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AÇIKLAMALAR 
 

MODÜLÜN KODU 543M00148 

ALAN Gemi Yapımı Alanı 

DAL / MESLEK Tekne ve Yat Yapımı 

MODÜLÜN ADI AhĢap Bodoslama 

MODÜLÜN TANIMI 

Tekne ve yat yapımında uygulanan bodoslama çeĢitlerinin 

tanıtılıp projeye uygun bodoslama yapabilme bilgi ve 

becerisinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Bodoslamaları yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında, bu modülle düzgün, ölçüsünde, 

tekniğine uygun baĢ ve kıç bodoslama yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Masif bodoslama için uygun ahĢap malzemeyi seçip 

düzgün, ölçüsünde ve tekniğine uygun bir Ģekilde 

iĢleyebileceksiniz. 

2. Lamine Bodoslama, akrep ve praçol için uygun ahĢap 

malzemeleri seçip bunları projelerinde belirtilen biçim 

ve boyutlarda iĢleyerek standartlara uygun bir Ģekilde 

monte edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: ġerit, planya, kalınlık makinesi, testere, çekiç, 

çivi, cıvata-somun, ölçme ve markalama aletleri, el frezesi, el 

planyası, yapıĢtırıcı 

Ortam: Sağlıklı çalıĢma ortamı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Gemi yapımı alanı sağladığı istihdam olanakları, mevcut ve potansiyel olarak sahip 

olduğu katma değer yaratma gücüyle ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden biridir. 
 

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin turizm, balıkçılık ve taĢımacılık alanlarında 

giderek artan ihtiyaçlarını karĢılamada tekne ve yat yapımı önemli katkılar sağlamaktadır. 
 

Bu modülümüzde bodoslamaları ve yapım tekniklerini iĢleyeceğiz. Tekne ve yat 

iskeletinin omurgadan sonra gelen elemanları, baĢ ve kıç bodoslamalardır. El takımlarını, 

temel iĢlem makinelerini ve çeĢitli form kalıplarını kullanarak yapacağınız uygulamalar 

becerilerinizi geliĢtireceği gibi bilgilerinizi de zenginleĢtirecektir. Masif ya da lamine olarak 

yapılan bodoslamaların üretimleri yanında omurga ile birleĢtirilmeleri ve üzerinde aĢoz 

oluklarının açılması da kazanacağınız beceriler arasındadır. 
 

Uygulamalarınızda tüm parçalarda olduğu gibi bodoslamaların da projede belirtilen 

ölçü, biçim ve standartlarda yapılmalarının önemini unutmayınız.  
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda masif bodoslama için uygun ahĢap 

malzemeyi seçip düzgün, ölçüsünde ve tekniğine uygun bir Ģekilde iĢleyebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Yöremizde bulunan tekne ve yatların yapımında kullanılan bodoslamaları 

inceleyiniz. Bunlardan masif bodoslama olanları tespit edip elde ediliĢlerini, 

formlarını ve malzemelerini araĢtırınız. 

 

1. MASĠF BODOSLAMA YAPMAK 
 

1.1. Tanıtılması 
 

Tekne dıĢ kaplamalarının baĢ ve kıç tarafta üzerinde birleĢtikleri, omurgadan itibaren 

yükselen elemanlar bodoslamalardır.  
 

Masif bodoslama ise doğal eğriliğe sahip tek parça ağaçtan ya da çeĢitli Ģekillerde 

birleĢtirilmiĢ iki parça ahĢaptan yapılır. Masif ağaç veya kereste, ahĢap tekne imalatı 

endüstrisinde daima birincil malzeme olmuĢtur. Kıyılarımızda geleneksel yöntemlerle ahĢap 

tekne imalatı yapan ustalarımızın da tercihi öncelikle doğal eğriliğe sahip masif ağaçtır. 
 

BaĢ ve kıç bodoslama omurganın ön ve arkadaki uzantılarıdır. Omurga ve 

bodoslamaların gerek malzemelerinin seçimi, gerekse imalat resminde belirtilen biçim ve 

boyutlarda üretimi teknenin sağlamlığı ve dengesi açısından büyük önem taĢır. Biçim ve 

boyutlar üzerinde tekne tipinin olduğu kadar teknenin kullanılacağı bölgenin de önemi 

vardır. Yani tekne hangi amaçla ve hangi denizde kullanılacaksa bu faktörler ona bir takım 

özellikler kazandıracaktır. 
 

1.2. ÇeĢitleri 
 

Bodoslamalar omurganın baĢta ve kıçtaki uzantılarıdır. Bazı yerlerde bodoslamalara 

burun omurgası ve kıç omurgası da denir. Bodoslamaları baĢ ve kıç bodoslama Ģeklinde 

inceleyeceğiz. 
 

 BaĢ bodoslama 
 

BaĢ tarafta omurganın yukarı yükselen kısmına baĢ bodoslama denir. BaĢ bodoslama 

teknenin suyu göğüsleyen kısmı olduğundan büyük yüklere maruz kalır. Bu nedenle kıç 

bodoslamaya göre çok daha dayanıklı olacak Ģekilde imal edilir. BaĢ bodoslama teknenin ön 

formunu oluĢturacak Ģekilde omurgaya bağlanır. Çok değiĢik baĢ bodoslama formları 

bulunmakla birlikte, son yıllarda çok hafif öne yatık düz bodoslama Ģekline daha sık 

rastlanmaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 4 

 

ġekil 1.1: BaĢ bodoslama form örnekleri 

 

ġekil 1.2: BaĢ bodoslama  

BaĢ bodoslama modern ahĢap teknelerde, bodoslama topuğu ile omurgaya monte 

edilmiĢ iki ahĢap parçadan oluĢur. Bunun nedeni bodoslamayı oluĢturacak doğal eğriliğe 

sahip tek parça ahĢap bulmanın zorluğudur. Bu ahĢap bulunduğunda tek parça da yapılabilir. 
 

BaĢ bodoslama iki parçadan yapıldığı zaman, her iki parça birbirine tutkal ve 

cıvatalarla bağlanır. BaĢ bodoslamanın omurgaya bağlantısı ise akrep olarak adlandırılan 

parça ile yapılır. 
 

Bodoslamaların ve omurganın kalınlıkları aynı olmak zorunda değildir. Bodoslamalar 

daha geniĢ olabileceği gibi daha dar da olabilir. Buna karĢılık derinlikleri mutlaka aynı 

olmak zorundadır. Ancak genel olarak omurganın uçlardaki boyutlarına eĢit olarak yapılır. 
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ġekil 1.1: BaĢ bodoslama 

 

ġekil 1.3: BaĢ bodoslamanın parça birleĢimi 

 

Resim 1.2: Omurga, bodoslama ve döĢekler 

Omurga ile birlikte orta merkezi oluĢturan bu ana elemanların Ģakul yardımı ile yere 

dik olması sağlanır. 
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Resim 1.3: Muhafazalı baĢ bodoslama 

BaĢ bodoslama, çarpmalarda alacağı darbelerden korunması için metal muhafaza 

içerisine alınabilir. 
 

 Kıç bodoslama ve ayna 
 

Omurganın kıç taraftaki yükselen kısmına da kıç bodoslama denir.  Kıç bodoslama 

teknenin aynasını gövdeye bağlama görevini üstlenir. Kıç bodoslama uygulamalarında da 

çeĢitli değiĢik formlara rastlanır. Genelde geniĢ ayna kıç, hızlı teknelerin kıçlarının suya 

batmasını önlemek amacıyla uygulanır. Daha yavaĢ teknelerin kıçlarında sakin bir su akıĢını 

sağlayabilmek için sivri biten kıç formları doğrudur. 

 

ġekil 1.4: Kıç bodoslama formları 
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ġekil 1.5: Kıç bodoslama 

 

Resim 1.4: Ayna kıç için hazırlanmıĢ tek parça masif kıç bodoslama 

Bazı küçük teknelerde kıç bodoslama kullanılmayabilir. Büyük teknelerde ise 

bağlantıları ile birlikte Ģaftı tutacak ve koruyacak Ģekilde iki veya daha fazla sert parçadan 

yapılır.  
 

Yuvarlak karinalı teknelerde kıç kısmını destekleyen postaların tamamlayıcı parçaları 

ile bodoslamaya Ģekil verilir. Tomruktan elde edilmesi, öz kısmının dıĢarıda kalması koĢulu 

ile teğet veya radyal yönde kesimi ile mümkündür. Kıç bodoslama ile omurgayı birleĢtiren 

eleman ise tampon kütüğüdür (deadwood). Pıraçaol olarak da adlandırılan bu parça hem 

omurganın hem de bodoslamanın kalınlığına uyacak Ģekilde yerleĢtirilir. 
 

