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AÇIKLAMALAR 
ALAN Gemi Yapımı 

DAL/MESLEK Gemi Ressamlığı 

MODÜLÜN ADI BaĢ ve Kıç Blok Modelleme 

MODÜLÜN TANIMI 
Bir geminin baĢ ve kıç blok kısmının modelinin yapılması ile 

ilgili bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK BaĢ ve kıç blok modeli yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe 

uygun olarak istenilen standartlarda “BaĢ ve Kıç Blok   

modelini yapabilecektir. 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun olarak baĢ blok modelini 

yapabilecektir. 

2. Tekniğe uygun olarak kıç blok modelini 

yapabilecektir. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Model atölyesi, bilgisayar laboratuvarı 

Donanım: Çizim takımları, bilgisayar donanımı, paket 

program, model yapım araç gereçleri 

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 



 

 1 

 

 

 

GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modülle projesi çizilmiĢ bir geminin baĢ ve kıç blok kısmının modelini 

yapabilmeniz için gerekli bilgilerin verilmesi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmıĢtır. 

 

Gemi modelleri; gerçek proje resimlerinin belli ölçeklerde küçültülmesi ile 

yapılacağından proje üzerindeki hata ve uyumsuzlukların tespit edilmesini sağlayacaktır. Bu 

sayede gereksiz zaman ve maliyet kayıpları engellenmiĢ olacaktır. 

 

Gemi modellerinin yapılması sizlerin gemi yapı elemanlarını daha iyi tanımanıza ve 

kullanım yerlerini modelleyerek kalıcı bir Ģekilde öğrenmenize yardımcı olacaktır. 

 

Bu öğrenme materyali ile gerekli ortam ve araç gereçler sağlandığında geminin baĢ ve 

kıç blok kısmının modelini tekniğine uygun bir Ģekilde yapabileceksiniz. 

 

 

 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli koĢullar sağlandığında tekniğe uygun olarak baĢ blok 

modelini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 BaĢ bloğun farklı görsellerini araĢtırarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Tersanede geminin baĢ bloğunun nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Gemi modellerinin nelerden yapıldığını araĢtırınız, gemi model yapım 

videolarını araĢtırarak izleyiniz ve yapılmıĢ gemi modellerinin görsellerini 

araĢtırınız. 
 

1. BAġ BLOK MODELĠ YAPMAK 
 

Geminin temel yapıları arasında yer alan baĢ bodoslamanın önemini ve gemilerde 

uygulanan baĢ formları ile çeĢitli gemi tiplerine göre bu formun nasıl oluĢturulduğunu ve 

çizimlerinin nasıl yapıldığını öğrenmiĢtiniz. 

 

BaĢ blok; posta, güverte sacı, braket, stifner gibi yapı elemanlarının görevi geminin 

baĢ kısmındaki mukavemeti arttırmaktadır.  

  

1.1. Proje Seçmek ve Ölçeklendirmek 
 

Projesi var olan gemi modelleri içerisinden, modellemesi uygun olan bir gemi resmi 

seçilir. Seçilen bu proje model yapacağımız malzemeye uygun ve modellemesinin kolay 

olmasına dikkat edilmelidir.  

 

ġekil 1.1: BaĢ blok modeli yapılacak gemi resminin genel görünümü 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Belirlenen gemi projesinin; modellenecek kısmı tespit edilerek bu bölüme ait yapı 

elemanlarının resimleri oluĢturulur. BaĢ blok; balb, zincirlik ve baĢ kasara alt bloklarının 

birleĢtirilmesi ile oluĢur. 

 

ġekil 1.2: Modellemesi yapılacak bölümün görünümü 

 

ġekil 1.3: BaĢ bloğun baĢ kasara alt bloğu resmi ve katı modellemesi 

 

ġekil 1.4: BaĢ bloğun zincirlik alt bloğu resmi ve katı modellemesi 
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ġekil 1.5: BaĢ bloğun balb alt bloğu resmi ve katı modellemesi 

 

1.1.1. Projenin Ölçeklendirilmesi 
 

Tespit edilen projenin modeli yapılabilecek bir boyuta getirilmesi için belli ölçeklerde 

küçültülmesi gerekir. Küçültme iĢlemlerinde genellikle 1/10, 1/20, 1/50, 1/100, 1/200 gibi 

standart küçültme ölçekleri kullanılır ancak ihtiyaç duyulması durumunda bu standart 

ölçeklerin dıĢında herhangi bir küçültme ölçeği de kullanılabilir. 

 

 

ġekil 1.6: Balb alt bloğunun ölçekleme iĢleminin yapılması 

  



 

 6 

 

ġekil 1.7: Kasara alt bloğunun ölçekleme iĢleminin yapılması 

 

ġekil 1.8: Zincirlik alt bloğunun ölçekleme iĢleminin yapılması 

1.1.2. Yapı Elemanlarının SadeleĢtirilmesi 
 

Modeli yapılacak baĢ bloğun yapı elemanları, gerçek büyüklüğünden, ölçekleme 

iĢlemi yapılarak modellenecek boyuta getirildikten sonra gerekli sadeleĢtirme iĢlemleri 

yapılmalıdır. 

 

Gemi projesi üzerinde gerekli dayanımı sağlamak için var olan döĢek, tülani ve 

profiller azaltılıp sadeleĢtirilerek modellenecek hale getirilir. Bu sayede küçültülmüĢ model 

üzerindeki aĢırı sıklıktaki yapı elemanları azaltılarak hem yapım kolaylığı sağlanmıĢ hem de 

gereksiz iĢçilik ve maliye tartıĢlarından kaçınılmıĢ olunur. 
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ġekil 1.9: Balb alt blok yapı elemanlarının sadeleĢtirilmesi 

 

 

ġekil 1.10: Zincirlik alt blok yapı elemanlarının sadeleĢtirilmesi 

 

 

ġekil 1.11: Kasara alt blok yapı elemanlarının sadeleĢtirilmesi 
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Gerçek projede kullanılan balb, zincirlik ve baĢ kasara alt bloklarının yapı elemanları, 

resmin ölçeklenmesi sonucunda bazı düzenlemelere tabi tutulmalıdır. Yapı elemanlarının 

üzerindeki Hollanda profillerine uygun olarak tasarlanmıĢ boĢluklar, ahĢap modellemeye 

uygun olacak Ģekilde yeniden oluĢturulmalıdır. BoĢluk sayıları azaltılmalı ve ahĢaptan 

yapılacak olan destekleme elemanlarının montajına uygun hale getirilmelidir. 

 

1.1.3. BaĢ Blok Yapı Elemanlarının Yapım Resimlerinin OluĢturulması 

 
BaĢ blok yapı elemanları gerekli düzenleme ve sadeleĢtirme iĢlemlerinden sonra 

gruplanarak model yapım resimleri oluĢturulmalıdır. BaĢ blok modeli için; balb, zincirlik ve 

baĢ kasara alt bloklarının yapım resimlerinin hazırlanması gerekmektedir.  

 

Bu iĢlemde ölçeklenmiĢ baĢ blok yapı elemanlarından balbın posta no FR 187 sacı 

çizgileri seçilip, bunu taĢıma komutuyla (move) ekranda baĢka bir konuma taĢınır. Bu yapı 

elemanını için yapılması gereken markalama iĢaretleri de aynı yöntemle taĢınır. Bu iĢlemler 

sırasında model malzemesi hangi kalınlıkta olması planlanıyorsa ona göre bazı parçalar için 

kalınlık kadar ölçü küçültülür. Böylelikle posta no FR 187 sacı elde edilmiĢ olur. BaĢ blok 

diğer yapı elemanları içinde aynı iĢlemler tekrar edilir. Bu iĢlemleri yaparken getirilen model 

resimleri üzerinde gerekli ölçülendirmeler olmalı ve markalamaya esas oluĢturacak poz 

numaraları yazılmalıdır. 

