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AÇIKLAMALAR 
ALAN Gemi Yapımı 

DAL/MESLEK Tekne ve Yat Yapımı 

MODÜLÜN ADI Ahşap Güverte Elemanları 

MODÜLÜN TANIMI 

Ahşap tekne imalatında kullanılan ahşap güverte elemanlarının 

güncel durumunu ve imalatta nasıl kullanıldıklarını, gemi 

yapımının ve bu teknoloji kullanılarak üretilen ahşap güverte 

elemanlarının özelliklerini günün ihtiyacına uygun seviyede 

anlatan öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 saat 

YETERLİK Ahşap güverte elemanlarını yapmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli donanım ve ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak 

istenilen standartlarda ahşap güverte elemanlarını 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun olarak dekoratif parampet 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun olarak vardevela ve vardevela küpeştesi 

yapabileceksiniz. 

3. Tekniğe uygun güverte ızgarası yapabileceksiniz. 

4. Tekniğe uygun baba yapımını uygulayabileceksiniz. 

5. Tekniğe uygun kurtağzı yapabileceksiniz. 

6. Tekniğe uygun koçboynuzu yapabileceksiniz. 

7. Tekniğe uygun yelken direği yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf ortamı ve atölye ortamı 
Donanım: Şerit testere, kalınlık, planya, el planyası, işkence, 
tutkal, vida, çekiç, ölçme ve markalama aletleri, iş parçası, 
sağlıklı çalışma ortamı, iş güvenliği kuralları sağlanmış bir 
ortam oluşturulacaktır. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 



 

1 
 

  



 

2 
 

GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin turizm, balıkçılık ve taşımacılık alanlarında 

giderek artan ihtiyaçları karşılamada ahşap tekne imalatı önemli katkılar sağlamaktadır. 

 

Ahşap tekne imalatını yapılabilmeniz için ahşap güverte elemanlarının yat genel 

planından yararlanılarak belirlenmesini sağlayacaksınız. Yatın güverte üstünde 

kullanacağınız elemanlarını tanıyarak üretim ve yerleştirmelerini yapabileceksiniz.  

 

Siz değerli öğrencilere gerekli donanım ve ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak 

istenilen standartlarda ahşap güverte elemanlarını yapabilme becerisi kazandırabilmek bu 

modülün temel amaçlarının başında yer almaktadır. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında tekniğe uygun olarak dekoratif 

parampet yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki tersanelerden dekoratif parampetle ilgili araştırma yapınız. 

 

1.PARAMPET 
 

1.1. Tanıtılması 
 

Güverte kenarlarında yüklerin ve insanların denize düşmemesi ve dalgaların güverteye 

fazla gelmemesi için yapılan gemiyi kısmen ya da tamamen saran güverte üstü yapı 

elemanına parampet denir. Posta başlarını tekne boyunca bağlayan kuşaktır. Eski teknelerde, 

özellikle Karadeniz çektirmelerinde ilave parampetler vardı. Bunlar aynı zamanda vardavela 

görevi görürdü. 

 

 

Resim 1.1: Parampet 

 

 Resim 1.2: Parampetlerin yerine konulması 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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1.2. Çeşitleri 
 

Gemilerde çok kullanılmış olan kaliteli ağaç, bugün yerini bir ölçüde plastik 

malzemeye bırakmışsa da maun ve tik gibi kaliteli ağaçların estetiğe dekoratif yönden katkı 

yaptıkları bilindiğinden küçük teknelerde yerine göre kaliteli ağaçların parampet yapımında 

kullanıldığı görülmektedir. İç parampetler, kapalı parampetler, ilave parampetler çeşitleridir. 

 

 

Resim 1.3: İç parampetler 

 

 
Resim 1.4: Kapalı parampetin görünüşü 

 

Gezi amaçlı yolcu teknelerinde çoğu kez çelik köşebendin üzerine tik ağacından oval 

veya yarım daire kesitli ray konularak kullanılır. Bu ray, köşebende gömme cıvata ile 

tutturulur. Bu ağaç ray ayrıca boru vardevela ayakları üzerindeki çelik levhalara da 

bağlanabilir.  
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1.3.Yapım Teknikleri 
 

Parampetler açık güvertelerde düzenlenir. Buna olanak yoksa tutamaklar veya 

dikmeler de kullanılabilir. Düz lama parampet en çok kullanılandır. Parampet yapımında 

aşağıdaki özelliklere dikkat etmeliyiz: 

 

 Parampetler sağlam yapıda ve yeterli derecede takviyeli yapılmalıdır.  

 Parampetler güvertede toplanabilecek fazla miktardaki suları boşaltacak alt 

açıklıklara sahip olmalıdır. 

 Üst kenar, güverteden en az 25 cm yükseklikte olmalıdır. 

 Parampet yüksekliği 500 mm’dir. Parampet yüksekliği 500 mm ise parampet 

levhası kalınlığı üst yapılar için gerekli olan kalınlıktan az olmamalıdır.  

 En küçük yükseklik olan 250 mm için parampet kalınlığı 80 mm’dir. 

 

Standart tipte imal edilen tekneler için parampet ve vardevelaların yüksekliği 600 

mm’den az olmamak şartıyla bölgesel gereklilikler göz önünde bulundurularak bölge 

müdürlükleri tarafından tespit edilir. Ahşaplar iyice kurutulmuş, dayanıklılığına ve yapısal 

özelliğine olumsuz yönde etki edebilecek zararlı organizmalardan arındırılmış, mümkün 

olduğunca budaksız(az budaklı) ve damarları düzgün olmalıdır. Maun, meşe, kestane ve tik 

gibi kaliteli ağaçlar higroskopik özellikte olup estetiğe dekoratif yönden katkı yaptıkları 

bilindiğinden sık tercih ağaçlardır. Günümüzde de suya, neme ve her türlü iklim koşuluna 

karşı dayanıklı olması sebebi ile gemi güverte yapımında parampet yapım malzemesi 

öncelikli olarak tercih edilmektedir. 

 

 

Resim 1.5: Parampette kestane ağacının kullanılması 

 

1.4. Montajını Yapma 
 

Tekne üzerinde tekne güvertesiyle birlikte yükselti olarak çıkar ve küpeşte ile 

bağlanmış olur. Küpeşte ile güverte arasındaki mesafe içinde yer alır. 
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Teknelerde küpeşteyi kuvvetlendirmek için monte edilen tahta parçasının üzerine 

ıskarmozların takılması için belli aralıklarla delikler açılmıştır.  

 

Baş bodoslamadan kıç bodoslamaya uzanan parampet vidalarla postalara bağlanır. 

Vida yerlerinden havşalar açılarak tıpalarla vidalar gizlenir. 15-20 cm genişliğinde 

hazırlanan parçalar hatasız ve düzgün bir şekilde yerine alıştırılır. Boy birleştirmeleri, 

şaşırtmalı gönye burun birleştirme şeklinde yapılır. Parampetin bitiş yerleri, gömme burun 

kesilerek baş ve kıç bodoslamalara açılan aşozlara sabitlenir. Teknenin su üstünde kalan 

kısmı olduğu için görüntü olarak maun, tik gibi dekoratif ağaçlardan yapılır. Ek yerlerinin 

hatasız olmasına dikkat edilmesi gerekir. Kullanılan ağaçlar budaksız, çatlaksız olmalıdır.  

 

Resim 1.6: Parampet ve küpeşte montajı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Parampet yapımının uygulaması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Ahşap teknenin plan resimlerinden 

parampet ölçülerini tespit ediniz. 

 

 Teknenin üst görünüş resminden 

güverte ölçülerini hassas olarak 

alınız. 

 Hangi ölçülerde kullanılacağını 

hesaplayınız. 

 

 Montaj sırasında ne kadar 

kullanılacağını hesaplarken eşit 

olarak hesap ediniz. 

 Parampetin üst kenarını güverteden en az 

25 cm yükseklikte yapınız 

 

 Parampet döşemesini 25 cm 

yükseklikte belirleyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

9 
 

 Parampeti montaj ediniz. 

 

 Parampeti yapacağınız yeri 

belirleyiniz. Gerekli görülen 

durumlarda yükseltiniz.  

 Parampetleri sağlam yapıda ve yeterli 

derecede takviyeli bağlayınız. 

 

 Parampet üzerine işkence ile 

yapıştırma yaparak destek sağlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi parampetin görev tanımına uygun değildir? 

A) Güverte kenarlarındadır. 

B) Yüklerin ve insanların denize düşmemesini sağlar. 

C) Dalgaların güverteye fazla gelmemesi için güvenlik oluşturur. 

D) Teknenin su altında kalan kısmıdır. 

E) Vardevelanın altında bulunur. 