Ayna kıç, teknenin sonunda boyuna elemanları birleĢtirmek için ihtiyaç duyulan 

kısımdır. Kıç bodoslama, borda ve güverte kaplamaları ayna kıça tutturulur. Ayna kıçın 

yapımından önce bodoslama ile bağlantısını sağlayacak olan kuyruk kısmı monte edilir. 

Dümen bodoslamasını da içine alacak olan bu kısım kıç bodoslamanın hemen üstüne belli bir 

açı yapacak Ģekilde yerleĢtirilir. 
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Resim 1.5: Omurga, praçol ve kıç bodoslama 

Ayna kıç dikey ve yatay stifnerler tarafından desteklenir. Düz ya da eğri bir Ģekli 

olabilir. Bu yüzden stifner olarak kullanılacak ağaç seçimine dikkat edilmelidir. Endazede 

görülen boyutları verecek bir yatak yapılır. Kenar eğrileri ile birlikte postalar ve yatay 

kiriĢleri bu yatağın üzerinde birleĢtirilir. Gaset ahĢap parça ile kenarları tutturulur ve 

yataktan çıkarılır. Bodoslamanın kuyruk kısmı ile uyum sağlayacak Ģekilde alt köĢesi 

kesilerek kıç topuk parçası ile kuyruğa monte edilir. Omurga, baĢ bodoslama ve kıç 

bodoslamadan meydana gelen tekne temeli, yere dik olacak Ģekilde dayanaklarla sabitlenir 

ve Ģakul ile dik olarak durması sağlanır. BaĢ ve kıç bodoslama arasına çekilen ip ile teknenin 

orta merkezinin üst üste çakıĢması, teknenin yere dik olduğunu gösterir. Daha sonra 

yapılacak iĢlemlerde de teknenin bu dengesinin bozulmamasına özen gösterilmelidir. 

 

Sekil 1.6: Ġki parça olarak yapılan kıç bodoslamanın praçolla omurgaya bağlanıĢı 

Boy 

L 

(m) 

Omurga BaĢ Bodoslama Kıç Bodoslama 

Kalınlık 

(mm) 

Derinlik 

(mm) 

Dipte Üstte 
Kalınlık 

(mm) 

Derinlik 

(mm) 
Kalınlık 

(mm) 

Derinlik 

(mm) 

Kalınlık 

(mm) 

Derinlik 

(mm) 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

285 

320 

355 

385 

410 

435 

140 

160 

175 

195 

210 

230 

155 

170 

190 

205 

220 

240 

155 

170 

190 

205 

220 

240 

125 

140 

150 

165 

175 

190 

125 

140 

150 

165 

175 

190 

125 

140 

150 

165 

175 

190 

125 

140 

150 

165 

175 

190 

Tablo 1.1: Omurga, baĢ bodoslama, kıç bodoslama 

Yukarıdaki tabloda yuvarlak karinalı tekneler için belirlenmiĢ tekne boyu ve 

omurgasına göre baĢ ve kıç bodoslama boyutları verilmiĢtir. 
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1.3. Bodoslama Yapımında Kullanılan Ağaçlar 
 

AhĢap tekneler, deniz içinde kullanılmakta ve açık hava koĢullarına dolayısıyla güneĢ, 

yağmur, deniz suyu, dalga kuvveti, rüzgâr vb. birçok faktörün etkisine maruz kalmaktadır. 

Bodoslamalar ise tekne elemanlarından bu faktörlere en çok maruz kalanlardır. Bu nedenle 

konstrüksiyonel olarak sağlam olmaları, üretimlerinde kaliteli malzemelerin kullanılması ve 

iyi bir iĢçiliğin uygulanması gerekmektedir. Genelde ahĢap tekne yapımında dikkat edilmesi 

gereken üç önemli husus vardır. Bunlar ahĢap malzeme seçimi, uygulanan konstrüksiyon ve 

yapıĢtırıcı madde seçimi olarak sıralandırılabilir. Elbette bu hususlar özelde bodoslamalar 

için de geçerlidir.  
 

AhĢap tekne imalatında birincil ham madde olan ahĢap malzemenin seçiminde göz 

önünde bulundurulması gereken hususlar aĢağıda maddeler hâlinde verilmiĢtir: 
 

 Tekne yapımında kullanılacak ahĢap malzeme, ağır iklim koĢullarına (yağmur, 

dolu, rüzgâr vb.) ve hava rutubetinin bozucu etkilerine karĢı dayanıklı olmalıdır. 

Yani tekne imalatında, fiziksel olarak daralma ve geniĢleme yüzdeleri düĢük 

ağaç türleri tercih edilmelidir. Kullanım yerinde, tekne iskeletini oluĢturan 

taĢıyıcı elemanlar (omurga, postalar, döĢekler vb.) sürtünme, çarpma ve aĢınma 

gibi mekanik etkilere maruzdur. Bu nedenle özellikle taĢıyıcı görevini üstlenen 

ahĢap elemanların fiziksel ve mekaniksel direnç özellikleri yüksek olmalıdır. 
 

 Tekne konstrüksiyonunda, tekneyi oluĢturan bazı elemanlar (postalar, praçol 

vb.) Ģekil olarak eğri ağaç malzemeden yapılmaktadır. Bu elemanların yapımı 

içinse doğal olarak eğri büyümüĢ, bükülme özellikleri yüksek, budaksız ve 

düzgün lifli ağaç türleri kullanılmalıdır. 
 

 AhĢap tekne, denizde yaĢayan ve ağaç malzemeyi tahrip eden biyolojik odun 

zararlılarının da tehdidine maruz kalmaktadır. Bu canlılar, gerek beslenmek ve 

gerekse barınmak amacıyla oduna arız olmakta ve odun içerisinde açtıkları 

yollarla odunu tahrip etmektedir. Bu zararlıların oduna arız olmasını engellemek 

amacıyla özellikle suyla temas eden ahĢap kısımlar katran yağı ya da epoksi 

reçinesiyle emprenye edilmektedir.  Buradan da anlaĢılacağı üzere tekne 

yapımında kullanılacak ahĢap malzemenin koruyucu maddelerle emprenye 

edilebilme özelliğinin yüksek olması gerekmektedir. Ancak emprenye iĢleminin 

yapıĢma direnci ile iliĢkisi de önemlidir. Nitekim yapılan araĢtırmalar emprenye 

iĢleminin yapıĢma direncini azalttığını göstermektedir. 
 

 Tekne konstrüksiyonunda, yapıĢtırıcı maddeler yardımıyla birbirlerine çeĢitli 

birleĢtirme Ģekilleriyle yapıĢtırılan ağaç malzemelerin, kullanılan yapıĢtırıcı 

maddelerle iyi uyum sağlaması ve çok sağlam bir yapıĢma direnci göstermesi 

gerekir. 
 

Türk Loyduna göre bodoslama yapımında kullanılması gereken ahĢap cinsleri ve 

uygunluk dereceleri aĢağıya çıkarılmıĢtır: 
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Kıç 

Bodoslama 
 I II II II 

II

I 
   II II II II 

II

I 
  I 

BaĢ 

Bodoslama 
 I  II II     II II II  

II

I 
 III I 

Tablo 1.2: Bodoslama yapımında kullanılan ahĢap malzemenin uygunluk derecesi 

AhĢap malzemenin kullanım uygunluğu: 

I-  Çok uygun 

II- Oldukça uygun 

III-Az derecede uygun 
 

Bodoslama yapımında kullanılan ahĢap malzemelerde aranan özellikler, genel olarak 

tekne yapımında kullanılan ahĢap malzemelerde aranan özelliklere benzer. Ancak daha önce 

de belirttiğimiz gibi bodoslamalar özellikle de baĢ bodoslama teknenin diğer elemanlarına 

göre daha dayanıklı olma özelliği de taĢımalıdır. Çünkü bu elemanlar hava ve deniz 

Ģartlarına açıktır.  Bunun yanında ahĢabın ömür özelliği olarak sağlamlığı, ağırlığı ve rutubet 

ile hava sıcaklığına göre uzama katsayısı seçimde önemli faktörler olarak dikkate alınır. 

Tekne yapımında kullanılan ahĢap malzeme kurutulmuĢ olmalı, nem oranı %15 civarında 

bulunmalıdır. 
 