 

Meydana getirilen model resimleri üzerinde gerekli ölçülendirmeler olmalı ve 

markalamaya esas oluĢturacak poz numaraları yazılmalıdır.  

 

 

ġekil 1.12: Balb alt bloğu posta resimleri ve poz numaraları 
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ġekil 1.13: Balb alt bloğu tülani resimleri ve poz numaraları 

 

ġekil 1.14: Balb alt bloğu güverte resimleri ve poz numaraları-1 
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ġekil 1.15: Balb alt bloğu güverte resimleri ve poz numaraları-2 

 

 

ġekil 1.16: Zincirlik alt bloğu resimleri ve poz numaraları-1 
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ġekil 1.17: Zincirlik alt bloğu resimleri ve poz numaraları-2 

 

 

ġekil 1.18: Zincirlik alt bloğu resimleri ve poz numaraları-3 
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ġekil 1.19: Kasara alt bloğu resimleri ve poz numaraları-1 

 

 

ġekil 1.20: Kasara alt bloğu resimleri ve poz numaraları-2 
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OluĢturulan balb, zincirlik ve baĢ kasara alt bloklarının yapı elemanlarının 

doğruluğunu kontrol etmek amacı ile kesim resmi yapılacak son hali üzerinden katı 

modellemesi yapılmalıdır. Elde edilen bu elemanların montajı yapılarak ölçü uyumsuzlukları 

kontrol edilmeli ve hatalı kısımlar tekrar gözden geçirilerek düzeltilmelidir. 

 

ġekil 1.21: BaĢ blok yapı elemanlarının katı model montaj resmi  

 

1.2. BaĢ Blok Yapı Elemanlarını Uygun Malzeme Üzerine 

Markalamak 
 

Yapı elemanlarının resimleri oluĢturulduktan sonra modellemenin hangi gereçten 

yapılacağına karar verilmelidir. Model gemi yapım malzemesi olarak ahĢap (kontrplak, 

sunta, sunta lam, Mdf, balsa vb.) mukavva, forex, karton, maket kartonu, strafor köpük gibi 

malzemeler kullanılabilir. Kullanılacak malzemeye uygun kesme yöntemi seçilir: Kesim ve 

markalama iĢlemi el alet- makineleri veya CNC kesim tezgâhları kullanılarak yapılabilir. 

 

 El aletleri ile kesim yapılması düĢünülüyor ise markalama iĢlemleri: 

 

Parçaların yapım resimleri bilgisayarda paket çizim programlarında çıktısı 

alınabilecek Ģekilde bir plaka üzerine, poz numaraları ve markalama yerleri de ilave edilerek 

yerleĢtirilmelidir. Kıl testere veya dekupaj makinesi gibi el becerisi gerektiren alet ve 

makinelerle kesim yapılması düĢünüldüğünde parçalar arasında uygun mesafe bırakılmasına 

dikkat edilmelidir. Bilgisayar ortamından 1:1 oranında çıktı alınacağından dolayı 

oluĢturulacak çıktı plakasının ebatları yazıcının sınırlarını aĢmamalıdır. Büyük ölçülü 

modellemelerde çıktı iĢlemi, yapı elemanları gruplanarak birden çok seferde yapılmalıdır.  

  

https://www.google.com.tr/search?q=dekupaj+makinesi&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-5FfUqbFLeXq4gTqx4HYDg&ved=0CDgQsAQ
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Resim 1.1: Yapı elemanlarının 1:1 oranında plotter çıktısının alınması 

BaĢ blok yapı elemanları modellenecek malzeme üzerine markalanırken pratik olarak 

yapı elemanlarının resimleri 1:1 oranında plotter çıktısı alınarak model malzemesi üzerine 

yapıĢtırılır. Bu sayede markalama esnasındaki resim okuma hataları, yanlıĢ ölçü okuma-

aktarma ve fazladan çizim yapma iĢçiliği gibi problemlerden sakınılmıĢ olunur. 

  



 

 15 

  

  

  

Resim 1.2: Resmin plaka üzerine aktarılması 

 

 CNC ile kesim yapılması düĢünülüyor ise markalama iĢlemleri: 

 

BaĢ blok yapı elemanları kesim Ģekline göre plaka üzerine yerleĢtirilir (Nesting). 

Kesim iĢlemi CNC Router tezgâhı ile yapılacak ise, plakaya yerleĢtirme iĢlemi yapılırken 

parçalar arasına tezgâhın kesici takım ölçüsünü kurtaracak Ģekilde boĢluklar bırakılmalıdır. 

Eğer CNC Lazer kesim tezgâhında kesim yapılacaksa parçalar arasındaki boĢluğun 3-5 mm 

geçmesine gerek yoktur.  

 

 Plakaya yerleĢtirme iĢlemi(Nesting) yapılırken plaka yüzeyini en verimli kullanacak 

Ģekilde yerleĢim yapılmalıdır. Mümkün olan en düĢük seviyede fire verecek yerleĢimi elde 

etmek için plaka üzerine farklı dizilimler yapılarak denenmeli ve en uygun olan yerleĢim 

Ģekline karar verilmelidir. 
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Genellikle piyasada bulunan CNC Router ve Lazer kesim tezgâhlarının iĢleme ebatları 

600x600 mm, 600x800 mm, 750x1050 mm, 1100x1600 mm, 1600x2100 mm, 1600x3100 

mm, 2100x2800 mm, 2100x3100 mm, 2100x4000 mm ölçülerindedir.  

 

 

ġekil 1.22: Kesilecek parçaların CNC tezgâhı için nesting resmi 

 

1.3. BaĢ Blok Yapı Elemanlarını Kesmek 

 
Model kesim iĢlemi, genel olarak el alet ve makineleriyle veya CNC kesim tezgâhları 

ile yapılabilir. 

 

 BaĢ blok yapı elemanlarını el alet ve makineleri ile kesmek: 

 

Plaka üzerine yapıĢtırılan plotter çıktısı üzerindeki yapı elemanları, markalama 

çizgilerinden uygun bir kesme aracı kullanılarak kesilir. Kesme iĢlemi, testere, kıl testeresi, 

dekupaj gibi alet ve el makineleri ile yapılır. Kesim sonrası malzeme kenarlarındaki çapaklar 

zımpara yardımı ile temizlenmeli ve üzerine poz numarası yazılarak montaja hazır hale 

getirilmelidir. 
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Resim 1.3: Yapı elemanlarının kesilmesi iĢlemi için delme 

 

Resim 1.4: Yapı elemanlarının kesilmesi iĢlemi 

 

 BaĢ blok yapı elemanlarını CNC tezgâhı ile kesmek: 

 

Kesilecek parçaların plakaya yerleĢtirme iĢlemi, kesim yapacak tezgâhın çalıĢma alanı 

ebatları öğrenildikten sonra yapılmalıdır. 
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Resim 1.5: Kesilecek parçaların CNC kesim makinesine yüklenmesi ve takım yollarının 

makineye tanıtılması 

 

CNC Router veya lazer kesim makinesi ile de kesim yapılabilir. Bunun için 

hazırlanmıĢ kesim resminin(Nesting),  CNC kesim makinesine yüklenmesi ve takım 

yollarının makineye tanıtılması gerekmektedir. 

 

 

Resim 1.6: CNC lazer kesim makinesi ile kesim  
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1.4. BaĢ Blok Yapı Elemanlarını BirleĢtirmek 
 

Kesilip temizlendikten sonra montaja hazır hale getirilen yapı elemanlarının 

birleĢtirilmesinde, ahĢap tutkallar kullanılır. 