 

2. Parampetler üst kenar güverteden en az kaç cm yükseklikte olmalıdır. 

A) 10 cm 

B) 15cm 

C) 20cm 

D) 25cm 

E) 30cm 

 

3. En küçük yükseklik olan 25 cm için parampet kalınlığı kaç cm’dir? 

A) 6 cm 

B) 8 cm 

C) 9 cm 

D) 10 cm 

E) 12 cm 

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Düz lama parampet en çok kullanılandır. 

B) Parampet yapımında kullanılacak ağaç malzeme, her türlü higroskopik özellik 

taşıyabilir. 

C) Kullanılacak malzeme yapısal özellikler içermez.  

D) İklim koşullarına dayanıklı yapım malzemesi, güverte parampet yapımında 

kullanılmaz.  

E) Parampetler dip yapı elemanıdır. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi parampet yapımında kullanılacak ağaç cinsidir? 

A) Kavak 

B) Ihlamur 

C) Kızılağaç 

D) Tik 

E) Ladin 

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 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında tekniğe uygun olarak vardevela 

yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Çevrenizdeki tersanelerden vardevelayla ilgili araştırma yapınız. 

 

2.VARDEVELA 
 

2.1. Tanıtılması  
 

Gemilerde üst güvertelerin kenarlarında diklemesine yerleştirilmiş elemanlar (çelik 

çubuk, profil, ağaç vb.) arasında gerilmek suretiyle yerleştirilmiş halatlar, kaynatılmış 

parçalar ve ağaçlarla oluşturulmuş korkuluğa vardevela denir.  

 

Resim 2.1: Vardevela yapımı 

Teknelerin küpeştelerinde ve borda iskelelerinde personelin korunması için dikilmiş 

bulunan sabit veya yatar-kalkar puntellerin üzerine yatay olarak geçirilmiş demir veya ağaç 

elemanlardır. Teknelerin küpeştelerinde ve borda iskelelerinde yolcu / mürettebatın 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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korunması için dikilmiş bulunan sabit veya yatar-kalkar puntellerin üzerine yatay olarak 

geçirilmiş halat veya tellerdir.  

 

 

Resim 2.2: Metal vardevela 

 

2.2. Çeşitleri 
 

Vardevelalar ahşap ve metal olur. Bunlar teknenin tipine, büyüklüğüne, şekline ve 

dizaynına göre farklı şekillerde uygulanabilir. 

 

Vardevela kullanım yerine göre ağaç, demir veya krom boru malzemeden yapılabilir. 

Buna bağlı olarak bağlantı elemanları, kullanılan malzemeye göre seçilir. Çeşitleri; 

 

 Çelik çubuk, 

 Profil,  

 Ağaç malzemelerden yapılanlardır. 

 

 

Resim 2.3: Krom boru bağlantı eleman çeşitleri 
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Resim 2.4: Metal vardevela 

 

2.3. Vardevela Yapımı  
 

Teknelerde sınıflandırma müesseseleri kurallarına uygun olarak güvertenin en az 

yarısı boyunca vardevela kullanılır.  

Vardevela yapılacak malzeme olarak seçilen ağaç cinsi ısıya, neme, darbeye ve 

korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 

Tercih edilen ağaç cinsi; 

 

 Tik 

 Maun 

 Sapelli 

 İroko 

 Karaağaç 

 Az yoğunlukta neme sahip gürgen 

 Kestane  

 Meşe türü sert ağaçlardır. 

 

Ayrıca; 

 

 Lama boru, 

 İçi dolu mil,  

 İçi dolu çelik olarak metal malzeme kullanılır.  

 

Metal profil, tekne yapımında sıkça tercih edilen malzeme türü değildir. 

 

2.4. Vardevela Küpeştesi Yapımı 

 

Yük, yolcu ve personelin denize düşmemesi için yapılır. Vardevela küpeştesi tekne ve 

yatlarda önemli yapı elemanıdır. Güvertedeki personelin emniyeti için vardevelalara konmuş 

vardevela puntellerin üzerine donatılan halat veya zincirlerdir. 
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Üst kenarları çevreleyen veya puntel başlarını birbirine bağlayan ahşap kuşaklar en 

çok tercih edilendir. 

Vardevela küpeştesi kullanılan malzemenin özelliğine göre değişiklik gösterir: 

 

 Ağaç kullanılacaksa üst yoğunlukta mukavemetli malzemelerden seçilmelidir.  

 Metal kullanılacaksa korozyona karşı dayanım yoğunluğunda ve elastikiyet 

özelliği taşımalıdır. 

 Halat kullanılacaksa ısı, su ve neme karşı uygun yoğunlukta olmalıdır. 

 

Malzeme cinsi olarak ipek halat ve kendir halat sıkça tercih edilir. Krom, korozyona 

ve darbeye karşı dayanım sağlar. Estetik ve beğeni değerini artırır. Dekoratif amaçlıdır. 

Krom kullanımı pahalı fakat çok tercih edilen yapı malzemesidir. Lama boru; içi dolu mil, 

içi dolu çelik mukavemet ve esnemeye karşı dayanıklılık özelliği taşır. İçi dolu milin 

kompoze bir madde olması oksitlenme ve deformasyonu asgari seviyede olduğundan kroma 

nazaran daha ucuz ve daha kolay işlenebilen bir malzemedir. 

 

Ahşap teknelerde çoğu kez vardevela ayaklarının üzerinde vardevela ayaklarını 

tutmaya yarayan tik, maun, iroko, sapelli türü sert ağaçlar başta olmak üzere oval veya yarım 

daire kesitli değişik türdeki metal ve halat malzemeden yapılır. 

 

 

Resim 2.5: Vardevela küpeştesi 

 

Resim 2.6: Eski bir teknede vardevela küpeştesinin bitmiş hali 
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2.5. Montajını Yapma  
 

Personeli korumak için güverte makinelerinin hareketli kısımlarının etrafında boru 

koruma vardevelaları vardır. Zincir vardevelalar da kaldırılabilen vardevelalardan olup 

ambar ağzı kenarlarına ve borda açıklarına konur. Vardevela ayakları ise kaynaklı çelik 

borular olup düz lamalardan, T köşebentlerinden veya dökme çelikten imal edilir. Ayaklar 

güverte oluklarına yerleştirilir. Galvaniz zincir ise ayaklar arasına bağlanır. Zincirin bir ucu 

sabit öbür ucu kancalıdır. Zincir boyutu, yerine göre 7,5 mm ile 9 mm arasında olur. 

 

Vardevela yapılacak bağlantı elemanının malzeme cinsi krom ise bu krom ayak 

(pabuç) türünün 4 çeşidi mevcuttur: 

 

 Yuvarlak pabuç 

 45
0 
eğimli pabuç 

 T pabuç  

 Kendinden kulaklı pabuç 

 

Vardevela yapımında aşağıdaki birleştirme şekilleri uygulanır: 

 

 Kendinden zıvanalı 

 Kavelalı 

 Kırlangıçkuyruğu birleştirme 

 

Vardevela ayakları ise kaynaklı çelik borular olup düz lamalardan, T köşebentlerinden 

veya dökme çelikten imal edilir. Vardevela bağlantı elemanı olarak kullanılan malzemenin 

iki türü mevcuttur. Kullanılacak bağlantı elemanı seçilirken kullanılacak malzemeye göre 

tespit yapılır. Eğer vardevela konstrüksiyonunda ağaç malzeme kullanılacaksa ağaç bağlantı 

elemanı (Vida, trifon vida, galvanizli çivi, kalaylı çivi ve yapıştırıcı maddeler) kullanılır. 

Eğer vardevela bağlantı konstrüksiyonunda metal alaşımlı malzeme kullanılacaksa kaynak, 

cıvata, vida çeşitleri tercih edilir. Ağaç teknede çiviyle monte edilir, sac teknelerde ise 

kaynakla yapıştırılır. Ağaç olarak kullanılan bağlantı elemanlarının özelliği neme, rutubete, 

paslanmaya ve darbeye karşı dayanıklı olmasıdır. Metal olarak kullanılan bağlantı 

elemanlarında mukavemet önemli bir unsurdur. 

 

Nehir ve liman teknelerinde alt teknelerden 110 cm yüksekte olan iki yuvarlak lama, 

ray vardevela olarak kullanılır. Kaldırılabilir vardevelanın kaldırılabilen kısmının boyu 1.80 

m ile 3 m arasında yapılmaktadır ki kaldırma kolaylığı temin edilebilsin. Bunlar güvertede 

güverte ayak oluklarına geçirilerek pimler ile bağlanır.  