AhĢap ne kadar dayanıklı ise o derece de ağırdır. Bu nedenle tekne yapımında, hava ve 

deniz Ģartlarına açık veya yüksek mukavemet gerektiren elemanlar için dayanıklı yani aynı 

zamanda ağır, yük ve suya maruz kalmayan kısımlar için ise daha hafif ağaçlar kullanılır. 
 

Teak, iroko, makore ve afrormosia gibi ağaçlar en uzun ömürlü (25 yıldan fazla) 

ağaçlardır. MeĢe, maun sipo gibi ağaçlar ise daha çok kullanılanlar olup ömürleri 15 ile 25 

yıl arasıdır. Bu süreler hiçbir koruyucu iĢlem uygulanmadan öngörülen sürelerdir. Yani 

gerçekte ömür çok daha fazladır. Sözünü ettiğimiz teak, iroko, makore ve afrormosia gibi 

ağaçlar ülkemizde yetiĢmeyip tekne müĢterisinin talebi doğrultusunda ithal edilmektedir. 

Ülkemizde daha çok meĢe, maun ve kestane ağaçları tercih edilmektedir. 
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Ticari adı Orijini (1) Bilimsel adı (2) 

Özgül 

ağırlık 
kg/m³ 

Doğal 
dayanık

lılığı 

(3) 

Emprenye 
ĠĢlemine 

uygunluk 

(3) 

Mekanik Özellikler (4) 

Rf 

N/m

m² 

Ef 
N/mm² 

Rc 

N/m

m² 

Rt 

N/m

m² 

Ak dut 

Doussie 

Iroko 
Larch 

Karaağaç 

Karaağaç 
Kara çam  

Kestane 

Kestane 
Khaya 

Kızılçam 

Köknar 
Köknar-Toros 

Makore 

MeĢe-
Ak(White Oak 

MeĢe-Saplı 

MeĢe-Sapsız 
Mogano 

Okoume 

Sapeli 
 

Sedir (Cedar 

red) 
Sedir (Cedar) 

Sipo 

 
Tik (Teak) 

Türkiye 

Afrika 

Afrika  
Avrupa 

Avrupa 

Türkiye 
Türkiye 

Avrupa 

Türkiye 
Afrika 

Türkiye 

Amerika 
Türkiye 

Afrika 

Amerika 
Avrupa 

Türkiye 

Amerika 
Afrika 

Afrika 

 
Amerika 

Türkiye 

Afrika 
 

Asya 

Morus alba 

Afzelia ssp 

Chlorophoraexcel
sa 

Larix decidua 

Ulmus spp 
Ulmus 

carpihifolia 

Pinus nigra 
Castanea spp 

Castanea sativa 

Khaya spp 
Pinus brutia 

Pseudotsugomenz

iesil 
ağabeyos cilicica 

Tieghemella spp 

Quercus spp 
Quercus robur 

Quercus petrea 

Swietenia spp 
Aucoumea 

Kleineana 

Entandrophragma 
cylindricum 

Thuja plicata 

Cedrus libani 
Entandrophragma 

utile 

Tectona grandis 

650 

800 

650 
550 

650 

680 
560 

600 

630 
520 

570 

500 
680 

660 

730 
710 

700 

550 
440 

650 

 
380 

520 

640 
 

680 

C/D 

A 

A/B 
C/D 

D 

C/D 
C/D 

B 

B 
C 

C/D 

C/D 
C/D 

A 

B/C 
B 

B/C 

B 
D 

C 

 
B/C 

B 

B/C 
 

A 

2 

4 

4 
3/4 

2/3 

2 
1 

4 

4 
4 

1 

3/4 
3 

4 

4 
4 

4 

4 
3 

3 

 
3 

3 

3/4 
 

4 

- 

114 

85 
89 

89 

89 
110 

59 

77 
74 

82 

85 
84 

86 

120 
125 

119 

79 
51 

105 

 
51 

77 

100 
 

100 

- 

16000 

10000 
12800 

10200 

11000 
11300 

8500 

9000 
9600 

8732 

13400 
10600 

9300 

15000 
15600 

11300 

10300 
7800 

12500 

 
7600 

- 

12000 
 

10600 

41 

62 

52 
52 

43 

56 
48 

37 

50 
44 

45 

50 
47 

50 

65 
68 

61 

46 
27 

56 

 
31 

45 

53 
 

58 

- 

14,0 

12,0 
9,4 

11,0 

8,5 
6,7 

7,4 

8,5 
10,0 

7,3 

7,8 
6,6 

11,0 

12,6 
13,0 

- 

8,5 
6,7 

15,7 

 
6,8 

- 

15,0 
 

13,0 

Kısaltmalar: Doğal Dayanıklılık 

A- Çok dayanıklı 

B- Dayanıklı (Deniz tipi kontraplağın üretimi için izin verilen maksimum kalınlık: 5 mm) 

C- Çok dayanıklı değil (Deniz tipi kontraplağın üretimi için izin verilen maksimum kalınlık: 2,5 mm) 

D- Dayanıklı değil (Deniz tipi kontraplağın üretimi için izin verilen maksimum kalınlık: 2 mm) 

Emprenye iĢlemine uygunluk 

1- Geçirgen 2- Çok dirençli değil 3- Dirençli 4- Çok dirençli 

Notlar: 

(1) Doğal yetiĢme alanı 

(2) Genel bilimsel adı (spp = değiĢik cinsler) 

(3) Doğal dayanıklılık düzeyi ve ve emprenye iĢlemine uygunluğu EN 350 / 2 standardına göredir. 

(4) % 12 nem oranındaki mekanik özellikler  

En büyük eğilme mukavemeti, Rf (ortada yoğunlaĢan mukavemet) 

Eğme elastisite modülü Ef  (ortada yoğunlaĢan mukavemet) 

En büyük bası mukavemeti Rc (damara paralel) 

En büyük kesme mukavemeti Rt  (damara paralel) 

Tablo 1.3: Tekne yapımında kullanılan ahĢap malzemelerin ana fiziksel / mekanik özellikleri 
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 Doussie: MenĢei Afrika’dır. Diri odun beyazımsı ile açık sarı; öz odun 

kırmızımsı kahverengi olur. Diri odun böceklere karĢı hassas, öz odun mantar 

ve böceklere karĢı çok dayanıklı; termitlere, asitlere karĢı oldukça dayanıklı, 

deniz hayvanlarına karĢı dayanıklıdır. Kesmeye karĢı yüksek direnç 

gösterdiğinden iĢlenmesi güçtür. Aletlerde kesici kısımların sert metalden 

yapılması uygundur. Çivileme ve vidalamada ön delme iĢlemine gerek vardır. 

YapıĢtırma kolay, reklendirme iyi değildir. MeĢe ve teak yerine kullanılabilen 

bir ağaçtır. 

 

 Teak: MenĢei Güneydoğu Asya olan bir ağaçtır. Hindistan, Birmanya, Tayland 

ve Vietnam’da yetiĢir. Yosun ve haĢerelere karĢı çok dirençlidir. ĠĢlenmesi orta 

derecede güçtür. KörleĢtirme etkisi fazladır. Bu nedenle tungsten karpid uçlu 

testereler kullanılmalıdır. Çivileme ve vidalamada ön delme iĢlemine gerek 

vardır. Yeni planyalanmıĢ ve zımparalanmıĢ yüzeyler iyi derecede cilalanır. 

 

 Iroko: Afrika’da yetiĢen bir ağaçtır. Diri odunu mantar ve böceklere karĢı 

hassas; öz odunu mantar, termit ve deniz zararlılarına karĢı dayanıklıdır. Diri 

odunu kolay, öz odunu zor emprenye edilir. El aletleri ve makinelerde kolay 

iĢlenir. Çivileme ve vidalamada ön delme uygundur. Sentetik tutkal 

kullanılmalıdır. Yüzeylerde doldurma ve temizleme yapıldığında mükemmel bir 

cilalama mümkün olmaktadır. 
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 MeĢe: Diri odunu 2 – 5 cm geniĢliğinde, sarımsı beyaz renktedir; öz odunu açık 

kahverengi olup rengi giderek koyulaĢan bir ağaçtır. Öz odunu çok dayanıklıdır 

ancak zor emprenye edilir. Orta Ģiddetli körleĢtirme etkisi vardır. Aletler keskin 

olmalıdır. Çivileme güç olduğundan ön delme iĢlemi uygundur. YapıĢtırılması 

iyidir. 

 

 Kestane: Anadolu kestanesinin Avrupa ve Amerika’da yetiĢen türlerine göre 

tekne yapımına daha uygun olduğu görülmüĢtür. Kereste olarak meĢeye benzer. 