Günümüzde ahĢap teknolojisi alanında kullanılan baĢlıca tutkal çeĢitleri Ģunlardır: 

 

 Plastik tutkal (P.V.A. tutkalı), 

 Üre-formaldehit tutkalı (kaurit tutkalı), 

 Kontak tutkalı (kauçuklu yapıĢtırıcı), 

 Hot-melt tutkalı (yüksek sıcaklıkta eriyen masifleme tutkalı), 

 Epoksit reçine tutkalı, 

 Deniz tutkalı, 

 Montaj tutkalı. 

 

BirleĢtirme iĢlemi sırasında yapıĢtırılacak yüzeyler iyice temizlenmeli, yağdan kirden 

arındırılmalı ve kuru olmalıdır. YapıĢtırma yapılırken tutkal yeteri kadar kullanılmalıdır. 

Tutkal fazlalıkları kurumadan malzeme üzerinden silinerek alınmalıdır. Tutkallama 

esnasında yapıĢtırılan elemanlar üzerine, iĢkenceler yardımı ile yeteri kadar baskı 

uygulanmalı ve yapıĢma süresi beklenmelidir. 

 

YapıĢtırma iĢlemi pratik olarak hızlı ahĢap yapıĢtırıcısı ve kuvvetli yapıĢtırıcının bir 

arada kullanılması ile yapılır. Kuvvetli yapıĢtırıcıdan malzemenin orta ve baĢ kısımlarına 

noktacıklar halinde uygulandıktan sonra hızlı yapıĢtırıcının aktivatörü yapıĢtırılacak yüzeye 

sıkılır, diğer parça üzerine de hızlı yapıĢtırıcının yapıĢtırıcısından noktacıklar halinde 

damlatılır. Ġki plaka üst üste getirilerek 10 saniye kadar sabit tutulur. Bu yöntemle hem hızlı 

hem de çok dayanıklı bir birleĢtirme elde edilmiĢ olunur. 

 

                

Resim 1.7: Hızlı ahĢap yapıĢtırıcısı   Resim 1.8: K uvvetli yapıĢtırıcı  
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BaĢ blok yapı elemanları kesilip, temizlenip, poz numaraları üzerlerine yazıldıktan 

sonra, gruplanarak birleĢtirme iĢlemine geçilir. 

BaĢ bloğu; baĢ kasara, zincirlik ve balb alt bloklarının modellenmesinin ardından 

modellenen alt blokların birleĢtirilmesiyle oluĢur. 

 

 BaĢ kasara alt bloğu elemanlarının montajı: 

 

1. AĢama: Güverte plakası, markalanan kısmı üste gelecek Ģekilde yere yatırılır. 

Üzerine gelen kemere plakaları da markalama yerleri güverte plakasının markalama yerleri 

ile örtüĢecek Ģekilde güverte plakası ile birleĢtirilir. YapıĢtırma iĢlemi sırasında elemanların 

gönyesinde (zemine dik) ve markalama çizgilerini ortalayacak Ģekilde monte edilmesine 

dikkat edilmelidir. 

 

           

Resim 1.9: Kemerelerin birleĢtirilmesi 

 

2. AĢama: Bu aĢamada kemereler arasına, boyuna güverte plakasının merkezinden 

geçecek Ģekilde bir merkez tülanisi eklenir. YapıĢtırma iĢlemi sırasında elemanların 

gönyesinde (zemine dik) ve markalama çizgilerini ortalayacak Ģekilde monte edilmesine 

dikkat edilmelidir. 

 

Resim 1.10: Tülanilerin birleĢtirilmesi 
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3. AĢama: Bu aĢamada stringerler kemerelerin ve tülaninin yan yüzeylerindeki 

markalama çizgilerine dikkat ederek birleĢtirilir. Gerekli yerlere braket eklenebilir. 

 

 

Resim 1.11: Stringerlerin birleĢtirilmesi 

 

4.AĢama: Bu aĢamada güverte üstü parampet elemanlarını kemereler hizasında 

birleĢtirilir. 

  

 

Resim 1.12: BaĢ kasara alt bloğu parampetlerin birleĢtirilmesi 

 

5.AĢama: Bütün iĢlemler bitikten sonra yaptığımız iĢi kontrol ediyoruz. 

 

 Zincirlik alt bloğu elemanlarının montajı: 

 

1. AĢama: Güverte plakası, markalanan kısmı üste gelecek Ģekilde yere yatırılır. 

Üzerine gelen tülani plakasını güverte plakasının markalama yeri ile örtüĢecek Ģekilde 

güverte plakası ile birleĢtirilir. YapıĢtırma iĢlemi sırasında elemanların gönyesinde (zemine 

dik) ve markalama çizgilerini ortalayacak Ģekilde monte edilmesine dikkat edilmelidir. 
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Resim 1.13: Tülaninin güverte ile birleĢtirilmesi 

2. AĢama: Bu aĢamada kemereler güverte ve tülaninin markalamalarını dikkate alarak 

birleĢtirilir. YapıĢtırma iĢlemi sırasında elemanların gönyesinde (zemine dik) ve markalama 

çizgilerini ortalayacak Ģekilde monte edilmesine dikkat edilmelidir. 

 

 

Resim 1.14: Kemerelerin gönye ile kontrol edilerek birleĢtirilmesi 
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Resim 1.15: Kemerelerin birleĢtirilmesi 

3. AĢama: Bu aĢamada stringerler kemerelerin ve tülaninin yan yüzeylerindeki 

markalama çizgilerine dikkat ederek birleĢtirilir.  

 

Resim 1.16: Stringerlerin birleĢtirilmesi 
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4.AĢama: Bu aĢamada CL 1920 iskele ve sancak tülanilerinin güvertede bulunan 

markalama çizgilerine dikkat ederek birleĢtirilir.  

 

 

Resim 1.17: CL 1920 iskele ve sancak tülanilerinin birleĢtirilmesi 

 

5.AĢama: Yapılan iĢi kontrol etmektir. 

 

 

Resim 1.18: Zincirlik alt bloğu modeli 
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 Balb alt bloğu elemanlarının montajı 

 

1. AĢama: Posta plakası, markalanan kısmı üste gelecek Ģekilde yere yatırılır. Üzerine 

gelen merkez tülani plakaları da markalama yerleri posta plakasının markalama yerleri ile 

örtüĢecek Ģekilde posta plakası ile birleĢtirilir. 

Güverte plakaları da markalama yerler posta plakasının markalama yerleri ile 

örtüĢecek Ģekilde posta ve tülani plakaları ile birleĢtirilir. YapıĢtırma iĢlemi sırasında 

elemanların gönyesinde (zemine dik) ve markalama çizgilerini ortalayacak Ģekilde monte 

edilmesine dikkat edilmelidir. 

 

Resim 1.19: Balbın merkez tülani ve güvertelerinin birleĢtirilmesi 

2. AĢama: Bu aĢamada sırayla diğer posta, tülani ve güverte elemanları üst üste 

birleĢtirilir. YapıĢtırma iĢlemi sırasında elemanların gönyesinde (zemine dik) ve markalama 

çizgilerini ortalayacak Ģekilde monte edilmesine dikkat edilmelidir. 