                                 

Resim 2.7: Vardavela bağlantı elemanları 

  

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.halilaysel.com/mtr/page/mt002/mt002 image/8616.gif&imgrefurl=http://www.halilaysel.com/mtr/page/mt002/mt0020402.html&h=55&w=101&sz=3&hl=tr&start=5&tbnid=qgMBOf4_Tdkb_M:&tbnh=45&tbnw=83&prev=/images?q=vardevela+&gbv=2&svnum=10&hl=tr&sa=G
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.halilaysel.com/mtr/page/mt002/mt002 image/8562.gif&imgrefurl=http://www.halilaysel.com/mtr/page/mt002/mt0020402.html&h=55&w=104&sz=3&hl=tr&start=6&tbnid=II1_RpbP1p4cuM:&tbnh=44&tbnw=84&prev=/images?q=vardevela+&gbv=2&svnum=10&hl=tr&sa=G
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Vardevela yapımının uygulaması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Ahşap teknenin plan resimlerinden 

vardevela ölçülerini tespit ediniz. 

 

 Teknenin üst görünüş resminde vardevela 

ölçülerini hassas olarak alınız. 

 Hangi ölçülerde kullanılacağını 

hesaplayınız. 

 

 Montaj sırasında ne kadar kullanılacağını 

hesaplarken eşit olarak hesap ediniz. 

 Metal vardevelayı montaj ediniz. 

 

 Vardevela yapacağınız yeri belirleyiniz. 

Gerekli görülen durumlarda yükseltiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ahşap vardevelayı montaj ediniz.  

 

 Vardevela yapacağınız yeri belirleyiniz. 

Gerekli görülen durumlarda yükseltiniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Gemilerde üst güvertelerin kenarlarında diklemesine yerleştirilmiş elemanların (çelik 

çubuk, profil, ağaç vb.) arasında gerilmek suretiyle yerleştirilmiş halatlar, kaynatılmış 

parçalar ve ağaçlarla oluşturulmuş korkuluğa ne denir? 

A) Yumru 

B) Vardevela 

C) Parampet 

D) Pastigalya 

E) Posta 

 

2. Teknelerde vardevelalar hangi yapı elemanları yerine kullanılır? 

A) Küpeşte 

B) Punteller 

C) Parampetler 

D) Güverte ızgaraları 

E) Kemer 

 

3. Ahşap teknelerde puntellerin üzerine yatay olarak geçirilmiş halat veya tellere ne ad 

verilir? 

A) Vardevela 

B) Küpeşte 

C) Zincir vardevela 

D) Vardevela ayağı 

E) Parampet 

 

4. Vardevela ayakları, kaynaklı çelik borular olup düz lamalardan ve T köşebentlerinden 

imal edilenin haricinde hangi eş değer yapı elemanından imal edilir? 

A) Borda kaplama tahtası 

B) Su geçirmezliğini kaybeden güverte döşeme tahtaları 

C) Galvaniz zincir 

D) Dökme çelik 

E) Gurucata 

 

5. Vardevela yapılacak malzeme olarak seçilen ağaç cinsinde istenen özellik 

aşağıdakilerden hangisinde verilmemiştir?  

A) Isıya dayanıklı olmalıdır. 

B) İstenilen neme sahip olmalıdır. 

C) Darbeye dayanıklı olmalıdır. 

D) Yumuşak elyaflı ağaç cinsi olmalıdır. 

E) Mukavemetli olmalıdır. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi vardevela yapımında tercih edilen ağaç cinsi arasında yer 

almaz? 

A) Sapelli 

B) İroko 

C) Karaağaç 

D) Kızılağaç 

E) Gürgen 

 

7. Ahşap tekne yapımında sıkça tercih edilen metal malzeme türü aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) Metal profil 

B) Metal pik 

C) Metal lama 

D) Metal sac 

E) Krom 

 

8. Vardevela yapılacak malzeme olarak seçilen metal malzeme aşağıdakilerden 

hangisinde yer almaz? 

A) Lama boru 

B) İçi dolu mil 

C) İçi dolu çelik 

D) Pik boru 

E) Krom kaplamalı boru 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Krom, estetik ve beğeni değerine katkı sağlamaz. 

B) Krom, korozyona ve darbeye karşı dayanım sağlar. 

C) Krom, çok tercih edilen bir yapı malzemesi değildir. 

D) İçi dolu mil, krom malzemeye nazaran daha az tercih edilir.  

E) Krom, korozyona ve darbeye karşı dayanım sağlamaz. 

 

10. Vardevela bağlantı elemanları, aşağıda sıralı hangi malzemelerden yapılmaz?  

A) Çelik boru 

B) Profil 

C) Ağaç 

D) Plastik 

E) Metal 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında tekniğe uygun olarak güverte 

ızgarası yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki tersanelerden güverte ızgarasıyla ilgili araştırma yapınız. 

 

3. GÜVERTE IZGARASI 
 

3.1. Tanıtılması  
 

Üst binası olmayan teknelerde farş tahtalarının yerine kullanılan, üzerinde insanların 

yürüyebileceği ve yüklerin konulabileceği ızgara şeklindeki düz platformlara denir. 

 

 

Resim 3.1: Kaplamalı güverte ızgarasının alttan görünüşü 

3.2. Çeşitleri 
 

Güverte ızgarası güverte kaplaması yönünde düz ve kaplama yönünün tersine eğimli 

olarak yapılır. Teknenin yapım durumuna göre;  

 

 Sac malzeme,  

 Ağaç vb. malzemeden yapılır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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3.3. Yapım Teknikleri 
 

Teknenin ebatlarına göre kalınlığı ve boyutları değişir. Teknenin güverte ızgarasını 

meydana getirir. Güverte ızgarası yapılacak malzemeler iyice kurutulmuş ve (dayanıklılığına 

ve yapısal özelliğine olumsuz yönde etki edebilecek zararlı organizmalardan mantar, böcek, 

kurtçuk, bakteri vs.) arındırılmış olmalıdır. 

 

Kullanım sırasında ahşaplar en fazla %20 oranında neme sahip olmalıdır. Çapları, bu 

çapa paralel, boyutun (budak kesitinde ölçülen) 1/5’inden fazla olmaması koşulu ile küçük 

ve uygun budaklara izin verilebilir. Damarlar düzgün olmalıdır (parçanın boyun eksenine 

göre maksimum izin verilir, kaçıklık oranı 1/10’dur.).   

 

3.4. Montajını Yapma 
 

Güverte ızgaraları sacdansa kaynakla, ağaçsa cıvata yardımıyla posta ve postalar arası 

atkılara bağlanır. Vida, cıvata ve çivi türü olarak üç kısımda incelenir. Tekne ebatlarına göre 

kullanılan bağlantı elemanları değişir. Küçük teknelerde çivi, büyük teknelerde cıvata 

kullanılır. 

 

Vida türü olarak; 

 

Trifon vida, krom vida, ağaç vida (Düz yarıklı), yıldız vida (Üçgen yarıklı)türleri 

kullanılır. 

 

Cıvata türü olarak; 

 

Galvanizli cıvata, galvanizli başlı metal çivi özellikli bağlantı elemanlarıdır. 

 

Resim 3.2: Kaplamalı güverte ızgarasının bağlantı elemanları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Güverte ızgarası yapımının uygulamasını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ahşap teknenin plan resimlerinden 

güverte ızgarası yerinin tespiti yapınız 

ve ölçülerini tespit ediniz. 

 

 Teknenin üst görünüş resminde güverte 

ızgarası ölçülerini hassas olarak alınız. 

 Hangi ölçülerde kullanılacağını 

hesaplayınız. 

 

 Montaj sırasında nereye kadar geleceğini 

hesaplarken eşit olarak hesap ediniz. 

 Montaj elemanlarını seçiniz. 

 

 Güverte ızgarası yapacağınız yeri 

belirleyiniz. Projedeki ölçülere göre 

uygun montaj elemanlarını seçerek 

montajını yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Güverte ızgarası olarak kullanılan ağaç kütüklerine herhangi bir üst yüzey işlemi 

uygulanmamasının nedeni nedir?  

A) Hücresel sirkülasyonu önlemek  

B) Hücresel sirkülasyonu sağlamak 

C) Deformasyonu önlemek 

D) Korozyonu önlemek 

E) Deniz canlılarından korumak 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi güverte ızgarası yapım çeşitliliğinden değildir? 

A) Güverte kaplaması yönünde  

B) Düz 

C) Kaplama yönüne paralel  

D) Kaplama yönünün tersine eğimli 

E) Kaplama elyafına uygunluğu 

 

3. Teknelerde çok kullanılmış olan kaliteli ağaç yerine alternatif olabilecek yapı 

malzemesi hangisidir?  

A) Sac malzeme 

B) Plastik malzeme  

C) Kompozit malzeme 

D) Alaşımlı metal malzeme 

E) MDF  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi tekne yapım malzemesi değildir?  

