınlığı ve 

uzunluğunu iş resminden 
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 Farş tahtalarına, üstten bakıldığında, kapak 

boşluğunda 2 cm genişliğinde lamba olacak 

şekilde, boşluğun dört tarafına masif 

malzemeyi çerçeve şeklinde epoksi ve vida 

yardımıyla sabitleyiniz. 

 

 

hesaplayabileceğinizi unutmayınız. 

 

 İş güvenliği kurallarına uyarak 

çalışınız. 

 Farş kapağını imalat resmindeki ölçülere 

uygun olarak daire testere makinesinde 

kesiniz. 

 Daire testere makinesinde çalışma 

güvenliği kurallarına uyunuz.  

 Farş kapağını, lambalı çerçeveye alıştırınız. 

 Kapakla çerçeve arsında boşluk 

kalmamasına dikkat ederek, tam 

olarak oturmasını sağlayınız. 

 Farş kapağı dahil olmak üzere tüm zeminde 

teak kaplama uygulamasını yapınız. 

 

 Teak kaplamaları belli bir formda ve 

aralarında derz oluşacak şekilde yapıştırınız. 

 

 Derzleri sika macunu ile doldurunuz. 

 

 Bekleme süresi bitiminde farş kapağı ve 

 Teak kaplamayı sika ile 

yapıştırırken, yapıştırıcının 

hazırlanması ve uygulanmasında 

dikkat edilecek noktaları uyunuz. 

 

 Sika macununun hazırlanması ve 

uygulanmasında dikkat edilecek 

noktalara uyunuz. 
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diğer tüm yüzeyi 80-100 kumluk zımpara ile 

aşındırınız. 

 Zımparalanan tüm yüzeyi sistreleyiniz.  

 Teak kaplamayı yapıştırmadan 

önce, ortamın temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 

 Teak kaplanan yüzeyler temizlendikten sonra 

kapağı alınız ve tutamak yuvasını dikey freze 

makinesinde açınız.  

 Dikey freze makinesinde çalışma 

güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Kullanacağınız tutamak ve menteşeleri 

seçiniz. 

 Tutamak ve menteşenin paslanmaz 

çelik olmasına dikkat ediniz. 

 Kapak yerine yerleştirerek tutamak ve 

menteşeleri bağlayınız. 

 

 

 Kullanılan vidalarında paslanmaz 

çelik olmasına dikkat ediniz. 

 

 Montaj yaparken menteşe milinin et 

kalınlığını göz önünde 

bulundurunuz. 

 

 Kapağın çalışmasını kontrol etmeyi 

unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Teknelerin sintinelerine yerleştirilmiş döşeme tahtalarına farş tahtası denir. 

2. (   ) Küçük teknelerde farş tahtaları teknenin sintinesine sabitlenir. 

3. (   ) Büyük teknelerde, farş tahtalarının bağlanması için yapılmış kemerelere de farş 

kemeresi adı verilir. 

4. (   ) Farşların, farş kemeresine bağlanmasına gerek yoktur. 

5. (   ) Farş tahtası, gemideki yüklerin ambar dibine ya da teknenin metal bölümlerine 

değmesini önlemek ve yükü tutmak gibi de bir işlevi de vardır. 

6. (   ) Farş bölmeleri ise farş tahtaları ile sintine arasında kalan kısma verilen addır. 

7. (   ) Tekne yapımında olduğu gibi farş yapımında da kullanılacak ahşap kurutulmuş 

olmalı ve yaklaşık % 25’lik bir nem barındırmalıdır. 

8. (   ) Ahşap ne kadar dayanıklı ve mukavemeti yüksek ise, o derece de ağırdır. 

9. (   ) Hava ve deniz şartlarına açık veya yüksek mukavemet değeri gerektiren yapı 

elemanları ağır ağaçlardan, yük ve suya fazla maruz kalmayan kısımlar ise daha hafif 

ağaçlardan yapılır. 

10. (   ) Farş tahtası olarak kullanılan teak ağacının cilalanmasına gerek yoktur. 

11. (   ) Bazı ağaçlarda bulunan asit ve kimyasal maddeler çivi ya da vidanın ağacı daha 

iyi tutmasını sağlar. 

12. (   ) Izgara yöntemiyle yapılan farş tahtaları sintineye sabitlenmesine gerek yoktur. 

13. (   ) Paket yöntemiyle yapılmış farş tahtaları, pupa-pruva doğrultusunda uzanan 

istralyaların üzerlerine sabitlenen yumrular arasına, iskele-sancak doğrultusunda 

sıkıştırılmışlardır. 

14. (   ) Paket yönteminde, farş tahtalarının pupa-pruva doğrultusunda hareketini 

kısıtlamak için döşek adı verilen yapı elemanları kullanılır. 