 

 

Resim 1.20: Balbın güverte ve tülanilerinin sırasıyla birleĢtirilmesi 
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Resim 1.21: Balbın güverte ve tülanilerinin sırasıyla birleĢtirilmesi 

 

Resim 1.22: Balbın güverte ve tülanilerinin sırasıyla birleĢtirilmesi 

 

Resim 1.23: Balbın güverte ve tülanilerinin sırasıyla birleĢtirilmesi 
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Resim 1.24: Balbın güverte ve tülanilerinin sırasıyla birleĢtirilmesi 

 

Resim 1.25: Balbın güverte ve tülanilerinin sırasıyla birleĢtirilmesi 

 

4. AĢama: Bu aĢamada BL 8300 güvertesi, güvertedeki markalama çizgisi; Posta 187 

ile orta simetri düzlemi dikkate alınarak birleĢtirilir. 
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Resim 1.26: BL 8300 güvertesinin birleĢtirilmesi 

5. AĢama: Yapılan iĢin kontrol edilmesidir. 

 

 BaĢ blok alt bloklarının birleĢtirilmesi 

Bu aĢamada balb, zincirlik ve baĢ kasara alt bloklarının birleĢtirilmesi ile baĢ blok 

modeli oluĢturulacaktır. Bu birleĢtirme sırasında mevcut tülani, posta, kemere ve güverte 

hizalamalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

Resim 1.27: BaĢ blok modeli 
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1.5. Kaplama Yapmak 
 

BirleĢtirme iĢlemi tamamlandıktan sonra yapı elemanları üzerindeki tutkalın iyice 

kuruması beklenir. Kuruma iĢlemi sonrasında baĢ blok modeli uygun esnek bir malzeme ile 

kaplanarak modelleme tamamlanır. 

 

Kaplama malzemesi gemi profili üzerindeki eğrileri oluĢturmaya engel olmayacak 

esnekliğe sahip ve dayanıklı olmalıdır. 

 

 Kaplama iĢlemlerinde genel olarak kontrplak arkalıklar kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.28: Kontrplak arkalık 

 

 

Resim 1.29: BaĢ blok modeli 
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Resim 1.30: BaĢ blok modeli kaplama malzemeleri 

 

Kaplama iĢlemine eğimli yüzeylerin kaplanması ile baĢlanmalıdır. Eğimli yüzeyin 

açılım mesafeleri her iki uçtan alınarak kaplama malzemesi üzerine markalanır, markalama 

çizgilerinden kesilen kaplama malzemesi yapıĢtırıcılar ve çivi yardımı ile baĢ blok yapı 

elemanları üzerine sabitlenir.  

 

Düzlem yüzeylerin kaplama iĢlemi de yapılarak baĢ blok modelleme iĢlemi 

tamamlanmıĢ olur. 
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UYGULAMA FAALĠYETLERĠ 
Bir geminin baĢ bloğuna ait baĢ kasara alt bloğu modelini aĢağıdaki öneriler 

doğrultusunda yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Modellemesi yapılacak bir gemi projesi 

belirleyiniz. 

 Kolay ve uygulanabilir olmasına 

dikkat ediniz. 

 Projeyi modellemesi yapılabilecek 

Ģekilde ölçeklendiriniz. 

 Projenin ölçeklenmesi bölümünü 

inceleyiniz. 

 Modelleme için uygun bir malzeme 

belirleyiniz. 

 Modelleme malzemesi olarak, 

kontrplak, sunta, sunta lam, Mdf, 

balsa mukavva, karton, maket 

kartonu, strafor köpük gibi 

malzemeler kullanılabilir. 

 Bilgisayar ortamında yapı elemanlarını 

kesime uygun olacak Ģekilde plaka 

üzerine yerleĢtiriniz.  

 Eğer kesim CNC tezgâhında 

yaptırılacak CNC tezgâhının 

çalıĢma alanı ebatlarını 

öğrendikten sonra yapınız. 

 El ile kesim yapılacaksa bilgisayar 

ortamından 1:1 oranında çıktı alarak 

plaka üzerine yapıĢtırınız. 

 

 Markalama çizgilerinin ve poz 

numaralarının plaka üzerine 

çizecekle aktarılması iĢlemini 

yapınız. 

 Yapı elemanlarını uygun bir kesme aleti 

ile kesiniz. CNC tezgâhı veya el alet ve 

makineleri ile kesim yapılabilir.  

 Kesme iĢlemi sonrası zımpara ile 

parça üzerindeki çapakları 

temizleyiniz. 

 Kemereler arasına, boyuna güverte 

plakasının merkezinden geçecek Ģekilde 

bir tülani eklenir. 

 BirleĢtirme iĢleminde, dayanıklı 

bir yapıĢtırma için, hızlı 

yapıĢtırıcı ve kuvvetli 

yapıĢtırıcıyı birlikte kullanınız. 

 

 YapıĢtırma iĢlemi sırasında 

elemanların gönyesinde (zemine 

dik) ve markalama çizgilerini 

ortalayacak Ģekilde monte 

edilmesine dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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 Stringerler kemerelerin ve tülaninin yan 

yüzeylerindeki markalama çizgilerine dikkat 

ederek birleĢtirilir. 

 

 Gerekli yerlere braket eklenebilir. 

 Güverte üstü parampet elemanlarını kemereler 

hizasında birleĢtirilir. 

 

 

 Bütün iĢlemler bitikten sonra 

yaptığımız iĢi kontrol ediniz. 
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Bir geminin baĢ bloğuna ait zincirlik alt bloğu modelini aĢağıdaki öneriler 

doğrultusunda yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Modellemesi yapılacak bir gemi projesi 

belirleyiniz. 

 Kolay ve uygulanabilir olmasına 

dikkat ediniz. 

 Projeyi modellemesi yapılabilecek Ģekilde 

ölçeklendiriniz. 

 Projenin ölçeklenmesi bölümünü 

inceleyiniz. 

 Bilgisayar ortamında yapı elemanlarını kesime 

uygun olacak Ģekilde plaka üzerine 

yerleĢtiriniz. 

 Eğer kesim CNC tezgahında 

yaptırılacak CNC tezgâhının 

çalıĢma alanı ebatlarını 

öğrendikten sonra yapınız. 

 El ile kesim yapılacaksa bilgisayar ortamından 

1:1 oranında çıktı alarak plaka üzerine 

yapıĢtırınız. 

 

 Markalama çizgilerinin ve poz 

numaralarının plaka üzerine 

çizecekle aktarılması iĢlemini 

yapınız 

 Yapı elemanlarını uygun bir kesme aleti ile 

kesiniz. CNC tezgâhı veya el alet ve makineleri 

ile kesim yapılabilir. 

 Kesme iĢlemi sonrası zımpara ile 

parça üzerindeki çapakları 

temizleyiniz. 

 Güverte plakası, markalanan kısmı üste 

gelecek Ģekilde yere yatırılır. Üzerine gelen 

tülani plakaları da markalama yerleri güverte 

plakasının markalama yerleri ile örtüĢecek 

Ģekilde güverte plakası ile birleĢtirilir. 

 

 BirleĢtirme iĢleminde, dayanıklı 

bir yapıĢtırma için, hızlı 

yapıĢtırıcı ve kuvvetli yapıĢtırıcıyı 

birlikte kullanınız. 

 

 YapıĢtırma iĢlemi sırasında 

elemanların gönyesinde (zemine 

dik) ve markalama çizgilerini 

ortalayacak Ģekilde monte 

edilmesine dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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 Kemereler güverte plakası ve tülaninin 

markalamalarını dikkate alarak birleĢtirilir. 

 

 

 YapıĢtırma iĢlemi sırasında 

elemanların gönyesinde(zemine 

dik) ve markalama çizgilerini 

ortalayacak Ģekilde monte 

edilmesine dikkat ediniz. 

 

 Stringerler kemerelerin ve tülaninin yan 

yüzeylerindeki markalama çizgilerine dikkat 

ederek birleĢtirilir.  

 

 YapıĢtırma iĢlemi sırasında 

elemanların gönyesinde(zemine 

dik) ve markalama çizgilerini 

ortalayacak Ģekilde monte 

edilmesine dikkat ediniz. 

 CL 1920 iskele ve sancak tülanilerinin 

güvertede bulunan markalama çizgilerine 

dikkat ederek birleĢtirilir.  