A) Sac malzeme 

B) Ağaç malzeme  

C) Lamine malzeme 

D) Krom türü malzeme 

E) Kompozit malzeme  

 

5. Güverte ızgarası yapımında kullanılan ahşaplar en fazla yüzde kaç kuruluğa sahiptir?  

A) %20 

B) %22 

C) %26  

D) %32 

E) %40 

 

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–4 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında tekniğe uygun olarak baba 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki tersanelerden babayla ilgili araştırma yapınız. 

 

4. BABA 
 

4.1. Tanıtılması  
 

Halatları bağlamak için güverte üzerine konulmuş, ahşap ve dökme demir 

malzemeden yapılmış silindir şeklindeki sütunlara denir.  

 

 

 Resim 4.1: Halat volta edilmiş baba 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 
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4.2. Çeşitleri  
 

Babaların değişik şekilleri vardır. Baba tek veya çift olabilir. 

 

Resim 4.2: Tekli baba 

 

 

Resim 4.3: Çiftli baba 

 

4.3. Yapım Teknikleri 
 

 Ahşap yat ve teknelerin dış ortamlarında veya güvertelerde başta babalarda 

kullanılan ahşap elemanlar higroskopik özellikleri nedeniyle bulunduğu ortamın rutubetine 

göre fiziksel davranışlarda bulunmaktadır. Baba yapımında kullanılacak ahşap cinslerini 

belirleyen birkaç ana faktör vardır. Ahşabın ömür özelliği, sağlamlığı, ağırlığı ve rutubet ile 

hava sıcaklığına göre uzama katsayısı ve çarpılma eğilimi en önemli seçim ölçütleridir. 

Tik, iroko, makore, afrormosia, meşe, kestane, maun, sipo, oregon pine türü ağaçlar 

sıkça kullanılan, baba yapımında tercih edilen ağaçlardır. 
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Baba yapımında kullanılacak ahşap, kurutulmuş olmalı ve yaklaşık %15’lik bir nem 

barındırmalıdır. Aynı şekilde baba yapımında kullanılmış ahşap, tekne denize indirildikten 

sonra bünyesine su çekerse uzamaya çalışır ve büyük kuvvetler oluşturur. Bu nedenle 

özellikle güverte bölgesinde uzama katsayısı düşük ahşap cinsleri kullanılmalı ve ahşap, su 

etkisine karşı iyi şekilde korunmuş olmalıdır. 

 

4.4. Montajını Yapma 
 

Çok geleneksel usullerle yapılanlar hariç ahşap yat inşasında çivi bağlantısının yeri 

kalmamıştır (Çivi mühendislik açısından bağlama gücü, mukavemeti vs. gibi temel 

özellikleri tespit edilebilir, standartlara uygun bir bağlantı elemanı değildir.). Her türlü 

bağlantı, bakır perçin (uygulaması çok azalmıştır), bronz veya paslanmaz çelik vida veya 

yapıştırıcılarla sağlanmaktadır. Ahşap ve metal bağlantısı olmak üzere iki şekilde baba 

bağlantısı yapılır. Bunlardan en sık tercih edileni ahşap bağlantılarda mukavemet deneyimi 

olan zıvanadır. Metal bağlantılar da ise trifon vida, cıvata ve kaynak bağlantı kullanılır. 

Ahşap birleştirmelerin en sık kullanılanı olan zıvana birleştirme işlem basamaklarında 

aşağıdaki standart ve sonuçlara uyulmalıdır.  

 

Babanın tekne ile konstrüksiyonunda göz önünde bulunması gereken ahşap özelliği, 

ahşabın en güçlü olduğu halin elyafları yönünde basınç yüküne maruz kalması durumudur. 

Aynı yönde çekme yüklerinde ahşabın mukavemeti yarı yarıya azalır. Elyaf yönüne dik 

olarak çekme mukavemeti 1/16 değerine, basma mukavemeti ise 1/5 ile 1/10 değerine düşer 

(elyaf yönünde basma mukavemetine göre). 

 

Ahşap ne kadar dayanıklı ve mukavimse o derecede ağırdır. Bu nedenle teknede baba 

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

parçaları başka ağaçlardan, yük ve suya fazla maruz kalmayan kısımlar ise daha hafif 

ağaçlardan yapılır. 

 

 
Resim 4.4: Çiftli baba montaj uygulaması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Baba yapım uygulaması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Ahşap teknenin plan resimlerinden babanın 

yerinin tespiti yapınız ve ölçülerini tespit ediniz. 

 Teknenin üst görünüş resminde 

baba ölçülerini hassas olarak 

alınız. 

 Hangi ölçülerde kullanılacağını hesaplayınız. 

 

 Montaj sırasında nereye kadar 

geleceğini hesaplarken eşit 

olarak hesap ediniz. 

 Babayı montaj ediniz. 

 

 Babayı yapacağımız yeri 

belirleyiniz. Projedeki ölçülere 

göre montajını yapınız. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Halatları bağlamak için güverte üzerine konulmuş ahşap ve dökme demir malzemeden 

yapılmış silindir şeklindeki sütunlara ne ad verilir?  

A) Baba  

B) Sütun 

C) Kurtağzı 

D) Koçboynuzu 

E) Çapa 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi gemi güverte elemanı babaya ait bir özellik değildir? 

A) Halatların volta edilmesi için kullanılır. 

B) Zemine sağlamca bağlanır. 

C) Silindir şeklindeki cisimlerdir.  

D) Güverte hizasında cisimlerdir. 

E) Sağlam malzemeden yapılır. 

 

3. Babaların kaç değişik şekilleri vardır?  

A) 1  

B) 2 

C) 3  

D) 5 

E) 6 

 

4. Baba yapımında kullanılacak ahşabın ideal yaklaşık yüzdelik oranı nedir?  

A) %5 

B) %10 

C) %15  

D) %25 

E) %30 

 

5. Baba yapımında kullanılacak ahşabın uzama katsayısı düşük ahşap cinslerinden 

seçilmiş olmasının nedeni nedir?  

A) Ahşap su etkisine karşı korunmuş olmalıdır.  

B) Ahşapta higroskopik dengenin önemi yoktur. 

C) Ahşap su etkisine karşı asgari koruma sağlar.  

D) Hepsi 

E) Hiçbiri  

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
    

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında tekniğe uygun olarak kurtağzı 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki tersanelerden kurtağzıyla ilgili araştırma yapınız. 

 

5.KURTAĞZI 
 

5.1. Tanıtılması  
 

Halatların babalara volta edilmeden evvel içinden geçirildiği güverte üzerine sağlamca 

bağlanmış, ağaç, demir veya dökme demirden yapılmış, iç kısımları halatların yıpranmaması 

için yuvarlatılmış, ağız kısımları açık veya kapalı yuvarlağımsı güverte üstü araçlarıdır. 

 

Resim 5.1: Kurtağzı  

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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5.2. Çeşitleri  
 

Kurtağızları, açık kurtağzı ve kapalı kurtağzı olmak üzere iki ana grupta toplanır. 

 

 

Resim 5.2: Ahşap küpeşte üzerine oturtulmuş açık kurtağzı 

 

Resim 5.3: Küpeşte üzerinde açık kurtağzı 

 

Resim 5.4: Kapalı kurtağzı 
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5.3. Yapım Teknikleri 
 

Tekne yapımında kullanılacak ahşap cinslerini belirleyen birkaç ana faktör vardır. 

Ahşabın ömür özelliği, sağlamlığı, ağırlığı, rutubet ile hava sıcaklığına göre uzama katsayısı 

ve çarpılma eğilimi en önemli seçim kriterleridir. Kurtağzı yapımında kullanılacak ahşap, 

kurutulmuş olmalı ve yaklaşık %15’lik bir nem barındırmalıdır. Uzama katsayısı düşük 

ahşap cinsleri kullanılmalı ve ahşap su etkisine karşı iyi şekilde korunmuş olmalıdır. 

 

Kurtağzı yapılacak malzemelerin konstrüksiyonda göz önüne alınması gereken ahşap 

özelliği, ahşabın en güçlü olduğu halin elyafları yönünde basınç yüküne maruz kalması 

durumudur. Aynı yönde çekme yüklerinde ahşabın mukavemeti yarı yarıya azalır. Kurtağzı 

yapılacak malzemelerin elyaf yönüne dik olarak çekme mukavemeti 1/16 değerine, basma 

mukavemeti ise 1/5 ile 1/10 değerine düşürülerek elyaf yönünde basma mukavemeti 

sağlanan ahşap malzemelerdir. 