DıĢ odunu kirli sarı, bazen beyaz ve gri olur. Ġç odunu sarı kahverengidir. Tekne 

yapımına çok uygun bir ağaç olan Anadolu kestanesi sert, sıkı yapılı ve 

esnektir. Az çalıĢır. Havanın bozucu etkilerine dayanıklıdır. Bol tanenlidir, bu 

yüzden çok iyi boyanır. Ġyi verniklenir. Mantarlara ve mikroorganizmalara karĢı 

dayanıklıdır. Su altında olağanüstü bir dayanım gücü vardır. Çivi, vida ve 

tutkalla iyi bağlantı kurar. Vurulma, basılma, ezilme, sürtünme gibi fizik 

etkilere dayanımı yüksektir. Kestane ağacı keresteleri, kaplama yapılmadan 

önce yapısında bulunan bazı suda çözünen ekstraktif maddeleri odundan 

uzaklaĢtırmak için bir süre deniz içinde bekletilmektedir. 

 

 Karaağaç: 150 yakın türü olmasına rağmen bunlardan yalnızca beĢi tekne 

yapımında kullanılır. Yerli karaağaç Karadeniz Bölgesi’nde orman hâlinde, 
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Avrupa’daki türü ise Ġskandinavya'da ve Rusya'nın kuzeyinde yetiĢir. Ayrıca üç 

türü de ABD'nin Missisipi Vadisi'nde, Rocky Dağları'nda ve kuzey kısımlarında 

bulunur. Yeni kesilmiĢ karaağaçta dıĢ odun sarımsı beyazdır. Zamanla 

koyulaĢarak açık kırmızı kahverengi olur. Ġç odunu ise açık tonda çikolata 

kahverengisi rengindedir. Yerli karaağacının en değerli türü "ova karaağacı" 

olarak bilinir. Ova karaağacının kerestesi sert, sıkı yapılıdır. Uzun liflidir. MeĢe 

kadar dayanıklıdır. Basınca karĢı dayanımı iyidir. Zor iĢlenir. Kesici aletlerin 

ağızlarını çabuk köreltir. Ġyi boyanır ve verniklenir. 

 

 Makore: MenĢei Afrika olan bu ağaca piyasalarda Afrika kirazı ismiyle de 

rastlanmaktadır. Diri odun kremsi- kırmızımsı beyaz renkte; öz odun pembe ile 

kırmızımsı kahverengindedir. Kesimden sonra diri odun ve öz odun koyulaĢır. 

Düzgün lifli, parlak, çok dekoratif bir ağaçtır. Diri odun böceklere karĢı hassas, 

öz odun son derece dayanıklı ve termitlere karĢı dirençlidir. Yüksek oranda silis 

ihtiva ettiğinden körleĢtirici etkisi vardır. Kuruduğunda bu etki daha da 

artmaktadır. Kesimde tungsten karpid uçlu testereler kullanılmalıdır. 

Çivilemede ve vidalamada ön delme iĢlemine gerek vardır. AhĢap tekne dıĢında 

yüksek kaliteli mobilya imalatı için de kullanılır. 

 

 Sapelli: Afrika’da yetiĢen bir ağaçtır. Boyu 45 metreye, çapı 120 – 180 cm 

civarına ulaĢır. Öz odun kırmızımsı kahverengi, az lifli, ince damarlıdır. Kolay 

kesilebilir, iyi yapıĢır ve iyi cila kabul eder. Çiviyi ve vidayı tutma özelliği 

iyidir. 

 

 Maun: Akaju olarak da adlandırılan bir ağaçtır. Diri odun sarımsı renkte, öz 

odun açık pembemsi kahverengi olup kesimden sonra kırmızımsı kahverengiye 

dönüĢür. Diri odun az dayanıklı olup böceklere karĢı hassas, öz odun mantar ve 
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böceklere dayanıklıdır. Kolay iĢlenir. Ancak keskin uçlu kesicilere ihtiyaç 

vardır. 

 

 Sedir: Diri odun hemen hemen beyaz ve kahverengimsi sarı renkte, öz odun 

açık kahverengi ile kırmızımsı kahve renkte, kendine özgü hoĢ kokuya sahip bir 

ağaçtır. Amerika’da yetiĢir. Kolay iĢlenebilir, soyulabilir, çivilenebilir, 

vidalanabilir, iyi renk verilebilir ve cilalanabilir. 
 

1.4. El Dekupaj Makinesi 
 

Her türlü ağaç, plastik, yumuĢak metal, deri ve sünger türü gereçleri kesmeye yarayan 

el makinesidir. Kesici lamanın diĢ özelliklerine göre farklı gereç kesme özelliği vardır. 
 

Tabanı ayarlanabildiğinden açılı kesimler yapılabilir. Testere laması dakikada 500-

3000 adet darbelik hareket yapar. Yukarı hareket sırasında kesme yapar, inerken geriye kaçar 

sürtünmeden dolayı diĢlerin körelmesi ortadan kalkar. Testereyi takmak için katalogdaki 

kurallara uyunuz. Bazı modellerde testerede bulunan kertik yuvasına takılır ve vidasıyla 

sabitlenir. Sadece yerine yerleĢtirdikten sonra sabitlenen modeller de vardır. Çıkarmak için 

kola basmak yeterlidir. 

   

Resim 1.6: El dekupaj makinesi ve kesicileri 

Makinenin bakımı: 

 Testere laması üzerindeki reçine vb. birikintileri temizleyiniz.  

 Kablo bağlantılarını sürekli kontrol ediniz. 

 Kataloğundaki belirtilen süre içerisinde yağlayınız. 

 Kömürlerini istenen süreler içerisinde kontrol ediniz. 
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 Tilki kuyruğu testere 
 

KarĢılıklı hareket eden testereleri sayesinde kalın ahĢap malzeme ve keresteleri 

rahatlıkla, hızlı, temiz bir biçimde kesmeye yarar. Aynı zamanda dalıcı diĢleri sayesinde 

parçaların orta kısmını boĢaltmada kılavuz deliğe gerek kalmadan kesme yapar. 

 

Resim 1.7: Tilki kuyruğu testere 

 Panter testereler 
 

Daha çok kaba kesimler için kullanılır. ÇalıĢma prensibi olarak dekupaj makinesi ile 

aynıdır. Çivili kalasları, üzerinde çivi varken kesme özelliğine sahiptir. Kesiciler 

değiĢtirilerek profil ve çelik sacları kesebilir. 

 

Resim 1.8: Panter testere 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Masif baĢ ve kıç bodoslama iĢlemlerini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 BaĢ bodoslama için uygun malzemeleri 

seçiniz. 

 Tekne planında belirtilen cins 

ahĢaptan uygun ölçülerde 

malzemeler seçiniz. 

 BaĢ bodoslamanın birinci parçasının 

boyutlarını belirleyiniz. 

 Resim verilmediyse bu parçanın 

yapım resmini çiziniz. 

 Parçayı kalınlık ölçüsüne getiriniz.  Uygun makineleri seçiniz. 

 Parçayı markalayınız. 
 Gerekli markalama aletlerini 

kullanınız. 

 Parçayı belirlediğiniz dıĢ ölçülerde iĢleyiniz. 
 Uygun makine ve el takımlarını 

kullanınız. 

 BaĢ bodoslamanın ikinci parçasının 

boyutlarını belirleyiniz. 

 Bu parçanın da resmini çizmeniz 

markalama iĢlemini doğru 

yapmanızı sağlayacaktır. 

 Parçayı kalınlık ölçüsüne getiriniz.  Uygun makineleri seçiniz. 

 Parçayı markalayınız. 
 Gerekli markalama aletlerini 

kullanınız. 

 Parçayı belirlediğiniz dıĢ ölçülerde iĢleyiniz. 
 Uygun makine ve el takımlarını 

kullanınız. 

 Ġki parçasını iĢkencelerle bağlayıp saplama 

deliklerini deliniz. 

 

 Matkap ucu ve bireyiz seçimini 

doğru yaptığınızdan emin olunuz. 

 BirleĢim yerlerine yapıĢtırıcı da sürerek 

bodoslamaları saplamalar ile birleĢtiriniz. 

 

 Uygun yapıĢtırıcıyı seçiniz. 

Saplama ve somunları doğru 

ağızlatıp yeterli baskıyla sıkınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Her iki yana aĢoz oluğu açınız. 

 

 AĢoz oluğu yaptığınız 

markalamaya uyarak açınız. 

 Yukarıdaki iĢlem sırasını kıç bodoslama için 

de uygulayınız. 