 

 

 Bütün iĢlemler bitikten sonra 

yaptığımız iĢi kontrol ediniz. 
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Bir geminin baĢ bloğuna ait balb alt bloğunun modelini aĢağıdaki öneriler 

doğrultusunda yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Modellemesi yapılacak bir gemi projesi 

belirleyiniz. 

 Kolay ve uygulanabilir olmasına 

dikkat ediniz. 

 Projeyi modellemesi yapılabilecek Ģekilde 

ölçeklendiriniz. 

 Projenin ölçeklenmesi bölümünü 

inceleyiniz. 

 Bilgisayar ortamında yapı elemanlarını 

kesime uygun olacak Ģekilde plaka üzerine 

yerleĢtiriniz. 

 Eğer kesim CNC tezgâhında 

yaptırılacak CNC tezgâhının 

çalıĢma alanı ebatlarını 

öğrendikten sonra yapınız. 

 El ile kesim yapılacaksa bilgisayar 

ortamından 1:1 oranında çıktı alarak plaka 

üzerine yapıĢtırınız. 

 

 Markalama çizgilerinin ve poz 

numaralarının plaka üzerine 

çizecekle aktarılması iĢlemini 

yapınız. 

 Yapı elemanlarını uygun bir kesme aleti ile 

kesiniz. CNC tezgâhı veya el alet ve 

makineleri ile kesim yapılabilir. 

 Kesme iĢlemi sonrası zımpara ile 

parça üzerindeki çapakları 

temizleyiniz. 

 Posta plakası, markalanan kısmı üste gelecek 

Ģekilde yere yatırılır. Üzerine gelen merkez 

tülani plakaları da markalama yerleri posta 

plakasının markalama yerleri ile örtüĢecek 

Ģekilde posta plakası ile birleĢtirilir. 

 

 Güverte plakaları da markalama yerler posta 

plakasının markalama yerleri ile örtüĢecek 

Ģekilde posta ve tülani plakaları ile 

birleĢtirilir. 

 BirleĢtirme iĢleminde, dayanıklı 

bir yapıĢtırma için, hızlı 

yapıĢtırıcı ve kuvvetli 

yapıĢtırıcıyı birlikte kullanınız. 

 

 YapıĢtırma iĢlemi sırasında 

elemanların gönyesinde (zemine 

dik) ve markalama çizgilerini 

ortalayacak Ģekilde monte 

edilmesine dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 
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 Diğer posta, tülani ve güverte elemanları üst 

üste birleĢtirilir. 

 

 

 YapıĢtırma iĢlemi sırasında 

elemanların gönyesinde (zemine 

dik) ve markalama çizgilerini 

ortalayacak Ģekilde monte 

edilmesine dikkat ediniz. 

 BL 8300 güvertesi, güvertedeki markalama 

çizgisi; Posta 187 ile orta simetri düzlemi 

dikkate alınarak birleĢtirilir. 

 

 Bütün iĢlemler bitikten sonra 

yaptığımız iĢi kontrol ediniz. 
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Bir geminin baĢ bloğuna alt blokların montajı ve kaplamasını aĢağıdaki öneriler 

doğrultusunda yapınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Balb, zincirlik ve baĢ kasara alt blok 

modellerini uygun Ģekilde birleĢtiriniz. 

 

 Bu birleĢtirme sırasında mevcut 

tülani, posta, kemere ve güverte 

hizalamalarına dikkat ediniz. 

 Kaplama malzemesi seçiniz. 

 

 

 Kaplama malzemesi gemi profili 

üzerindeki eğrileri oluĢturmaya 

engel olmayacak esnekliğe sahip 

ve dayanıklı olmasına dikkat 

ediniz. 

 Kaplama iĢlemine eğimli yüzeylerin kaplanması 

ile baĢlanmalıdır. 

 Düzlem yüzeylerin kaplama iĢlemi de yapılarak 

baĢ blok modelleme iĢlemi tamamlanmıĢ olur. 

 Eğimli yüzeyin açılım mesafeleri 

her iki uçtan alınarak kaplama 

malzemesi üzerine markalanır, 

markalama çizgilerinden kesilen 

kaplama malzemesi yapıĢtırıcılar 

ve çivi yardımı ile baĢ blok yapı 

elemanları üzerine sabitleyiniz. 
 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ-4 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

 

1. (   ) Genellikle gemilerdeki baĢ taraftaki yüksek kısım, geminin en ön baĢ tarafındaki   

            güverteye, "BaĢ üstü", buradaki yapıya "BaĢ Kasara" denir. 

2. (   ) Yığma sistemi eski bir sistem olarak kabul edilir. 

3. (   ) Bloklama sistemi genelde kullanılan bir sistem olmakla beraber hem zamanlama  

            açısından hem de hataların azlığı bakımından yığma sistemine göre daha  

            avantajlıdır. 

4. (   ) ĠnĢa edilecek gemi bazı bloklara ayrılır. Bu bloklar ayrı ayrı inĢa edilir ve kızakta 

       birleĢtirilir. 

5. (   ) Poz numarası parçanın takibi için son derece önemlidir. 

6. (   ) Panel, üzerinde birkaç eleman bulunan sac yapıdır. 

7. (   ) Hemen hemen her blok ters inĢa ediliyor. 

8. (   ) Sahada jigler üzerinde inĢası tamamlana bloklar sırasıyla kızakta birbirlerine 

       kaynakla birleĢtirilir. 

9. (   ) Zincirlikler, demir zincirlerinin konulduğu yerlerdir 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli koĢullar sağlandığında tekniğe uygun olarak kıç blok 

modelini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Kıç bloğun farklı görsellerini araĢtırarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Tersanede geminin kıç bloğun nasıl yapıldığını araĢtırınız. 
 

2. KIÇ BLOK MODELĠNĠ YAPMAK 
 

Geminin temel yapıları arasında yer alan kıç bodoslamanın önemini ve gemilerde 

uygulanan kıç formları ile çeĢitli gemi tiplerine göre bu formun nasıl oluĢturulduğunu ve 

çizimlerinin nasıl yapıldığını öğrenmiĢtiniz.  

 

2.1. Proje Seçmek ve Ölçeklendirmek 
 

Kıç blok modellemesi, seçilen modelin kıç pik ve kıç kasara kısmının model 

elemanları resimlerinden oluĢturulur. 

 

ġekil 2.1: Kıç blok modellemesi yapılacak bölüm 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 2.2: Kıç pik alt bloğu katı modeli 

 

ġekil 2.3: Kıç kasara alt bloğu katı modeli 

 

2.1.1. Projenin Ölçeklendirilmesi 
 

Kıç blok modellemesi yapılacak kısım, orta ve baĢ blok modellemesi ile birleĢerek 

gemi modelini oluĢturacağından dolayı, gerçek projeden aynı oranda ölçeklenerek 

küçültülmelidir. 

 

Yapılan ölçekleme iĢlemi sonrasında kıç bloğunu oluĢturan elemanların yapım 

resimleri oluĢturulur. 

 

ġekil 2.4: Kıç pik alt bloğu proje resminin ölçeklenmesi 
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ġekil 2.5: Kıç kasara alt bloğu proje resminin ölçeklenmesi 

 

2.1.2. Yapı Elemanlarının SadeleĢtirilmesi 
 

Modeli yapılacak kıç bloğun yapı elemanları, gerçek büyüklüğünden, ölçekleme 

iĢlemi yapılarak modellenecek boyuta getirildikten sonra gerekli sadeleĢtirme iĢlemleri 

yapılmalıdır. 

Gemi projesi üzerinde gerekli dayanımı sağlamak için var olan döĢek, tülani ve 

profiller azaltılıp sadeleĢtirilerek modellenecek hale getirilir. Bu sayede küçültülmüĢ model 

üzerindeki aĢırı sıklıktaki yapı elemanları azaltılarak hem yapım kolaylığı sağlanmıĢ hem de 

gereksiz iĢçilik ve maliye tartıĢlarından kaçınılmıĢ olunur. 