 

Tik, iroko, makore, meşe, maun, sipo, oregon pine, kestane türü ağaçlardan yapılan 

çeşitleri mevcuttur. Ayrıca madenden yapılan türleri de vardır. Kurtağzı yapımında 

kullanılacak ahşap, kurutulmuş olmalı ve en uygun nem yüzdesi olan %14–16’sını 

bünyesinde barındırmalıdır. Aynı şekilde kurtağzı yapımında uygun nem yüzdesindeki 

kullanılmış ahşap, bünyesine su çekerse uzamaya çalışır ve büyük kuvvetler oluşturur. Bu 

nedenle özellikle güverte bölgesinde uzama katsayısı orta seviyede ahşap cinsleri 

kullanılmalı ve ahşap su etkisine karşı iyi şekilde korunmuş olmalıdır. Bu yaklaşımla ahşap 

teknede beklenen ömrün çok daha fazlası sağlanır (Ömür tespitinde kullanılan ölçüt hiçbir 

koruyucu işlem görmemiş ahşap örneğinin rutubetli, açık ortamda toprak üzerinde 

tutulmasıyla belirlenir). 

 

 

Resim 5.5: Teknenin her iki küpeştesinde çiftli kurtağzı 
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5.4. Montajını Yapma 
 

Geleneksel usulde yapılan kurtağzı birleştirmelerde çivi sıkça kullanılan bir bağlantı 

elemanıdır. Çok geleneksel usullerle yapılanlar hariç ahşap yat inşasında çivi bağlantısının 

yeri kalmamıştır (Çivi mühendislik açısından bağlama gücü, mukavemeti vs. gibi temel 

özellikleri tespit edilebilir, standartlara uygun bir bağlantı elemanı değildir). Çivi 

bağlantılarının yerini galvanizli, korozyona ve başta deniz suyuna dayanıklı bağlantı 

elemanları, vidalar ve bağlantıya uygun cıvatalar almıştır. 

 

 

Resim 5.6: Çiftli kurtağzı montajı 

 

Her türlü bağlantı bakır perçin (uygulaması çok azalmıştır), bronz veya paslanmaz 

çelik vida veya yapıştırıcılarla sağlanmaktadır. 

 

Kurtağzı ahşap çeşidi, tekne baş küpeştesi üzerine oturtularak monte edilir. 

 

İçinden halat geçmesi için güverte üzerinde baş ve arka omuzlarına bağlanır. Ağaç, 

demir veya dökme demir yastık özelliklerini taşır. İç kısımları halatların yıpranmaması için 

yuvarlatılmıştır. Ağız kısımları açık veya kapalı, yuvarlağımsı güverte üstü araçlarıdır. Bazı 

kurtağızlarının iç kısımlarına halatların kolay akmalarını sağlamak için bir mil etrafında 

dönen tamburatalar konulmuştur. 

  

Şekil 5.1: Tamburatalı açık kurtağzı 

 

Şekil 5.2: Tamburatalı kapalı kurtağzı  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kurtağzı yapımının uygulaması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Ahşap teknenin plan resimlerinden kurt ağzı 

yerinin tespiti yapınız ve ölçülerini tespitini 

ediniz. 

 Teknenin üst görünüş resminde 

kurtağzı ölçülerini hassas 

olarak almalısınız. 

 Hangi ölçülerde kullanılacağını hesaplayınız. 

 

 Montaj sırasında nereye kadar 

geleceğini hesaplarken eşit 

olarak hesap ediniz 

 Kurtağzını montaj ediniz. 

 

 Kurtağzı yapacağımız yeri 

belirleyiniz. Projedeki ölçülere 

göre montajını yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Halatların babalara volta edilmeden evvel içinden geçirildiği güverte elemanına 

ne ad verilir?  
A) Kurtağzı 

B) Baba bağlantı elemanı 

C) Baba 

D) Koçboynuzu 

E) Gurucata 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi kurtağzı tanımı içerisinde yer almaz?  
A) Yuvarlatılmış ağız kısımları vardır.  

B) Ağız kısımları açık veya kapalı olabilir. 

C) Güverte üstü araçlardır.  

D) Sadece ağaç çeşitleri mevcuttur. 

E) Çeşitli şekilleri vardır. 
 

3. Kurtağzı yapımında kullanılacak ahşap için ideal nem oranı ne olmalıdır?  
A) % 5 

B) % 10 

C) % 15  

D) % 25 

E) % 30 
 

4. Kurtağızları temel olarak kaç guruba ayrılır?  
A) 2  

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 
 

5. Kurtağzı yapılacak malzemelerin elyaf yönüne dik olarak çekme mukavemeti 

oranı nedir?  
A) 1/5 

B) 1/10 

C) 1/16 

D) 1/18 

E) 1/20 
 

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–6 
 

    

 

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında tekniğe uygun olarak koçboynuzu 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki tersanelerden koçboynuzu ile ilgili araştırma yapınız. 

 

6. KOÇBOYNUZU 
 

6.1. Tanıtılması  
 

Baş veya arka omuzluklar ile mataforaların üzerinde bulunan ve halat volta etmek için 

kullanılan boynuz şeklinde iki kulaklı maden veya ağaç güverte elemanlarıdır. 

 

 

Resim 6.1: Mataforalı tekne üzerinde koçboynuzları 

 

Matafora, teknelerde veya sahilde filika veya botların asılabilmesi için uçlarında 

palanga bulunan aygıttır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Geminin çeşitli yerlerinde halat volta etmek için kullanılan boynuz şeklinde ağaç veya 

metallerdir. 

 

Resim 6.2: Koçboynuzu 

 

6.2. Çeşitleri  
 

Ahşap ve madenden yapılan finisyon özellikli koçboynuzu çeşitleri vardır. Ağaç 

çeşitleri olarak tik, iroko, makore, afrormosia, meşe, maun, sipo, oregon pinedır. Metal 

çeşidi olarak demir ve dökme demirden yapılan malzemelerdir. 

 

 

Şekil 6.1: Koçboynuzu çeşitleri 
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6.3. Yapım Teknikleri 
 

Koçboynuzu yapımında kullanılacak ahşap, kurutulmuş olmalı ve yaklaşık % 15’lik 

bir nem barındırmalıdır. Uzama katsayısı düşük ahşap cinsleri kullanılmalı ve ahşap, su 

etkisine karşı iyi şekilde korunmuş olmalıdır. 

 

Madenden yapılmış boynuz şeklindeki araçlar, güvertenin gerekli yerlerine konularak 

halatların volta edilmelerini sağlar. 

 

Şekil 6.2: Halatın koçboynuzuna volta edilişi 

Koçboynuzu yapılacak malzemelerin konstrüksiyonu da göz önüne alınmalıdır. 

Ahşap, özelliği gereği en güçlü olduğu halin elyafları yönünde basınç yüküne maruz kalır. 

Aynı yönde çekme yüklerinde ahşabın mukavemeti yarı yarıya azalır. Koçboynuzu yapılacak 

malzemelerin elyaf yönüne dik olarak çekme mukavemeti 1/16 değerine, basma mukavemeti 

ise 1/5 ile 1/10 değerine düşürülerek elyaf yönünde basma mukavemeti sağlanan ahşap 

malzemelerdir. 

 

Koçboynuzu yapımında kullanılacak ahşap kurutulmuş olmalı ve yaklaşık % 15’lik bir 

nem barındırmalıdır. Uzama katsayısı düşük ahşap cinsleri kullanılmalı ve ahşap, su etkisine 

karşı iyi şekilde korunmuş olmalıdır. 

 

Metal türü olarak demir ve dökme demirden yapılacak malzemeler korozyona ve 

deformasyona karşı dayanıklı olmalıdır. 

 

 

Resim 6.3: Fonksiyonel koçboynuzu 
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6.4. Montajını Yapma 
 

Çok geleneksel usullerle yapılanlar hariç ahşap yat inşasında çivi bağlantısının yeri 

kalmamıştır (Çivi, mühendislik açısından bağlama gücü, mukavemeti vs. gibi temel 

özellikleri tespit edilebilir, standartlara uygun bir bağlantı elemanı değildir).  

 

Ahşap koçboynuzu bağlantısı; bakır perçin (uygulaması çok azalmıştır), bronz veya 

paslanmaz çelik vida ya da VTKA, üre formaldehit ve fenolformaldehit türü yapıştırıcılarla 

sağlanmaktadır. 

 

Metal koçboynuzu bağlantısı, bakır perçin (uygulaması çok azalmıştır), bronz veya 

paslanmaz çelik vida ve uygun cıvata bağlantısı kullanılır. 

 

Resim 6.4: Çelik vida bağlantılı ahşap koçboynuzu 

Metal türü olarak demir ve dökme demirden yapılan malzemelerin bağlantılarında 

korozyon ve deformasyona karşı dayanıklı paslanmaz çelik vida ve cıvata bağlantılarının 

tercih önceliği olmalıdır. 