 

 Bodoslamaların akrep ve praçol 

kullanarak omurgayla birleĢtirme 

safhasına geldiğinden emin olunuz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bodoslamalar için cins ve boyut olarak uygun malzemeyi seçtiniz 

mi? 
  

2. Kesicilerin keskinliğini kontrol ettiniz mi?     

3. BaĢ bodoslamayı oluĢturacak olan iki parçayı markalama iĢlemini 

doğru yaptınız mı? 
  

4. Parçaları yaptığınız markalamaya göre iĢlediniz mi?   

5. Bağlantı deliklerini düzgün deldiniz mi?   

6. Her iki yana aĢozu açtınız mı?   

7. ĠĢin temizliğini kontrol ettiniz mi?   

8. Kıç bodoslama için markalama yaptınız mı?   

9. Yaptığınız markalamayı resimle karĢılaĢtırdınız mı?   

10. Kıç bodoslamayı resme göre iĢlediniz mi?   

11. AĢoz oluklarını açtınız mı?   

12. Bodoslamaların temizliğini yaptınız mı?   

13. Atölyenin bakımını ve temizliğini yaptınız mı?   

14. AkĢam çıkıĢlarında Ģalterin kapalı olup olmadığını kontrol ettiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AhĢap teknelerde baĢ bodoslama genelde iki parçalı yapılır. Bunun nedeni 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ġki parçalı bodoslama tek parçaya göre daha dayanıklıdır. 

B) Doğal eğriliğe sahip tek parça ağaç bulmak güçtür. 

C) Teknenin baĢ formu iki parçalı bodoslamayla daha kolay elde edilir. 

D) Malzeme kaybı daha azdır. 
 

2. BaĢ bodoslama için aĢağıdaki ağaçlardan hangisi uygun değildir? 

A) Doussie 

B) Iroko 

C) Köknar 

D) MeĢe 
 

3. Kestane ağacı keresteleri kullanımdan önce bir süre suda bekletilir. Bunun nedeni 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Çatlamaması için 

B) GüneĢten korumak için 

C) Yapısında bulunan suda çözünen ekstraktif maddeleri odundan uzaklaĢtırmak 

için 

D) Nemli tutmak için 
 

4. AĢağıdaki ağaçlardan hangisi kıç bodoslama için daha uygundur? 

A) Çam 

B) Köknar 

C) MeĢe 

D) Sapelli 
 

5. Omurga ve bodoslamalara açılan ve aĢoz olarak adlandırılan oluk niçin açılır? 

A) Estetik görünüm için 

B) Bodoslamaları hafifletmek için 

C) Posta uçlarına yataklık sağlamak için 

D) Kaplama tahtalarının alınlarının yerleĢtirilmesi için 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

6. Bodoslamalar omurganın baĢta ve kıçtaki uzantılarıdır. 
 

7. Kıç bodoslama teknenin aynasını gövdeye bağlama görevini üstlenir. 
 

8. Tekne yapımında kullanılan ahĢap malzeme kurutulmadan kullanılır. 
 

9. Tekne yapımında, fiziksel olarak daralma ve geniĢleme yüzdeleri yüksek ağaçlar 

tercih edilir. 
 

10. Tekne yapımında kullanılacak ahĢap malzemenin koruyucu maddelerle emprenye 

edilebilme özelliğinin yüksek olması gerekmektedir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 



 

 22 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda lamine bodoslama, akrep ve praçol için 

uygun ahĢap malzemeleri seçip bunları projelerinde belirtilen biçim ve boyutlarda iĢleyerek 

standartlara uygun bir Ģekilde montajlarını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki tekne imalatçılarından ve internetten ahĢap teknelerde kullanılan 

lamine malzemelerle ilgili araĢtırma yapınız. Akrep ve praçolun yapımı ve 

kullanım yerine bağlantısını araĢtırıp yerinde gözlemleyiniz. 

 

2. LAMĠNE BODOSLAMA YAPMA 
 

2.1. Tanıtılması 
 

Lamine ahĢap eleman, değiĢik ölçülerdeki bağımsız ahĢap tabakaların kontrollü 

endüstri koĢullarında ve özel bağlayıcılarla tutkallanıp birleĢtirilmesinden oluĢur. Lamine 

bodoslama da masif malzemelerin, bodoslamada elde edilmek istenen form ve boyutu 

sağlayacak Ģekilde hazırlanıp belirli standartlarda birleĢtirilmesiyle elde edilmiĢ 

bodoslamadır. 
 

Lamine bodoslamanın önemi, laminasyon sistemin sağladığı avantajlardan 

kaynaklanmaktadır. Bu avantajları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 
 

 Masif bodoslamalar parçalı da yapılıyor olsalar, boyutlar büyüdükçe uygun 

masif malzemeleri bulmak güçleĢmektedir. Oysa laminasyon sistemi ile daha 

büyük boyutlu ürünler elde etmek mümkündür. 
 

 Lamine malzemeye daha kolay form verilebildiğinden bodoslama formları 

laminasyon sistemle kolayca elde edilir. 
 

 Ġnce parçalar hâlinde biçilen ağaç malzeme, imalata girmeden önce doğal 

yöntemle kolay ve ekonomik olarak kurutulmaktadır. Oysa büyük boyutlu ağaç 

malzeme doğal olarak kısa sürede kurutulamamakta ve ek bir kurutma maliyeti 

getirmektedir. 
 

 En ve boy birleĢtirme yöntemlerinin uygulanması ile çok küçük boyutlardaki 

(minimum 20 cm) ağaç malzemenin kullanımına olanak sağlandığında fire oranı 

azalmaktadır. Ayrıca, ağaç malzemenin bünyesindeki kusurlarından (budak, 

çatlak, kurt yeniği, lif kıvrıklığı, çürüklük, reaksiyon odunu, sulama vb.) 

arındırılarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Lamine edilmiĢ ağaç malzeme aynı cins ağaç malzemeye göre daha az 

çalıĢmaktadır. Buna neden olarak laminasyonda ağaç malzemenin katları 

arasında uygulanan tutkalın su itici özelliği gösterilebilir. Bunun sonucu olarak 

lamine edilmiĢ ağaç malzeme, aynı cins masif ağaç malzemeye nazaran 

boyutsal bakımdan daha stabildir. 
 

Tüm bu avantajlar dikkate alındığında ahĢap tekne imalatında omurga ve postalar gibi 

bodoslamaların da lamine olarak yapımının önemi ortaya çıkmaktadır. 

 

Resim 2.1: Lamine baĢ bodoslama 

 

Resim 2.2: Form verilmiĢ lamine bodoslama  
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Resim 2.3: Lamine bodoslamaya formun verildiği kalıplar 

 Laminasyon tekniği: AhĢap lamine elemanlar iki ya da daha fazla katın 

tutkallanarak ve katların lif yönleri birbirine paralel ya da dik gelecek Ģekilde 

birleĢtirilmesi ile elde edilir. Lif yönlerinin paralel gelecek Ģekilde 

düzenlenmesi daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Eğer üretilen ahĢap lamine 

eleman kavisli ise katların lif yönlerinin paralel olarak uygulanması zorunluluğu 

vardır. 
 

Yapılan araĢtırmalara göre yapıĢtırılan ağaç malzemelerdeki rutubet farkları % 5’i 

aĢmamalıdır. Eğer yapıĢtırılmıĢ tabakalar arasında fazla rutubet farkı var ise tutkallama ve 

kullanım yeri rutubetinin değiĢmesi ile eĢit olmayan rutubet azalmaları ortaya çıkmakta, bu 

nedenle oluĢan gerilmeler liflere dik yöndeki çekme direncini aĢtığında çatlamalar olacaktır. 

 

Resim 2.4: Lamine malzemeye form verme iĢlemi 

 Lamine malzeme özellikleri: Seçilen ağaç türünün hafif olması lamine taĢıyıcı 

elemanların üretiminde arzu edilen bir özelliktir. Seçilecek olan ağaç türünün 

fazla tanenli, eterik yağlı, ekstraktif maddeli ve reçineli olması tutkalın yapıĢma 

dayanımını azaltacağından lamine ağaç malzemenin direnç özelliklerini de 

azalacaktır. Lamine edilmiĢ elemanın boyutlarında Ģekilsel bozuklukların 

meydana gelmemesi için lamine katların düzenlenmesinde yıllık halkaların 
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konumuna dikkat edilmelidir. Çünkü bir ağaç tomruğunun değiĢik yerlerinden 

alınan ağaç malzeme, farklı Ģekillerde ve oranda çalıĢmaktadır. 
 