Gerçek projede kullanılan kıç pik ve kıç kasara alt bloklarının yapı elemanları, resmin 

ölçeklenmesi sonucunda bazı düzenlemelere tabi tutulmalıdır. Yapı elemanlarının üzerindeki 

Hollanda profillerine uygun olarak tasarlanmıĢ boĢluklar, ahĢap modellemeye uygun olacak 

Ģekilde yeniden oluĢturulmalıdır. BoĢluk sayıları azaltılmalı ve ahĢaptan yapılacak olan 

destekleme elemanlarının montajına uygun hale getirilmelidir. 

 

Yapı elemanlarında bulunan kanallar sadeleĢtirilir ahĢap modellemeye uygun hale 

getirilip poz numaraları yazılarak yapım resimleri hazırlanır. 
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ġekil 2.6: Kıç pik alt blok yapı elemanlarının sadeleĢtirilmesi 

 
 

ġekil 2.7: Kıç kasara alt blok yapı elemanlarının sadeleĢtirilmesi 
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2.1.3. Kıç Blok Yapı Elemanlarının Ġmalat Resimlerinin OluĢturulması 
 

Kıç blok projesinin ölçeklenmesi sonrasında, yapı elemanlarının ahĢap modellemeye 

uygun gerekli düzenlemeleri yapılarak imalat resimleri oluĢturulmalıdır. 

 

Bu iĢlemde ölçeklenmiĢ kıç blok yapı elemanlarından kıç pik posta no FR 13 plakası 

çizgileri seçilip, bunu taĢıma komutuyla (move) ekranda baĢka bir konuma taĢınır. Bu yapı 

elemanını için yapılması gereken markalama iĢaretleri de aynı yöntemle taĢınır. Bu iĢlemler 

sırasında model malzemesi hangi kalınlıkta olması planlanıyorsa ona göre bazı parçalar için 

kalınlık kadar ölçü küçültülür. Böylelikle posta no FR 13 plakası elde edilmiĢ olur. Kıç blok 

diğer yapı elemanları içinde aynı iĢlemler tekrar edilir. Bu iĢlemleri yaparken getirilen model 

resimleri üzerinde gerekli ölçülendirmeler olmalı ve markalamaya esas oluĢturacak poz 

numaraları yazılmalıdır. 

 

 

ġekil 2.8: Kıç pik alt bloğu posta elemanlarının yapım resimleri-1 

  



 

 44 

 

ġekil 2.9: Kıç pik alt bloğu posta elemanlarının yapım resimleri-2 

 

 

 

ġekil 2.10: Kıç pik alt bloğu posta elemanlarının yapım resimleri-3 
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ġekil 2.11: Kıç pik alt bloğu posta elemanlarının yapım resimleri-4 

 

ġekil 2.12: Kıç pik alt bloğu güverte elemanlarının yapım resimleri 

  



 

 46 

 

ġekil 2.13: Kıç pik alt bloğu tülani elemanlarının yapım resimleri 

 

 

ġekil 2.14: Kıç kasara alt bloğu posta elemanlarının yapım resimleri-1 
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ġekil 2.15: Kıç kasara alt bloğu posta elemanlarının yapım resimleri-2 

 

 

ġekil 2.16: Kıç kasara alt bloğu güverte yapımı resmi 
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Kıç blok yapı elemanlarının yapım resimleri oluĢturulduktan sonra bu elemanların katı 

modellemesi yapılarak montajı yapılır. OluĢturulan bu katı model montaj resmi üzerinden 

elemanların ölçüleri ve montaj uyumsuzlukları kontrol edilerek tespit edilen hatalar giderilir. 

 

 

ġekil 2.17: Kıç pik alt bloğu katı model görünümü 

 

 

ġekil 2.18: Kıç kasara alt bloğu katı model görünümü 

 

2.2. Kıç Blok Yapı Elemanlarını Uygun Malzeme Üzerine 

Markalamak 
 

Yapı elemanlarının resimleri oluĢturulduktan sonra modellemenin hangi gereçten 

yapılacağına karar verilmelidir. Model gemi yapım malzemesi olarak ahĢap (kontrplak, 

sunta, sunta lam, Mdf, balsa vb.) mukavva, forex, karton, maket kartonu, strafor köpük gibi 

malzemeler kullanılabilir. Kullanılacak malzemeye uygun kesme yöntemi seçilir: Kesim ve 

markalama iĢlemi el alet- makineleri veya CNC kesim tezgâhları kullanılarak yapılabilir. 

 
 El aletleri ile kesim yapılması düĢünülüyor ise markalama iĢlemleri: 

Parçaların yapım resimleri bilgisayarda paket çizim programlarında çıktısı 

alınabilecek Ģekilde bir plaka üzerine, poz numaraları ve markalama yerleri de ilave edilerek 

yerleĢtirilmelidir.  
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Kıl testere veya dekupaj makinesi gibi el becerisi gerektiren alet ve makinelerle kesim 

yapılması düĢünüldüğünde parçalar arasında uygun mesafe bırakılmasına dikkat edilmelidir.  

 

Bilgisayar ortamından 1:1 oranında çıktı alınacağından dolayı oluĢturulacak çıktı 

plakasının ebatları yazıcının sınırlarını aĢmamalıdır. Büyük ölçülü modellemelerde çıktı 

iĢlemi, yapı elemanları gruplanarak birden çok seferde yapılmalıdır.  

 

 

Resim 2.1: Yapı elemanlarının 1:1 oranında plotter çıktısının alınması 

 

Resim 2.2: Yapı elemanlarının 1:1 oranında plotter çıktısının alınması 

Kıç blok yapı elemanları modellenecek malzeme üzerine markalanırken pratik olarak 

yapı elemanlarının resimleri 1:1 oranında plotter çıktısı alınarak model malzemesi üzerine 

yapıĢtırılır. Bu sayede markalama esnasındaki resim okuma hataları, yanlıĢ ölçü okuma-

aktarma ve fazladan çizim yapma iĢçiliği gibi problemlerden sakınılmıĢ olunur. 

  

https://www.google.com.tr/search?q=dekupaj+makinesi&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-5FfUqbFLeXq4gTqx4HYDg&ved=0CDgQsAQ
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Resim 2.3: Resmin plaka üzerine aktarılması 

 

 CNC ile kesim yapılması düĢünülüyor ise markalama iĢlemleri: 

 

Kıç blok yapı elemanları kesim Ģekline göre plaka üzerine yerleĢtirilir (Nesting). 

Kesim iĢlemi CNC Router tezgâhı ile yapılacak ise, plakaya yerleĢtirme iĢlemi yapılırken 

parçalar arasına tezgâhın kesici takım ölçüsünü kurtaracak Ģekilde boĢluklar bırakılmalıdır. 

Eğer CNC Lazer kesim tezgâhında kesim yapılacaksa parçalar arasındaki boĢluğun 3-5 mm 

geçmesine gerek yoktur.  

 

Plakaya yerleĢtirme iĢlemi (Nesting) yapılırken plaka yüzeyini en verimli kullanacak 

Ģekilde yerleĢim yapılmalıdır. Mümkün olan en düĢük seviyede fire verecek yerleĢimi elde 

etmek için plaka üzerine farklı dizilimler yapılarak denenmeli ve en uygun olan yerleĢim 

Ģekline karar verilmelidir. 