 

 

Resim 6.5: Ahşap görünümlü dökme demir koçboynuzu 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Koçboynuzu yapım uygulaması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Ahşap teknenin plan resimlerinden koçboynuzu 

yerinin tespitini yapınız ve ölçülerini tespitini 

ediniz. 

 Teknenin üst görünüş resminde 

koçboynuzu ölçülerini hassas 

olarak alınız. 

 Hangi ölçülerde kullanılacağını hesaplayınız. 

 

 Montaj sırasında nereye kadar 

geleceğini hesaplarken eşit 

olarak hesap ediniz. 

 Koçboynuzu montaj ediniz. 

 

 Koçboynuzu yapacağımız yeri  

belirleyiniz.Projedeki ölçülere 

göre montajını yapınız. 

  

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

 

1. Baş veya arka omuzluklar ile metaforaların üzerinde bulunan ve halat volta etmek için 

kullanılan boynuz şeklinde iki kulaklı maden veya ağaç güverte elemanlarına ne ad 

verilir?  

A) Koçboynuzu  

B) Kurtağzı   

C) Baba 

D) Güverte ızgarası  

E) Kemere 

 

2. Geminin çeşitli yerlerinde halat volta etmek için kullanılan boynuz şeklindeki 

koçboynuzları metal cinsi haricinde hangi malzemeden yapılır?  

A) Döküm  

B) Plastik 

C) Pik demir  

D) Ağaç 

E) Kompozit malzeme 

 

3. Teknelerde veya sahilde filika veya botların asılabilmesi için palanga bulunan 

aygıtlara ne ad verilir?   

A) Tamburata  

B) Metafora  

C) Bastika 

D) Pastigalya 

E) Vinç 

 

4. Koçboynuzu yapımında metal türü olarak demir ve dökme demirden yapılacak 

malzemeler, korozyon yanında hangi tür kimyasal etkiye karşı dayanıklı olmalıdır?  

A) Deformasyon 

B) Isınma 

C) Erime 

D) Hiçbiri 

E) Donma 

 

5. Koçboynuzu yapımında kullanılacak malzemeler tür olarak kaç temel başlıkta 

toplanır?  

A) 1 

B) 2 

C) 3  

D) 4 

E) 5 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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. 

  



 

43 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–7 
   

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında tekniğe uygun olarak yelken direği 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki tersanelerden yelken direğiyle ilgili araştırma yapınız. 

 

7.YELKEN DİREĞİ YAPMA 
 

7.1. Yelken Direği Hazırlama 

 

Ahşap direkli geleneksel veya klasik tekneler hariç günümüzde gezi ve yarış tekneleri 

için alüminyum direkler standart haline gelmiştir. İddialı ve büyük boy teknelerde sloop 

armalarda direk boyları uzadığından ağırlık tasarrufu amacıyla karbon fiber malzemeden 

yapılmış direkler kullanılmaktadır. Direk, teknelerde güverte üzerine basabildiği gibi 

güvertenin içinden geçirilerek omurga üzerine de yerleştirilir. Teknede istenilen sürat ile 

doğru orantılı olarak direk boyu belirlenir. Aynı zamanda direk boyu balast omurga ile doğru 

orantılıdır. Direğin hafif olması tercih edildiğinden genellikle ahşap direklerde ladin ağacı 

kullanılır. 

 

Resim 7.1: Yelken direği yapım aşamasında 

ÖĞRENME FAALİYETİ–7 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 7.2: Yelken direği yapımı 

Ahşap direkler bumbaları ve serenleri ile birlikte yüksek mukavemete ve sürekli 

olarak bakıma ihtiyaç duyan elemanladır. Düzenli olarak özellikle bağlantı noktalarının 

kontrol edilmesi, verniklenmesi ya da boyanması gerekir. Ahşap direk yapımı, teoride ve 

pratikte çok karmaşık bir işlem değildir. Tek zorluğu uygun boyda, mümkün olduğu kadar 

budaksız, reçinesiz ve düzgün lifleri olan bir ağaç bulmaktır. Bunu yaparken de burulmaya 

ve eğilmeye karşı dayanıklı olması göz önünde bulundurulur. Hafif bir ağaç olan ladin ve 

douglas köknarı direk için ideal ağaçlardır.  

 

Tek bir ağaçla direk boyu elde edilemiyorsa birden fazla parçanın birleştirilmesi 

yöntemi uygulanır. Teknedeki boyuna elemanların birleştirilmesindeki gibi geçme sistemiyle 

bu parçalar birleştirilir. Parçaların kesilen uçları belli bir eğime sahip olmalıdır. Bu eğim, 

parça kalınlığının geçme boyuna olan oranı en az 1/8 olacak şekilde verilmelidir. Uç 

kısımları ise birbiri üzerinde kolaylıkla kaymaması için kesilir. Suyun bağlantı yerine zarar 

vermemesi için alttan gelen parça, direğin içine doğru; üstten gelen parça ise dışına doğru 

gelecek şekilde birleştirilir.  

 

Resim7.3: Yelken direği atölyede yapım sırasında 
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7.2. Yelken Direği Montajı Yapma 
 

 Kesik konik şeklinde çıkarılacak olan direğin boyutları ağaç üzerinde belirtilir. 

Koniği içine alacak ve kare prizma elde edilecek şekilde ağaç kesilir. Gönye yardımıyla kare 

şekli 8 kenarlı bir çokgene dönüştürülür ve gittikçe bu kenar sayısı arttırılarak daire kesit 

elde edilir. Pürüzlülüğünü gidermek için ise ucuna zımpara kayışı geçirilmiş matkap direğin 

etrafında gezdirilir. Bundan sonra ağaç boydan boya iki eşit parçaya ayrılır. Parçalar 

yapıştırılmadan önce yelkenin yerleştirilmesi için direğe oluk açılır. Direğin parçaları, enine 

kesitteki damarları ters gelecek şekilde epoksi karışımı ile yapıştırılır. Bunun sebebi ağacın 

radyal yönde dışa doğru büzülmesidir. Böylece iki parça da birbirini sıkıştırarak daha fazla 

yapışır.  

 

Resim 7.4: Yelken direkleri (çift direkli) 

 

Şekil 7.1: Bumba - direk bağlantısı 

 

Direkteki diğer ahşap parça "gurcata"dır. Görevi, direğin tepesinden güvertenin 

kenarlarındaki küpeşteye inen çarmıh tellerinin etkinliğini arttırarak direğin bükülmesini ve 

kırılmasını önlemektir. Küçük teknelerde buna ihtiyaç olup olmadığı direğin boyu, kalınlığı 

ve taşıdığı yelken alanı dikkate alınarak değerlendirilir. 
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Her direk, üzerinde oluşan yükleri kendi uzunluğu boyunca dağıtmaya eğilimlidir. İç 

kısmı oyulmuş direklerde burulma ve kırılma gibi problemlerle karşılaşılır. Buna engel 

olmak için iç kısımdan kuvvetlendirici elemanlar yerleştirilir. Bu elemanlar gerilimleri 

toplamaya eğilimli olan noktaların oluşmamasını sağlamakla görevlidir. Parçaları 

yapıştırmak için plastik reçineler, rezorsin ya da epoksi reçine kullanılır. Ancak bazı 

tutkalların boşlukları doldurma özelliği bulunmamaktadır. Bu yüzden epoksi reçine daha 

uygundur. 

 

Ahşap direkler dış kısımdan çürümeye uğradığı gibi iç kısımdan da zarar görür. Ancak 

dış kısmın korunması daha kolaydır. İç kısımda oluşacak çürümeyi tahmin etmek zordur. Bu 

nedenle direğin içine, tekneye monte edilmeden önce koruyucu boya dökülür. Direk yavaşça 

döndürülerek boyanın baştan sona kadar yayılması sağlanır. Her bir metal bağlantı elemanı 

suyun girişinin dolayısı ile çürümenin potansiyel bir kaynağı durumundadır. Uygun boyutta 

olmayan ya da zayıf güce sahip olan bağlantılarla kurulmuş direk donanımının yarattığı 

yükler, hem bağlandığı yerdeki ahşaba zarar verecek hem de donanımın ayrılmasına sebep 

olacaktır. Bunu engellemek için kullanılan yöntem, açılan delikleri epoksi reçinesiyle 

doldurmaktır. Bu sayede epoksi, ahşabın içine işleyerek daha fazla alan yaratmakla birlikte 

yükün dağılmasını da kolaylaştırmaktadır. Yöntemin uygulanması şöyledir:  
 

 Metal bağlantının derinliği kadar delik açılır. 

 Açılan derinlikten daha az mesafeye kadar delik genişletilir. 