Genel olarak ağaç malzemenin bünyesinde bulunan suyun kuruma anında ortama 

verilmesi ya da bulunduğu ortamdaki havadan bünyesine rutubet alması ile boyutsal Ģekil 

değiĢimine uğrayacak, bu da lamine edilmiĢ ağaç malzemede iç gerilmelere neden olacaktır. 

Eğer lamine katların düzenlenmesinde bu iç gerilmeleri dengeleyecek Ģekilde kat 

düzenlenmesi yapılmaz ise bitmiĢ üründe düzeltilmesi imkânsız olan Ģekil bozulmaları ve 

çatlamalar meydana gelecektir. 
 

Genel olarak ağaç türlerinin bükülme özellikleri farklı olup sert odunlu yapraklı 

ağaçlar iğne yapraklılara göre daha iyi bükülme özelliğine sahiptir. Çünkü iğne yapraklı 

ağaçların yaz odunu halkalarında mekanik özellikler ani bir Ģekilde değiĢmekte, bundan 

dolayı özgül ağırlığının fazla oluĢu bükme için bir sorun teĢkil etmektedir. Yapraklı ağaç 

türlerinden kayın, karaağaç, diĢbudak, meĢe, carya alba, huĢ, akasya, akçaağaç, kiraz ve 

fındık bükülme özellikleri bakımından en elveriĢli olanlardır. 
 

2.2. Akrep Yapımı 
 

BaĢ bodoslamanın omurga ile birleĢtirilmesinde kullanılan bir elemandır. Aynı görevi 

kıç bodoslamada yapan elemanla birlikte her ikisine praçol da denilmektedir. 

 

ġekil 2.1: Omurga ve baĢ bodoslamanın akrep kullanılarak birleĢtirilmesi 

Akrep omurga ile baĢ bodoslamayı birleĢtirmenin yanında baĢ bodoslamanın seyir 

hâlinde maruz kalacağı zorlanmalara karĢı dayanımını da artırır. 

 

Resim 2.5: Omurga, bodoslama ve akrep 
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2.3. Praçol Yapımı 
 

Omurga ile kıç bodoslamayı birleĢtiren eleman praçoldur. Bazı kaynaklar ve bazı 

yörelerde praçol olarak da anılmaktadır. 

 

Resim 2.6: Praçolun teknedeki yeri 

Praçol için gerek malzeme ve gerekse boyutsal bir standart yoktur. MeĢe, kestane 

kayın ve karaağaç praçol yapımı için uygun ağaçlardır. Hem omurganın hem de kıç 

bodoslamanın geniĢliğine uyacak Ģekilde yapılıp yerine bağlanır. 

 

Resim 2.7: Ayna kıçta praçol 
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2.4. El Planya Makinesinde Rendeleme 
 

El planya makineleri kapı lambri gibi yerinde alıĢtırılması gereken iĢlerin 

rendelenmesinde yaygın olarak kullanılan ve yüzeyden yontma yöntemiyle talaĢ kaldıran bir 

ağaç iĢleme makinesidir. 

 

Resim 2.8: Elektrikli planya 

 Motor 
 

Gövdeye monte edilmiĢ bir Ģekilde 500–1500 watt gücünde ve 15.000–24.000 devir 

hızına sahip bir motordur. 220 volt elektrik akımıyla çalıĢır. 
 

 Ön ve arka taban 
 

Arka taban bıçak uçuĢ seviyesinde sabit olup ön taban ayarlanabilir. TalaĢ derinliği ön 

taban yardımıyla sağlanır. ĠĢ yüzeyine devamlı sürtündüğünden oldukça düzgün yüzeyli 

olmalıdır. Dökme demirden üretilmiĢtir. YaklaĢık 82 mm geniĢliktedir. 
 

 ġalter 
 

Makine Ģalteri motorun çalıĢmasını sağlayan anahtardır. Basılınca motor çalıĢır, 

bırakılınca durur. Tutamak yüzeyinde bulunan bir anahtar ise Ģaltere basılı iken basılınca 

motorun kesintisiz dönmesini sağlar. 
 

 Bıçaklar 
 

Planya miline takılmak üzere iki adet sert metalden üretilmiĢ iki ağızlı lama bıçakları 

vardır. Üretici firmanın makine ile birlikte verdiği anahtar yardımıyla sökülüp takılır.   
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 KayıĢ ve kasnak 
 

KayıĢ motordan aldığı dönme hareketini mile iletmeye yarar. Motor miline ve bıçak 

miline bağlı iki adet kasnak kayıĢ yardımıyla dönme hareketini birbirine aktarır. Motor 

hareketinin tam olarak aktarılabilmesi için kayıĢın iç yüzeyi ve kasnakların dıĢ yüzeyi diĢli 

olarak yapılmıĢtır. 
 

Bıçakların yerine takılması: 
 

El planya makinesi bıçakları üretici firmanın talimatlarına göre yerine takılır. 

Genellikle bıçakların takılması planya makinelerinde olduğu gibidir. Bıçaklar arka tablaya 

sıfır olarak ayarlanır. Bir ağaç mastarla bıçakların yükseklikleri kontrol edilir.  

 

ġekil 2.2: El planya makine bıçakları 

El planya makinesinde çalıĢma güvenliği: 
 

 Makinenin fiĢini takmadan önce kablonun pozisyonunu, bıçak uçuĢ 

seviyelerini kontrol ediniz. 

 TalaĢ derinliğini istenilen seviyede ayarlayınız (maksimum 3.5 mm). 

 Makine tutamağını sıkıca kavramadan makineyi çalıĢtırmayınız. 

 Rendeleme esnasında parçaların giriĢinde ön tabana, ortalarında her iki 

tabana çıkıĢta ise arka tabana baskı uygulayınız. 

 Kör bıçaklarla çalıĢmayınız. 

 Çatlak, elyafı dönük ve ince parçaları rendelemeyiniz. 

 Mümkünse çalıĢma esnasında makineye toz emme sistemini bağlayınız. 

  ÇalıĢma esnasında ellerinizi kesicilere yaklaĢtırmayınız. 

 Varsa üretici firmanın güvenlik talimatlarına uyunuz. 
 

Bakımı: 
 

El planya makinesinin bakımı farklı safhalarda yapılmalıdır. 
 

 ĠĢleme baĢlamadan önceki bakımı 
 

o Kesicilerin keskinliğini kontrol ediniz. 

o Kesicilerin mile doğru olarak bağlandığını kontrol ediniz. 

o Tablayı temizleyiniz, ayarlarının normal çalıĢtığını kontrol ediniz. 

o Derinlik ayarını kontrol ediniz.  

o Ön ve arka tablanın düzgünlüğünü ve bağlama sistemlerini kontrol 

ediniz. 
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 Günlük bakımı 
 

o Makine üzerindeki talaĢ ve tozları temizleyiniz. 

o Makine üzerinde takılı bulunan kesiciler, temizlenmelidir. 
 

 Haftalık bakımı 
 

o Takılı bulunan kesiciler ve kılavuz pimi çıkarılmalı, 

temizlenmelidir.  

o Mil yataklarındaki yağlama noktalarını makinenin kataloğunda 

belirtildiği Ģekilde yağlayınız. 

o  Makinenin talaĢ ve tozları temizlenmeli, hava tutulmalı ve metal 

kısımları ince yağ kullanılarak yağlanmalıdır. 
 

 Yıllık bakımı 
 

Makinenin bütün elemanları kontrol edilmelidir. Elemanların her biri için gerekli 

onarma, değiĢtirme, yağlama ve ayarlama iĢlemi yapılmalıdır. 
 

2.5. El Freze Makinesinde ġekillendirme  
 

El freze makineleri çalıĢma Ģekli bakımından üst freze makinelerine benzer. Bıçak 

üstte tabla alttadır. ĠĢ parçalarının kenar ve yüzeylerine çeĢitli iĢlemler yapmak için 

kullanılan bir ağaç iĢleme makinesidir.  

 

Resim 2.9: El freze makinesi 

 Motor ünitesi 
 

Gövdeye monte edilmiĢ bir Ģekilde 500–2500 watt gücünde ve 18.000–24.000 devir 

hızına sahip bir motordur. 220 volt elektrik akımıyla çalıĢır. 
 

 Gövde 
 

Üzerinde motor, kaide ve diğer aksamı taĢıyan ünitedir. 
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 TalaĢ derinlik ayar düzeneği 
 

Derinlik ayarı motor gövdesine vidalı olarak takılan yardımcı aparatın sağa veya sola 

döndürülmesiyle temin edilir. 