15. (  ) Kapama yönteminde,  farş kemereleri üzerine gelen farş tahtaları sintine ile ilişkiyi 

kesmeyi sağlar. 

16. (   ) Farş kemereleri yapılmadan önce sintineye yerleştirilecek makineler, çeşitli 

tanklar ve diğer teçhizatların ebatlarının bir önemi yoktur. 

17. (   ) Farş kemeresi, baş-kıç doğrultusunda teraziye getirilir. 

18. (   ) Kapama yönteminde sintineye rahatlıkla ulaşabilmek için farş tahtaları kemerelere 

sabitlenmez. 

19. (   ) Zorunlu hâllerde ulaşılması gereken tekne bölümlerine ulaşmayı sağlayan yapı 

elemanına farş kapağı denir. 

20. (   ) Farş kapağında, kulp tutamak ya da menteşe kullanılacaksa paslanmaz çelikten 

olmalıdır. 

21. (   ) Tüm farş kapaklarında kulp, tutamak ya da menteşe kullanılır. 

22. (   ) Farş kapakları yalnızca marin kontrplaktan imal eldir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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23. (   ) Farş kapağının oturacağı çerçeve, lambalı yapıda olmalıdır. 

24. (   ) Farş tahtası üzerine açılmış lambanın mukavemeti daha fazladır. 

25. (   ) Farş kapağı mutlaka teak kaplama ile kaplanmalıdır. 

26. (   ) Teak kaplama yapıştırılırken güneş, yağmur ve zeminin temizliği yapışmayı 

etkileyen en önemli unsurlardır. 

27. (   ) Teak kaplama kaymaz bir yüzey oluşturur. 

28. (   ) Farş tahtaları üzerine lamba açılmışsa, farş kapağı üzerine lamba açılmasına gerek 

yoktur. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tekne ve yatlarda su geçirmez perdelerin önemini kavradınız mı?   

2. Su geçirmez perdelerin kısımlarını öğrendiniz mi?   

3. Su geçirmez perdelerin yapım tekniklerini öğrendiniz mi?   

4. Dikme ve atmaların özelliklerini öğrendiniz mi?   

5. Dikme ve atmaların yapılışını öğrendiniz mi?   

6. Karkasların yapımında kullanılan birleştirmeleri öğrendiniz mi?   

7. Tekne ve yatlarda uygulanan yalıtım türlerini öğrendiniz mi?   

8. Yalıtım malzemelerinin özelliklerini öğrendiniz mi?   

9. Yalıtım malzemelerinin nasıl kullanılacağını öğrendiniz mi?   

10. İmalat resmine göre farş tahtaları için gerekli kesim listesi ve montaj 

planlamasını yaptınız mı? 
  

11. Kullanacağınız makinelerin bakımının yapıldığını kontrol ettiniz mi?   

12. Yaptığınız kesme, montaj vb. işlemler için uygun zemin hazırlığı 

yaptınız mı? 
  

13. Ön imalat için hazırladığınız masif ahşap ya da marin kontrplakları, 

keserek net ölçüsüne getirebildiniz mi? 
  

14. Farş tahtaları ya da farş kapakları için hazırlanmış malzemeyi 

teknenin formuna uygun olarak birleştirebildiniz mi? 
  

15. Farş tahtaları ve farş kapakları için gerekli üst yüzey işlemlerini 

yaptınız mı? 
  

16. Teknenin boyutuna göre farş tahtalarını, tekne elemanlarına monte 

ettiniz mi? Ya da demonte şekilde sintineye mi bıraktınız? 
  

17. Farş kapakları için alınan kulp, tutamak ve menteşelerin paslanmaz 

çelik malzemeden olup olmadığına dikkat ettiniz mi? 
  

18. Farş kapakları ve farş tahtası üzerine teak kaplama yapmak için 

uygun şartları oluşturdunuz mu? 
  

19. Teak kaplamanın yapıştırmak için kullanılan yapıştırıcıyı kullanım 

talimatına uygun hazırladınız mı?  
  

20. Zemine yapıştırılan teak kaplamanın üst yüzey işlemlerini ve 

sistreleme işlemini yaptınız mı? 
  

21. Farş kapaklarına kulp ve menteşeleri monte ederek, kapağın 

çalışmasını kontrol ettiniz mi?  
  

22. Yaptığınız tüm işlemler sırasında gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız 

mı? 
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DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 B 

4 C 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Yanlış 

12 Doğru 

13 Doğru 

14 Yanlış 

15 Doğru 

16 Yanlış 

17 Yanlış 

18 Yanlış 

19 Doğru 

20 Doğru 

21 Yanlış 

22 Yanlış 

23 Doğru 

24 Yanlış 

25 Yanlış 

26 Doğru 

27 Doğru 

28 Yanlış 
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