 Delik, epoksi reçinesiyle doldurulur Üzeri donanımı tutacak olan yatak ahşap 

parçası ile kapatılır. 

 Metal bağlantı, asetonla temizlenip epoksi jel haline geldiğinde deliğe 

yerleştirilir.  
 

Elektrik kabloları ya da yelken halatları için açılan delikler er ya da geç suyun 

girmesine izin verir. En kötü durum, suyun girmesi için uygun yer olan kabloların direğin 

içine giren kısımlarında gerçekleşir. Bu yerlere ek parçalar yerleştirmekle beraber delikler, 

suyun akmasını sağlamak için aşağı bakacak şekilde açılmalıdır. Diğer önemli nokta ise 

ahşap serenlerin bağlantılarıdır. Serenin direk ile olan bağlantısında çevresi paslanmaz çelik 

levha ile sarılır ve destek milleri ile birleştirilir. Miller için açılan delikler ahşabın içine 

sızmasını sağlayacaktır. Burada yine epoksi ile doldurma yöntemi uygulanabilir. Bunun 

yanında milin arkasına destek sağlayacak braket de konulabilir.  

 

Son olarak direğin hem güverteye hem de omurgaya olan taban bağlantılarında suyun 

akıp gitmesine izin verecek kanallar yapılması ve hava akımı için uygun ortam yaratılması 

gerekir. 
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Şekil 7.2: Direğin tekne gövdesindeki bağlantıları 

Direğin alt ucu, teknenin dip kısmına kadar uzanır ve "ayarlı ıskaça" denilen, üzerinde 

ayarlanabilir kanal bulunan yuvaya bağlanır. Güverteye ise arka tarafında açılabilir bir lama 

bulunan "güverte ıskaçası" ile bağlanır. Bu lamanın kapatılıp sıkılmasıyla sabitleme yapılır. 

Direği yerinde tutabilmek için boy yönünde başa ve kıça bağlanan ıstralya tellerine, en 

yönünde küpeştenin yanına bağlanan çarmıh tellerine ihtiyaç vardır. Bunlar çok katlı, 

bükülmüş, paslanmaz çelik tellerdir. Kalınlıkları direk boyuna göre değişir. İstralyalar 

direğin tepesine mapalarla tutturulur. Çarmıh ayakları ise gurcata uçlarındaki yelkenin 

yırtılmaması için özel olarak yapılmış gurcata yuvalarından geçirilerek çarmıh ayağına 

bağlanır. Ana direğin yerleştirileceği taban en az üç katlı olur. Uşkuna yelkenli teknelerde 

ana direkler ve ön direk tabanları aynı boyutta yapılır. Keç ve yavl yelkenli teknelerde ise, 

mizana direklerinin tabanları ana direktekinden %70 daha az boyutlara sahip olabilir ve en az 

iki taban kullanılır. Bir direğin tabanı hiçbir zaman kaplamayla temas etmemelidir.  

 

Direk ıskaçasının altında kuvvetlendirici braketler yer alır. Güverteye de bağlanan bu 

braketler; katı, sağlam ahşap parçalarıdır ve kemerelerin arasındaki boşluğu da doldurmuş 

olur. Genel olarak kemere boyunun %22'si kadar genişliğe sahiptir. Direği omurgaya 

bağlanmış yelkenli teknelerde direk üzerindeki baskı kuvveti, teknenin dibi üzerindeki 

ıskaçayı çıkarmaya ve zemine bağlı postaları aşağı doğru çevirmeye çalışır. Sonuçta 

güverteyle birlikte teknenin enine kesitinin bükülmesine yol açar. Bu kuvveti karşılamak için 

güvertedeki direk braketlerinden direğin ıskaçası boyunca dikey olarak dibe kadar bağlantı 

çubuğu yerleştirilir. Bu çubuk, direğin önüne ya da arkasına konabilir. Büyük teknelerde bir 

arkaya bir de öne olmak üzere iki çubuk bağlanabilir. 

 

7.3. Yelken Donanımlarının Montajını Yapma 
 

Asıl tekne, adından da anlaşılacağı üzere teknenin üzerindeki tüm donanımdan 

arındırılmış kabuğa verilen isimdir. Ahşap, fiberglas, metal hatta betondan imal edilebilir. 

Görevi tekneyi yüzdürmektir. Teknenin yanlarında bulunan suya dik olan kısımlara borda 

denir. Bordalar teknenin önüne doğru birleşerek bas bodoslamayı oluşturur. Bas 

bodoslamanın görevi, suyu yararak hidrodinamik kuvvetleri minimuma indirmektir. 

Teknenin arkasında ise bordalar “ayna” adı verilen başka bir plaka ile birleştirilir. Küçük 

teknelerde buraya dıştan takma motorlar takılabilir. Bordaların üzerindeki kısma genel olarak 

güverte denir. Yelken direğinin gerisinde yelken kontrol donanımı ve mürettebat için 
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yapılmış bir bölme vardır. Bu bölüme havuzluk denir. Havuzluk ile bordanın arasındaki 

güverte uzantılarına ise küpeşte denir. İlk bakışta karışık gelen bu ifadeler aşağıdaki şekilde 

daha açıkça anlaşılmaktadır. 

 

Resim 7.5: Yelkenli bir teknenin kısımları (özellikle yelken kısmı) 

Burada yelkene yön verdiği için salma ve dümenden de söz etmemiz gerekiyor. 

Modern bir yelkenli teknenin vazgeçilmez parçası “salma”dır. Temel olarak su altında 

bulunan bir ağırlık olan salma sayesinde tekneler rüzgara karşı dar açılarla gidebilmektedir. 

Salmaları genel olarak ikiye ayırabiliriz: 

 

Hareketli Salmalar: Genellikle sportif amaçla tasarlanan center board sınıfı teknelerde 

bulunur.Kullanıcı salmayı değişik seyirlerde indirip kaldırabilir veya belirli ölçülerle açısını 

değiştirebilir.Genellikle hafif olan bu salmalar el ile kontrol edilir. 

 

Sabit Salmalar: Eğitim teknelerinde ve yatlarda sabit salmalar kullanılır. Bu salmalar 

oldukça ağırdır ve teknenin gövdesine monte edilmiştir. Genellikle kurşun ve benzeri 

metallerden yapılır. Salmalar ağırlaştıkça teknenin dengesi artacak ve ağırlığı da artacağı için 

hantallaşacaktır. 

 

Dümen, suyu değişik açılarda keserek tekneye yön verir. Küçük teknelerde yeke tip 

dümenler kullanılırken büyük teknelerde dümene çok yük bindiğinden yeke yerine dolap 

dümen kullanılmaktadır. Dümen kendi içinde birkaç parçadan oluşur. Dümen palası, suyun 

altında kalan büyük yassı parçadır. Suyu kestiği açıya göre tekne yön değiştirir. Dümen 

palasının üst ucuna bağlanan çubuğun adı“yeke”dir. Yeke, dümenci tarafından oynatılarak 

palaya yön verir. Birçok teknede yekeyi daha rahat kontrol edebilmek için yekenin ucuna 

ikinci bir çubuk takılır. Bunun adı uzatmadır (extension). Tekne, yekenin ters yönüne doğru 

manevra yapar. 
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Resim 7.6: Yelkenli bir teknenin dümen ve salma görünümü 

 Direk ve direk destek parçaları 

Teknenin gövdesine bağlı, yelkenlerin havada durmasını sağlayan parçaya direk denir. 

Tahtadan, metalden veya kompozit materyallerden yapılabilir. Yelkenler güçlerinin önemli 

bir kısmını bu direğe iletir. Direğin bu güçler karsısında formunu koruyabilmesi için bazı 

sistemlerle desteklenir. Bu sistemleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

 Çarmıhlar 

Çarmıhlar direğin sağına ve soluna konan yatay çubuklardır. Yelken direği 

yükseldikçe bu çarmıhların sayısı da artar. Bu çarmıhlar çeşitli tellerle gövdeye bağlanır ve 

gerilip gevşetilebilir. Direğin sağa sola esnemesini önleyen temel sistem budur. 

 

Son on beş yılda üretilen çoğu teknenin çarmıhları az da olsa geriye doğru 

bükümlüdür. Bu sayede direğin öne esnemesini önlemede yardımcı olur. Daha eski 

teknelerde bu iş için“runner” isimli ek destek telleri kullanılır. 

 

 Istralyalar 

Istralyalar teknenin başından ve kıçından çıkıp direğin üst kısmına bağlanan tellerdir. 