 

Resim 2.10: TalaĢ derinlik ayarı 

 Kesiciler 
 

Üst freze makinesinde olduğu gibi tek ve çift ağızlı olmak üzere iki çeĢit kesici 

kullanılır. Tek ağızlı kesiciler genel olarak boĢaltma, kanal, kiniĢ açma ve dekupe oyma 

iĢlemlerinde kullanılır. Çift ağızlı kesiciler ise kenar ve yüzeylere; kordon, diĢ, oluk, kızak, 

balıksırtı, pah, derz, lamba vb. iĢlemlerde kullanılır. 

 

   

Resim 2.11: Tek ve çift ağızlı kesiciler 

 

 Kesicilerin sökülmesi ve yerine takılması 
 

o Makinenin fiĢini çek ve motoru gövdeden ayırınız. 

o Mili sabitleyiniz ve kovan somununu mil dönüĢ yönünde 

gevĢeterek takılı bıçağı çıkarınız. 

o Kullanacağınız bıçağın keskinliğini kontrol ederek kovana takınız. 

o Mil sabitlenmiĢ durumdayken kovan somununu mil dönüĢ 

yönünün tersine sıkınız. 

o Kesicinin sıkılığını kontrol ederek iĢlemi tamamlayınız. 
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Resim 2.12: El freze makinesi bıçaklarının sökülmesi 

 Makineye ait diğer eklentiler 

 

Resim 2.13: Kovan ve somun   Resim 2.14: Koruyucu kapak 

  

Resim 2.15: Dayama siperi    Resim 2.16: TalaĢ yönlendirici 
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 El freze makinesinde çalıĢma güvenliği 
 

 Makinenin fiĢini takmadan önce Ģalterin kapalı pozisyonda durduğundan 

emin olunuz.  

 ÇalıĢma esnasında enerji kablosunu kesiciden uzak tutunuz. 

 TalaĢ derinliğini istenilen seviyede tutunuz.  

 Makineye ait koruyucu kapak vb. güvenlik aparatlarını kullanınız. 

 Makine tutamağını sıkıca kavramadan makineyi çalıĢtırmayınız. 

 ÇalıĢmaya baĢlarken sıkıca tutulan el frezesinin parçaya çok yavaĢ 

dalmasını sağlayınız. 

 Kör bıçaklarla çalıĢmayınız. 

 Çatlak, elyafı dönük ve ince parçaları makinede iĢlemeyiniz. 

 Mümkünse çalıĢma esnasında makineye toz emme sistemini bağlayınız. 

 ÇalıĢma esnasında ellerinizi kesicilere yaklaĢtırmayınız. 

 Üretici firmanın güvenlik talimatlarına uyunuz. 
 

 Bakımı 
 

Bu makinelerde çalıĢmak çok büyük dikkat ve beceri gerektirir. Yüksek devir hızı ve 

kontrolün tamamen elde olması kaza riskini artır. 

 

Resim 2.17: El freze makinesinde çalıĢma 

El freze makinesinin bakımı farklı safhalarda yapılmalıdır. 
 

 ĠĢleme baĢlamadan önceki bakımı 
 

o Kesicilerin keskinliğini kontrol ediniz. 

o Kesicilerin mile doğru olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol 

ediniz. 

o Tablayı temizleyiniz, kontrol ediniz. 

o Derinlik ayarını kontrol ediniz.  

o Kaidenin düzgünlüğünü ve bağlama sistemlerini kontrol ediniz. 
 

 Günlük bakımı 

o Makine üzerindeki talaĢ ve tozları temizleyiniz. 

o Makine üzerinde takılı bulunan kesicileri temizleyiniz. 
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 Haftalık bakımı 

o Mil yataklarındaki yağlama noktalarını makinenin kataloğunda 

belirtildiği Ģekilde yağlayınız. 

o Makinenin talaĢ ve tozları temizlenmeli, hava tutulmalı ve metal 

kısımları ince yağ kullanılarak yağlanmalıdır. 
 

 Yıllık bakımı 

o Makinenin bütün elemanları kontrol edilmelidir. Elemanların her 

biri için gerekli onarma, değiĢtirme, yağlama ve ayarlama iĢlemi 

yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 

Lamine baĢ ve kıç bodoslama, akrep ve praçol iĢlemlerini yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Lamine baĢ ve kıç bodoslamalar için uygun 

malzemeleri seçiniz. 

 Tekne planında belirtilen cins 

ahĢaptan uygun ölçülerde 

malzemeler seçiniz. 

 Lamine malzemelerin boyutlarını 

belirleyiniz. 

 Resim verilmediyse bu parçanın 

yapım resmini çiziniz. 

 Parçaları temel iĢlem makinelerinde 

ölçüsüne getiriniz. 
 Uygun makineleri seçiniz. 

 Malzemelere form vermek için kalıpları 

hazırlayınız. 

 

 Kalıpları uygun formda ayarlayınız. 

 Parçaları form kalıplarıyla bağlayıp gereken 

süre bekleyiniz. 

 

 Parçaların form kazanma süresini 

araĢtırınız. 

 Masif parçaların yüzeylerini temizleyiniz. 

 Yüzey bozukluğu için uygun 

zımpara kullanınız. Yüzeyin 

yapıĢmayı engelleyici tozdan 

arındırıldığından emin olunuz. 

 Yüzeylere yapıĢtırıcıyı sürünüz. 
 Fırça ya da rulo ile yapıĢtırıcıyı 

sürünüz. 

 Tutkalladığınız parçaları iĢkenceyle sıkıp 

kurumaya bırakınız. 

 ĠĢkencelere gerekli sıkma kuvvetini 

uyguladığınızdan ve sıkarken 

parçaların kaymadığından emin 

olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Parçaların temizliğini yapınız. 

 

 Parçalardaki tutkal artıklarını 

temizleyiniz. 

 Lamine bodoslamalara aĢoz oluğu 

markalayınız. 

 Markalamayı resme göre 

yaptığınızdan emin olunuz. 

 Lamine bodoslamaların aĢoz oluklarını 

açınız. 

 Olukların ölçülerine uygun 

açıldığından emin olunuz. 

 Akrep için gereken malzemeyi seçiniz.  Resmi dikkatli inceleyiniz. 

 Malzemeyi projedeki boyutlarında 

markalayınız. 
 Doğru markalama aleti kullanınız. 

 Temel iĢlem makinelerinde kesip ölçüsünde 

iĢleyiniz. 

 Makinelerde teknolojik kurallara ve 

iĢ güvenliğine uygun çalıĢınız. 

 Bağlantı deliklerini deliniz. 
 Deliklerin merkezde ve dik olmasını 

sağlayınız. 

 Omurga – bodoslama –akrep bağlantısını 

geçici olarak yapıp bir önceki iĢlemde 

deldiğiniz deliklerden aynı matkapla 

omurgaya ve baĢ bodoslamaya da delikler 

açınız. 

 Bu iĢlemin deliklerin aynı eksende 

olması için yapıldığını unutmayınız. 

Deliklerin merkezden kaçmamasına 

dikkat ediniz. 

 BirleĢtirme yüzeyine yapıĢtırıcıyı sürüp 

saplamalarla omurga ve baĢ bodoslamayı 

akrep ile birleĢtiriniz. 

 

 Kullandığınız tutkal türünün 

yaptığınız iĢlem ile uygunluğundan 

emin olunuz. 

 Praçol için projede belirtilen cins ve 

boyutlara uygun ahĢap malzemeyi seçiniz. 

 Projeyi doğru okuduğunuzdan emin 

olunuz. 

 Parçayı kesip markalayınız. Ölçüsünde 

iĢleyiniz. 

 ÇalıĢırken kendiniz ve çevreniz için 

güvenliği sağlayınız. 

 Bağlantıda kullanılacak saplama deliklerini 

deliniz. 
 Bireyizi dikkatli kullanınız. 
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 Aynı eksenlerden omurga ve kıç 

bodoslamaya da delikler açınız. 

 Deliklerin eksenlerden 

kaçmamasına dikkat ediniz. 

 BirleĢtirme yüzeyine yapıĢtırıcıyı sürüp 

saplamalarla omurga ve kıç bodoslamayı 

praçol ile birleĢtiriniz. 

 

 BirleĢme yüzeylerine uygun tutkalı 

gerektiği kadar sürünüz. 

Saplamalarda sıkma kuvvetinin 

yeterince oluĢtuğundan emin 

olunuz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Lamine bodoslamalar için cins ve boyut olarak uygun malzemeyi 

seçtiniz mi? 
  