 

Genellikle piyasada bulunan CNC Router ve Lazer kesim tezgâhlarının iĢleme ebatları 

600x600 mm, 600x800 mm, 750x1050 mm, 1100x1600 mm, 1600x2100 mm, 1600x3100 

mm, 2100x2800 mm, 2100x3100 mm, 2100x4000 mm ölçülerindedir.  
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ġekil 2.19: Kıç pik alt bloğu parçaların CNC tezgâhı için nesting resmi 

 

ġekil 2.20: Kıç kasara alt bloğu parçaların CNC tezgâhı için nesting resmi 
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2.3. Kıç Blok Yapı Elemanlarını Kesmek 
 

Model kesim iĢlemi, genel olarak el alet ve makineleriyle veya CNC kesim tezgâhları 

ile yapılabilir. 

 

 Kıç blok yapı elemanlarını el alet ve makineleri ile kesmek: 

 

Plaka üzerine yapıĢtırılan plotter çıktısı üzerindeki yapı elemanları, markalama 

çizgilerinden uygun bir kesme aracı kullanılarak kesilir. Kesme iĢlemi, testere, kıl testeresi, 

dekupaj gibi alet ve el makineleri ile yapılır. Kesim sonrası malzeme kenarlarındaki çapaklar 

zımpara yardımı ile temizlenmeli ve üzerine poz numarası yazılarak montaja hazır hale 

getirilmelidir. 

 

 

 

 

Resim 2.4: Yapı elemanlarının kesilmesi iĢlemi 
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 Kıç blok yapı elemanlarını CNC tezgâhı ile kesmek: 

 

Kesilecek parçaların plakaya yerleĢtirme iĢlemi, kesim yapacak tezgâhın çalıĢma alanı 

ebatları öğrenildikten sonra yapılmalıdır. 

 

 

Resim 2.5: Kesilecek parçaların CNC kesim makinesine yüklenmesi ve takım yollarının 

makineye tanıtılması 

 

CNC Router veya lazer kesim makinesi ile de kesim yapılabilir. Bunun için 

hazırlanmıĢ kesim resminin(Nesting),  CNC kesim makinesine yüklenmesi ve takım 

yollarının makineye tanıtılması gerekmektedir. 

 

Resim 2.6: CNC lazer kesim makinesi ile kesim  
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2.4. Kıç Blok Yapı Elemanlarını BirleĢtirmek 
 

Kıç blok yapı elemanları kesilip, temizlenip, poz numaraları üzerlerine yazıldıktan 

sonra, gruplanarak birleĢtirme iĢlemine geçilir. 

 

Kıç bloğu; kiç pik ve kıç kasara alt bloklarının modellenmesinin ardından modellenen 

alt blokların birleĢtirilmesiyle oluĢur. 

 

 Kıç pik alt bloğu elemanlarının montajı: 

 

1. AĢama: Güverte-1 plakası, markalanan kısmı üste gelecek Ģekilde yere yatırılır. 

Üzerine gelen FR 13 postası markalama yerleri güverte plakasının markalama yerleri ile 

örtüĢecek Ģekilde güverte plakası ile birleĢtirilir. YapıĢtırma iĢlemi sırasında elemanların 

gönyesinde (zemine dik) ve markalama çizgilerini ortalayacak Ģekilde monte edilmesine 

dikkat edilmelidir. 

 

 

Resim 2.7: FR 13 postasının güverte-1 plakasına birleĢtirilmesi 

2.AĢama: Bu aĢamada güverte-1 plakası üzerine merkez tülani markalama yerlerine 

dikkat edilerek yapıĢtırılır. YapıĢtırma iĢlemi sırasında elemanların gönyesinde (zemine dik) 

ve markalama çizgilerini ortalayacak Ģekilde monte edilmesine dikkat edilmelidir. 
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Resim 2.8: Merkez tülanilerin birleĢtirilmesi 

 

Resim 2.9: Merkez tülanilerin birleĢtirilmesi 

 

Resim 2.10: Merkez tülanilerin birleĢtirilmesi 
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3. AĢama: Güverte üzerine gelen postalar markalama yerleri güverte plakasının 

markalama yerleri ile örtüĢecek Ģekilde güverte plakası ile birleĢtirilir. YapıĢtırma iĢlemi 

sırasında elemanların gönyesinde (zemine dik) ve markalama çizgilerini ortalayacak Ģekilde 

monte edilmesine dikkat edilmelidir. 

 

 

Resim 2.11: Postaların güverte-1 plakasıyla birleĢtirilmesi 

4. AĢama: Güverte-2 plakası, markalanan kısmı üste gelecek Ģekilde merkez tülanisi 

ile birleĢtirilir. 

 

Resim 2.12: Güverte-2 plakasını merkez tülani ile birleĢtirilmesi 
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5. AĢama: Güverte-2 üzerine gelen postalar markalama yerleri güverte plakasının 

markalama yerleri ile örtüĢecek Ģekilde güverte plakası ile birleĢtirilir. YapıĢtırma iĢlemi 

sırasında elemanların gönyesinde (zemine dik) ve markalama çizgilerini ortalayacak Ģekilde 

monte edilmesine dikkat edilmelidir. 

 

 

Resim 2.13: Postaların güverte-2 plakasıyla birleĢtirilmesi 

6. AĢama: Yapılan iĢin kontrol edilmesidir. 

 

 

Resim 2.14: Kıç pik alt blok modeli 
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 Kıç kasara alt bloğu elemanlarının montajı: 

 

1. AĢama: Kıç kasara güverte plakası, markalanan kısmı üste gelecek Ģekilde yere 

yatırılır. Üzerine gelen posta plakaları da markalama yerleri güverte plakasının markalama 

yerleri ile örtüĢecek Ģekilde güverte plakası ile birleĢtirilir. YapıĢtırma iĢlemi sırasında 

elemanların gönyesinde (zemine dik) ve markalama çizgilerini ortalayacak Ģekilde monte 

edilmesine dikkat edilmelidir. 

 

Resim 2.15: Postaların kıç kasara güverte plakasıyla birleĢtirilmesi 

2. AĢama: Bütün iĢlemler bitikten sonra yaptığımız iĢi kontrol ediyoruz. 

 

Resim 2.16: Kıç kasara modeli 

  



 

 59 

 Kıç blok alt bloklarının birleĢtirilmesi: 

 

Bu aĢamada kıç pik ve kıç kasara alt bloklarının birleĢtirilmesi ile kıç blok modeli 

oluĢturulacaktır. Bu birleĢtirme sırasında mevcut tülani, posta, kemere ve güverte 

hizalamalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

Resim 2.17: Kıç kasara modeli 

 

Resim 2.18: Kıç blok modeli 

2.5. Kaplama Yapmak 
 

BirleĢtirme iĢlemi tamamlandıktan sonra yapı elemanları üzerindeki tutkalın iyice 

kuruması beklenir. Kuruma iĢlemi sonrasında kıç blok modeli uygun esnek bir malzeme ile 

kaplanarak modelleme tamamlanır. 

 

Kaplama malzemesi gemi profili üzerindeki eğrileri oluĢturmaya engel olmayacak 

esnekliğe sahip ve dayanıklı olmalıdır. 
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Resim 2.19: Kıç blok modellemesinin kaplanması 

 

Kaplama iĢlemine eğimli yüzeylerin kaplanması ile baĢlanmalıdır. Eğimli yüzeyin 

açılım mesafeleri her iki uçtan alınarak kaplama malzemesi üzerine markalanır, markalama 

çizgilerinden kesilen kaplama malzemesi yapıĢtırıcılar ve çivi yardımı ile kıç blok yapı 

elemanları üzerine sabitlenir.  

 

Düzlem yüzeylerin kaplama iĢlemi de yapılarak kıç blok modelleme iĢlemi 

tamamlanmıĢ olur. 
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UYGULAMA FAALĠYETLERĠ 
Bir geminin kıç bloğuna ait kıç pik alt bloğu modelini aĢağıdaki öneriler 

doğrultusunda yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kıç pik blok modellemesi yapılacak projeyi 

belirleyiniz ve ölçeklendiriniz. 