Bu teller direğin öne veya arkaya bükülmesini engeller. Baş bodoslamadan direğe bağlı 

olana baş ıstralya, aynalıktan direğe bağlı olana ise kıç ıstralya denir. İleri seviye yelkenciler, 

ıstralyaların gerginliği ile oynayarak direği ileri veya geri bükerek yelkenin daha iyi rüzgar 

yakalamasını sağlar. Istralya ayarları özellikle sert havada çok hassastır. Gereğinden fazla 

gergin veya gereğinden fazla gevşek teller direğe fazladan yük bindirip zarar verebilir. 
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 Yelken Testini Yapma 

Tekneyle ilk sürüş yapılırken yelkenli teknenin yatımına bakılır. Performansının ve 

dümen dönüşlerinin rüzgara göre kaç derece açı yapacağının tespiti yapılır. Yelkeni açtığı 

zaman yelkenli tekne terazide olmuyorsa rüzgarın da etkisi ile hafif yatık gidecektir. Buna, 

eğimli gitme de denir. Bu testler sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sorun, detayları ile 

saptanır ve tekne kızağa alınarak tekrar gözden geçirilir. Ama herhangi bir sorun çıkma 

olasılığı çok zayıftır. Çünkü yelkenli tekne bütün açıları ve ölçümleri hesaplanarak imal 

edilmiştir. 

 

Resim 7.7: Yelkenli bir tekne ile test yapılması 

Teknenin dev bir pusula üzerinde durduğunu düşünelim. Teknenin kuzey-güney 

hattına “kemere hattı” denir. Teknenin önü (kuzey) “bas”, teknenin arkası (güney) “kıç”, 

teknenin sağı (doğu) “sancak”, teknenin solu (batı) “iskele”, tüm ara yönler ise “omuzluk” 

olarak adlandırılır. (sancak, kıç, omuzluk gibi) Tekne nereye gidiyor, teknede kim ne yöne 

bakıyor olursa olsun bu terimler kullanıldığı sürece anlam bulanıklığı yaşanmaz. 

 

Tekne, üzerinde birçok donanım barındıran, karmaşık ve çoğunlukla dar bir araçtır. 

Günlük hayatta kullandığımız, sağ-sol, ön-arka gibi kavramlar tekne içinde anlam belirsizliği 

yaratır. Baş üstünden dümenciye “Sağdan tekne geliyor.” denildiğinde dümencinin aklına 

gelecek ilk soru, “Ona göre mi sağ yoksa bana göre mi?” olacaktır. Acil bir durumda böyle 

bir şüphe ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle denizciler, tekne üzerinde ayrı bir yön 

sistemi kullanırlar.  
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Resim 7.8: Yelkenli teknelerde tekne yönleri 

Yelken bir çarşaf değildir. Çarşaflar düz ve iki boyutlu nesnelerken yelkenler üç 

boyutlu ve tıpkı uçak kanatları gibi hava akımını sağlayabilecek şekilde eğimlidir. Yelkeni 

yere serdiğinizde çarşaf gibi düz olmadığını, katlandığını ve buruştuğunu görebilirsiniz. 

 

Yelken kumaşları özeldir. En basit yelken kumaşı bile yüksek gerilime ve kötü hava 

şartlarına dayanacak şekilde yapılır. Gezi teknelerinde genellikle “dakron”dan yapılan 

yelkenler kullanılır. Yarış teknelerinde kullanılan tape drive, kevlar gibi üst sınıf 

malzemelerle üretilen yelkenler daha hafif ve daha dayanıklı olur. Materyal ne olursa olsun 

tüm yelken kumaşları güneşe karşı çok hassastır. Kullanılmadıkları zaman mutlaka 

örtülmelidir. 

 

Ana yelken, direğin gerisinde bir yakası direğe, diğer yakası bumba ucuna bağlı 

yelkendir. Teknenin dengesinin kontrolünde önemli görev yapar. 

 

Cenova yelken, direğin ön kısmında ve bir yakası baş ıstralyaya bağlı şekilde çalışır.  

Cenova yelkene flok da denir. Kısa tabirle, eğer yelken direğin gerisine ulaşamayacak 

boyuttaysa flok denir. 

 

 

Resim 7.9: Yelkenli bir teknede flok ve cenova yelkenin görünümü 

Bu iki yelkene ek olarak baş ıstralyanın da önünde açılan üçüncü tip yelkene balon yelken 

denir. Asimetrik, simetrik ve değişik kalınlık ve kesimlerde olur. 

 

Yelkenin üç kösesi aşağıdaki gibi adlandırılır: 

 

Mandar Yakası (Head): Mandar ipinin bağlandığı, yelkeni yukarı basmaya yarayan 

yakadır. Ana yelkende bu yaka direğin en tepesine ulaşır. Cenovada ise baş ıstralya ile 

direğin birleşim noktasına kadar yükselir.  
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Karula Yakası (Tack): Karula yakası, yelkenin alt kösesinde bulunur. Ana yelkende 

bumba ile direğin birleşim noktasında iken, cenovada baş ıstralya ile güvertenin birleşim 

noktasındadır.  

İskota Yakası (Clew): İskota yakası, yelkenin yönünün ve açısının ayarlandığı 

köşedir. Bu köşeye ana yelkende arka yaka gergisi bağlanırken cenovada iskota bağlanır. 

İskota yakası, cenovada özellikle önemlidir. Her kontra değişiminde, yani rüzgarın yönünün 

her değişişinde cenova yer değiştirmek durumundadır. Bir iskota, sancak tarafa döşenirken 

diğer iskota iskele tarafa döşenir. Bu nedenle iskota yakasına iki iskota bağlanır. 

 

Resim 7.10: Yelken yakaları çeşitleri görünümü 

Orsa Yakası: Yelkenin sabit, dikey kenarıdır. Ana yelkende direk boyunca, cenovada 

ise baş ıstralya boyunca uzanır. 

 

Alt Yaka: Karula yakası ile iskota yakası arasında kalan kenardır. Ana yelkende 

bumba boyunca, cenovada ise güverte boyunca uzanır. 

 

Güngörmez Yakası: Mandar yakası ile iskota yakası arasında kalan serbest yakadır. 

Birçok trim ayarı bu yakanın durumuna göre yapılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yelken direği yapımının uygulaması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Ahşap teknenin plan resimlerinden yelken direği 

yerinin tespiti yapınız ve ölçülerini tespitini 

ediniz. 

 Teknenin üst görünüş resminde 

yelken direği ölçülerini hassas 

olarak alınız. 

 Hangi ölçülerde kullanılacağını hesaplayınız. 

 

 Montaj sırasında nereye kadar 

geleceğini hesaplarken eşit 

olarak hesap ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Yelken direği montaj ediniz. 

 

 Yelken direği yapacağınız yeri 

belirleyiniz. Projedeki ölçülere 

göre montajını yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Yelken direği yapımında genellikle hangi ağaç tercih edilir?  

A) Kestane  

B) Kayın  

C) Ladin 

D) Çam 

E) Ihlamur 

 

2. Direklerin ahşap parçalarını birbirine birleştirmede kullanılan reçine hangisidir?  

A) Melamin reçine 

B) Ahşap reçine 

C) Üre formaldehid reçine 

D) Epoksi reçine 

E) Fenol reçine 

 

3. Keç ve yavl yelkenli teknelerde mizana direklerinin tabanları ana direktekinden % kaç 

daha az boyutlara sahiptir. 

A) %90  

B) %70 

C) %80 

D) %50 

E) %40 

 

4. Yelkenli teknelerde rüzgara karşı dar açı yaptırabilen tekne elemanı hangisidir? 

A) Yelken  

B) Çarmıh 

C) Salma 

D) Istralya 

E) Tülani 

 

5. Küçük teknelerde kullanılan dümen tipine ne isim verilir? 

A) Dolap 

B) Küpeşte 

C) Omuzluk  

D) Yeke 

E) Gurucata 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Ahşap güverte elemanları ile ilgili kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kendinizi kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Ahşap güverte elemanlarının resimlerini projeye uygun 

şekilde çıkardınız mı? 
  

2. Dekoratif parampet ile ilgili uygulamaları yaptınız mı?   

3. Vardevela ve vardevela küpeştesi ile ilgili uygulamaları 

yaptınız mı? 
  

4. Güverte ızgarası ile ilgili uygulamaları yaptınız mı?   

5. Baba yapımı ile ilgili uygulamaları yaptınız mı?   

6. Kurtağzı yapımı ile ilgili uygulamaları yaptınız mı?   

7. Koçboynuzu yapımı ile ilgili uygulamaları yaptınız mı?   

8. Yelken direği ile ilgili uygulamaları yaptınız mı?   

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

57 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 B 

4 B 

5 D 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 A 

4 D 

5 D 

6 D 

7 A 

8 D 

9 B 

10 D 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 B 

4 D 

5 A 
 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 B 

4 C 

5 A 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 C 

4 A 

5 C 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 B 

4 A 

5 B 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-7’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 B 

4 C 

5 D 
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