2. Kesicilerin keskinliğini kontrol ettiniz mi?   

3. Lamine baĢ ve kıç bodoslamayı oluĢturacak olan masif parçaları 

markalamayı doğru yaptınız mı? 
  

4. Parçaları yaptığınız markalamaya göre iĢlediniz mi?   

5. Lamine kalıbını uygun formda ayarladınız mı?   

6. Masif paçaları form vermek üzere kalıba doğru bağladınız mı?   

7. Parçaların formunu kontrol ettiniz mi?   

8. Form kazanmıĢ masif parçaları uygun yapıĢtırıcı ile birleĢtirerek 

sıktınız mı? 
  

9. Laminasyondan sonra gerekli temizliği yaptınız mı?   

10. Her iki yana aĢozu açtınız mı?   

11. ĠĢin temizliğini kontrol ettiniz mi?   

12. Akrep için malzeme seçimi yaptınız mı?   

13. Malzemenizi markaladınız mı?   

14. Yaptığınız markalamayı resimle karĢılaĢtırdınız mı?   

15. Akrebi yaptığınız markalamaya göre iĢlediniz mi?   

16. Bağlantı deliklerini deldiniz mi?   

17. Aynı delikleri referans alıp omurga ve bodoslama ya da saplama 

deliklerini deldiniz mi? 
  

18. BirleĢme yüzeyine yapıĢtırıcıyı sürüp omurga, bodoslama ve akrebi 

saplamalarla birleĢtirdiniz mi? 
  

19. Praçol için malzeme seçimi yaptınız mı?   

20. Malzemenizi markaladınız mı?   

21. Yaptığınız markalamayı resimle karĢılaĢtırdınız mı?   

22. Praçolu yaptığınız markalamaya göre iĢlediniz mi?   

23. Bağlantı deliklerini deldiniz mi?   

24. Aynı delikleri referans alıp omurga ve bodoslama ya da saplama 

deliklerini deldiniz mi? 
  

25. BirleĢme yüzeyine yapıĢtırıcıyı sürüp omurga, bodoslama ve 

praçolu saplamalarla birleĢtirdiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdaki seçeneklerden hangisi laminasyon sistemin omurga yapımına boyutsal 

açıdan kazandırdığı bir avantajdır? 

A) Lamine bodoslama farklı uzunluktaki masiflerden yapılır. 

B) Lamine malzemeler masif malzemelere oranla daha az çalıĢır. 

C) Laminasyon ile büyük boyutlu elemanların yapımı kolaylaĢmıĢtır. 

D) Lamine malzemeler masif malzemelere göre daha sağlamdır. 
 

2. Lamine malzemeler için aĢağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? 

A) Laminasyonda ahĢabın cinsinin bir önemi yoktur. 

B) Laminasyonda malzemenin lif yönünün bir önemi yoktur. 

C) Bodoslamaları her zaman laminasyon ile yapmak daha avantajlıdır. 

D) Lamine malzemeler masif malzemelere oranla daha az çalıĢır.  
 

3. Hangisi omurga ile baĢ bodoslamayı birleĢtirir? 

A) Akrep 

B) Yalı kütüğü 

C) Kemere 

D) Posta 
 

4. Hangisi omurga ile kıç bodoslamanın birleĢtirilmesinde kullanılan elemandır? 

A) DöĢek 

B) AĢoz 

C) Praçol 

D) Gurcata 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi lamine malzemeler için istenen bir özellik değildir? 

A) Emprenye edilebilir olması 

B) Hafif olması 

C) Ġyi bükülebilir olması 

D) Reçineli olması 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

6. Eğer üretilen ahĢap lamine eleman kavisli ise katların lif yönlerinin paralel olarak 

uygulanması zorunluluğu vardır. 
 

7. Lamine edilecek ağaç malzemenin kurutulmasına gerek yoktur. 
 

8. Sert odunlu,  yapraklı ağaçlar iğne yapraklılara göre daha iyi bükülme özelliğine 

sahiptir. 
 

9. Tekne için praçol boyutlarının bir önemi yoktur. 
 

10. Akrep baĢ bodoslamanın seyir hâlinde maruz kalacağı zorlanmalara karĢı dayanımını 

da artırır. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Faaliyet Ön Hazırlığı   

1. ÇalıĢma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?   

2. Kullanılacak araç gereci uygun olarak seçtiniz mi?   

3. Kullanacak malzemelerin uygunluğunu kontrol ettiniz mi?   

ĠĢ Güvenliği   

1. Kesicilerin keskinliğini kontrol ettiniz mi?   

2. ÇalıĢırken uygun el aletlerini kullandınız mı?   

3. Kullanılan araç gereçleri iĢlem sonunda kaldırdınız mı?   

4. ĠĢ önlüğü giydiniz mi?   

Masif Bodoslama Yapmak   

1. Projeyi dikkatlice incelediniz mi?   

2. Masif baĢ ve kıç bodoslamaların malzeme ve boyutlarını 

belirlediniz mi? 
  

3. Malzemeleri ölçüsünde kestiniz mi?   

4. Markalama yaptınız mı?   

5. BaĢ bodoslama iki parçalı ise yapılacak birleĢtirmeye uygun olarak 

her iki parçayı ayrı ayrı iĢlediniz mi? 
  

6. BaĢ bodoslamayı oluĢturan iki parçayı standartlara uygun Ģekilde 

birleĢtirdiniz mi? 
  

7. Kıç bodoslamayı projeye göre iĢlediniz mi?   

8. Her iki bodoslamanın aĢoz oluklarını açtınız mı?   

9. Masif bodoslamaların omurga ile birleĢtirilecek aĢama için hazır 

olduklarını kontrol ettiniz mi? 
  

Lamine Bodoslama Yapmak   

1. Yapılacak lamine bodoslamaların özelliklerini projeden belirlediniz 

mi? 
  

2. Belirlenen cins ve boyutta malzeme seçtiniz mi?   

3. Malzemeleri laminasyon için uygun ölçülerde iĢlediniz mi?   

4. Form kalıplarını yapılacak bodoslama formuna göre ayarladınız mı?   

5. Malzemeleri form vermek üzere kalıplara bağladınız mı?   

6. Belirlenen süre sonunda malzemelerin uygun form kazanıp 

kazanmadığını kontrol ettiniz mi? 

  

7. Malzeme yüzeylerini laminasyon için hazırladınız mı?   

8. Uygun yapıĢtırıcı seçimi yapıp yüzeylere uyguladınız mı?   

9. ĠĢkence ile sıkıp kuruması için yeterli süre beklediniz mi?   

10. Lamine bodoslamanın temizliğini yaptınız mı?   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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11. AĢoz kanalını açtınız mı?   

12. Bodoslamayı omurga ile birleĢtirilmek üzere hazırladınız mı?   

Akrep yapmak   

1. Projeden malzemeyi belirlediniz mi?   

2. Belirlenen özelliklere uygun malzemeyi seçip ölçüsünde kestiniz 

mi? 
  

3. Kurallarına uygun bir Ģekilde markalama yaptınız mı?   

4. Malzemeyi yaptığınız markalamaya uygun olarak iĢlediniz mi?   

5. Omurga ve baĢ bodoslama bağlantı deliklerini deldiniz mi?   

6. Akrebi kullanarak aynı deliklerden omurgaya ve baĢ bodoslamaya 

da delik yerlerini izleyip deldiniz mi?  
  

7. Omurga ve baĢ bodoslamayı akrep kullanarak yapıĢtırıcı ve 

saplamalarla birleĢtirdiniz mi?  
  

Praçol yapmak   

1. Projeden malzemeyi belirlediniz mi?   

2. Belirlenen özelliklere uygun malzemeyi seçip ölçüsünde kestiniz 

mi? 
  

3. Doğru bir Ģekilde markalama yaptınız mı?   

4. Malzemeyi yaptığınız markalamaya uygun olarak iĢlediniz mi?   

5. Omurga ve kıç bodoslama bağlantı deliklerini deldiniz mi?   

6. Praçolu kullanarak aynı deliklerden omurgaya ve kıç bodoslamaya 

da delik yerlerini izleyip deldiniz mi?  
  

7. Omurga ve kıç bodoslamayı praçol kullanarak yapıĢtırıcı ve 

saplamalarla birleĢtirdiniz mi?  
  

8. Gerekli temizliği yaptınız mı?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. B 

2. C 

3. C 

4. C 

5. D 

6. D 

7. D 

8. Y 

9. Y 

10. D 
 

 

ÖĞRENME FAALIYETI-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. D 

3. A 

4. C 

5. D 

6. D 

7. Y 

8. D 

9. Y 

10. D 
 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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