 Proje gemiyi oluĢturan diğer 

blok modelleri ile aynı oranda 

ölçeklenmelidir. 

 Modelleme için uygun bir malzeme belirleyiniz. 

 Modelleme malzemesi olarak, 

kontrplak, sunta, sunta lam, Mdf, 

balsa mukavva, karton, maket 

kartonu, strafor köpük gibi 

malzemeler kullanılabilir. 

 Bilgisayar ortamında yapı elemanlarını kesime 

uygun olacak Ģekilde plaka üzerine 

yerleĢtiriniz(Nesting). 

 Eğer kesim CNC tezgâhında 

yaptırılacak CNC tezgâhının 

çalıĢma alanı ebatlarını 

öğrendikten sonra yapınız. 

 El ile kesim yapılacaksa bilgisayar ortamından 

1:1 oranında çıktı alarak plaka üzerine 

yapıĢtırınız. 

 

 

 Markalama çizgilerinin ve poz 

numaralarının plaka üzerine 

çizecekle aktarılması iĢlemini 

yapınız. 

 Yapı elemanlarını uygun bir kesme aleti ile 

kesiniz. CNC tezgâhı veya el alet ve makineleri 

ile kesim yapılabilir. 

 Kesme iĢlemi sonrası zımpara ile 

parça üzerindeki çapakları 

temizleyiniz. 

 Güverte-1 plakası, markalanan kısmı üste 

gelecek Ģekilde yere yatırılır. Üzerine gelen FR 

13 postası markalama yerleri güverte plakasının 

markalama yerleri ile örtüĢecek Ģekilde güverte 

plakası ile birleĢtirilir. 

 BirleĢtirme iĢleminde, dayanıklı 

bir yapıĢtırma için, hızlı 

yapıĢtırıcı ve kuvvetli 

yapıĢtırıcıyı birlikte kullanınız. 

 

 YapıĢtırma iĢlemi sırasında 

elemanların gönyesinde (zemine 

dik) ve markalama çizgilerini 

ortalayacak Ģekilde monte 

edilmesine dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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 Güverte-1 plakası üzerine merkez tülani 

markalama yerlerine dikkat edilerek yapıĢtırılır. 

 

 

 YapıĢtırma iĢlemi sırasında 

elemanların gönyesinde (zemine 

dik) ve markalama çizgilerini 

ortalayacak Ģekilde monte 

edilmesine dikkat ediniz. 

 Güverte üzerine gelen postalar markalama 

yerleri güverte plakasının markalama yerleri ile 

örtüĢecek Ģekilde güverte plakası ile birleĢtirilir. 

 

 

 YapıĢtırma iĢlemi sırasında 

elemanların gönyesinde (zemine 

dik) ve markalama çizgilerini 

ortalayacak Ģekilde monte 

edilmesine dikkat ediniz. 
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 Güverte-2 plakası, markalanan kısmı üste 

gelecek Ģekilde merkez tülanisi ile birleĢtirilir. 

 

 

 Markalamaya ve hizalamaya 

dikkat ediniz. 

 Güverte-2 üzerine gelen postalar markalama 

yerleri güverte plakasının markalama yerleri ile 

örtüĢecek Ģekilde güverte plakası ile birleĢtirilir. 

 

 

 YapıĢtırma iĢlemi sırasında 

elemanların gönyesinde (zemine 

dik) ve markalama çizgilerini 

ortalayacak Ģekilde monte 

edilmesine dikkat ediniz. 

 

 Bütün iĢlemler bitikten sonra 

yaptığımız iĢi kontrol ediniz. 
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Bir geminin kıç bloğuna ait kıç kasara alt bloğu modelini aĢağıdaki öneriler 

doğrultusunda yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kıç kasara modellemesi yapılacak projeyi 

belirleyiniz ve ölçeklendiriniz. 

 Proje gemiyi oluĢturan diğer blok 

modelleri ile aynı oranda 

ölçeklenmelidir. 

 Modelleme için uygun bir malzeme 

belirleyiniz. 

 Modelleme malzemesi olarak, 

kontrplak, sunta, sunta lam, Mdf, 

balsa mukavva, karton, maket 

kartonu, strafor köpük gibi 

malzemeler kullanılabilir. 

 Bilgisayar ortamında yapı elemanlarını 

kesime uygun olacak Ģekilde plaka üzerine 

yerleĢtiriniz(Nesting). 

 Eğer kesim CNC tezgahında 

yaptırılacak CNC tezgâhının 

çalıĢma alanı ebatlarını öğrendikten 

sonra yapınız. 

 El ile kesim yapılacaksa bilgisayar 

ortamından 1:1 oranında çıktı alarak plaka 

üzerine yapıĢtırınız. 

 

 Markalama çizgilerinin ve poz 

numaralarının plaka üzerine 

çizecekle aktarılması iĢlemini 

yapınız. 

 Yapı elemanlarını uygun bir kesme aleti ile 

kesiniz. CNC tezgâhı veya el alet ve 

makineleri ile kesim yapılabilir. 

 Kesme iĢlemi sonrası zımpara ile 

parça üzerindeki çapakları 

temizleyiniz. 

 Kıç kasara güverte plakası, markalanan kısmı 

üste gelecek Ģekilde yere yatırılır. Üzerine 

gelen posta plakaları da markalama yerleri 

güverte plakasının markalama yerleri ile 

örtüĢecek Ģekilde güverte plakası ile 

birleĢtirilir. 

 BirleĢtirme iĢleminde, dayanıklı bir 

yapıĢtırma için, hızlı yapıĢtırıcı ve 

kuvvetli yapıĢtırıcıyı birlikte 

kullanınız. 

 

 YapıĢtırma iĢlemi sırasında 

elemanların gönyesinde (zemine 

dik) ve markalama çizgilerini 

ortalayacak Ģekilde monte 

edilmesine dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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 Bütün iĢlemler bitikten sonra 

yaptığımız iĢi kontrol ediniz. 

 

  



 

 66 

Bir geminin kıç bloğuna alt blokların montajı ve kaplamasını aĢağıdaki öneriler 

doğrultusunda yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kıç pik ve kıç kasara alt blok modellerini uygun 

Ģekilde birleĢtiriniz. 

 Bu birleĢtirme sırasında mevcut 

tülani, posta, kemere ve güverte 

hizalamalarına dikkat ediniz. 

 Kaplama malzemesi seçiniz. 

 

 

 Kaplama malzemesi gemi profili 

üzerindeki eğrileri oluĢturmaya 

engel olmayacak esnekliğe sahip 

ve dayanıklı olmasına dikkat 

ediniz. 

 Kaplama iĢlemine eğimli yüzeylerin kaplanması 

ile baĢlanmalıdır. 

 

 Düzlem yüzeylerin kaplama iĢlemi de yapılarak 

kıç blok modelleme iĢlemi tamamlanmıĢ olur. 

 Eğimli yüzeyin açılım mesafeleri 

her iki uçtan alınarak kaplama 

malzemesi üzerine markalanır, 

markalama çizgilerinden kesilen 

kaplama malzemesi yapıĢtırıcılar 

ve çivi yardımı ile kıç blok yapı 

elemanları üzerine sabitleyiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Tekne kaplamasının kıç sonundaki iki bordasını birbirine bağlayan kısmına kıç   

        bodoslama denir. 

2. (   ) Yapım ve tamirlerinin kolaylığı için iki veya daha fazla parçadan ibaret olan   

        bodoslamaya çubuk bodoslama denir. 

3. (   ) Geminin kıç kısmındaki tanklara kıç pik tankları denir 

4. (   ) Büyük teknelerde tamamen “kruzer kıç” biçimi uygulanmamaktadır.  

 

 
 

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 D 

4 D 

5 D 

6 D 

7 D 

8 D 

9 D 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 D 

4 Y 

 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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