
T.C. 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMĠ YAPIMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARġLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2014



 

 i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 
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AÇIKLAMALAR 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL/MESLEK Tekne ve Yat Yapımı 

MODÜLÜN ADI FarĢlar 

MODÜLÜN TANIMI 
FarĢ bölmeleri ve farĢ kapağı yapım becerisinin kazandırıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK FarĢ yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğe 

uygun olarak istenilen standartlarda farĢları yapabilecektir. 

 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun olarak farĢlar bölmelerini ve montajını 

yapabilecektir. 

2. Tekniğe uygun olarak farĢ kapaklarını ve montajını 

yapabilecektir. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Yat imalatı yapımı için gerekli olan tersane ortamı. 

Donanım: Tekne ve yat yapımı için uygun atölye ortamı, Ģerit 

testere makinesi, kalınlık makinesi, planya makinesi, daire 

testere makinesi, el planyası, galvanizli çivi, çekiç, vida, ölçme 

ve markalama aletleri, tutkal, macun, bız, breyiz, matkap, 

tornavida. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

1. Her faaliyet sonucunda kazanılan beceriler ölçülmelidir. 

2. Her modülün sonunda kazanılan yeterlikler ölçülmelidir. 

3. Dersin sonunda Sınıf Geçme Yönetmeliğine göre ölçme ve     

   değerlendirme yapılacaktır. 

 

 

AÇIKLAMALAR 



 

 1 

 

GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci,  

 

Bu modülde, gemi yapımı alanında farĢ tahtası, farĢ bölmesi ve farĢ kapağı yapımı için 

kullanılacak malzemelerin tanıtılması ve seçimi, kullanılacak malzemenin iĢlenmesi ve 

istenen forma getirilmesi, imalat aĢamasında kullanılan yöntemler ve montaj iĢleminin 

gerçekleĢtirilerek kullanıma sunulması süreçleri uygulamaya dönük anlatılmaktadır. 

 

Bu modülü aldığınızda farĢların hangi amaca hizmet ettiğini, üretim yöntemlerini ve 

montaj sırasında dikkat edilecek hususları öğreneceksiniz. 

  

Bu modül sayesinde, farĢ tahtası, farĢ bölmesi ve farĢ kapağının tekne veya yatlar için 

önemini anlayacak, dikkat edilecek noktaları hatırlayacak ve gerekli iĢ güvenliği önemlerini 

alarak meslek yaĢamınızda, kendinize güvenerek, iĢinizi bilinçli bir Ģekilde 

gerçekleĢtireceksiniz.  
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

 
 

Gerekli koĢullar sağlandığında, verilen imalat resmine uygun olarak istenilen teknik 

özellik ve standartlarda farĢ bölmelerini ve montajını yapabilecektir.  

 

 
 

 

 Tekne ve yat imalatı yapan tersanelere giderek, kalifiye elemanlardan farĢ 

bölmesi imalatı ve montajı konularında teorik bilgiler alıp, uygulama esnasında 

nelere dikkat edilmesi gerekliğini gözlemleyerek, sınıf ortamında 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 FarĢ yapımında kullanılan ağaç türlerini ve kullanılan diğer malzemeleri 

kapsayacak nitelikte bilgiler ve numuneler toplayarak, sınıf arkadaĢlarınız ve 

ders öğretmeninizle paylaĢınız. 

 Tekne ve yatlarda kullanılan farĢ yapım yöntemlerini araĢtırınız. 

 

1. FARġ BÖLMELERĠ 
 

1.1. Tanıtılması 
 

Teknelerin sintinelerine yerleĢtirilmiĢ döĢeme tahtalarına farĢ tahtası denir. Gemi 

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

üzerine yerleĢtirilen tahtalarına da farĢ tahtası denilmektedir. Ayrıca küçük teknelerde, 

kemereler üzerine konulmuĢ, çıkarılıp takılabilen tahtalara da farĢ tahtası denir. Büyük 

teknelerde ise farĢ tahtalarının bağlanması için yapılmıĢ kemerelere de farĢ kemeresi adı 

verilir. FarĢlar bu kemereler sabitlenir. 

 

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

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

 

FarĢlar tekne zeminini oluĢturarak hem teknede rahat hareket alanı sağlar hem de 

sintinede beliren ve biriken pis suyun ikmalini yapmayı kolaylaĢtırır. Küçük teknelerde farĢ 

tahtaları aralıklı Ģekilde döĢenirken, büyük teknelerde ise çoğunlukla marine kontrplak ile 

döĢenmektedir. Küçük teknelerde farĢa tahtaları istenildiği zaman kaldırılabilir özellikte 

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

kapakları ile ulaĢılabilmektedir. 

 

FarĢ tahtaları belirli aralıklar ile tekne boyunca döĢenen ve iskele-sancak olmak üzere 

ikiye ayrılan yapı elemanlarıdır. FarĢ Bölmeleri ise farĢ tahtaları ile sintine arasında kalan 

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

birikeceği gibi Ģaft mili, çeĢitli boru ve hortumlarda bu bölümden uzanabilmektedir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
 



 

 4 

Büyük teknelerde ise farĢ kemeresi altında ise teknenin makine dairesi, çeĢitli 

ekipmanlar ve tanklar yerleĢik durumdadır. Bu ekipmanların çevresi yine farĢ tahtaları ile 

döĢenmiĢ durumdadır. 

 

 
Resim 1.1: FarĢ tahtaları döĢenmiĢ bir tekne 

 

 
Resim 1.2: FarĢ tahtaları döĢenmiĢ bir tekne 

 

1.2. Yapım Teknikleri 
 

Teknenin, farĢ tahtaları ve bölmelerinin yapımında kullanılacak ahĢap cinslerini 

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

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

kriterleridir. Tekne yapımında olduğu gibi farĢ yapımında da kullanılacak ahĢap kurutulmuĢ 

olmalı ve yaklaĢık % 15’lik bir nem barındırmalıdır. FarĢ tahtası yapımında kullanılmıĢ 

ahĢap tekne denize indirildikten sonra, bünyesine su çekerse, uzamaya çalıĢır ve büyük 

kuvvetler oluĢturur. Bu nedenle uzama katsayısı düĢük ahĢap cinsleri kullanılmalı ve ahĢap 

su etkisine karĢı iyi Ģekilde korunmuĢ olmalıdır. 
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AhĢap ne kadar dayanıklı ve mukavemeti yüksek ise, o derece de ağırdır. Bu nedenle 

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

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

ağaçlardan yapılır. 

 

Özellikle iğne yapraklı ağaçlar, yük taĢıyan veya suyun etkilerine açık alanlarda 

kullanılmamalıdırlar. Ancak malzemelerin iĢleme özellikleri, mukavemet değerleri, fiyatları 

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

 

1.2.1. FarĢ Yapımında Kullanılan Ağaçlar ve Diğer Malzemeler 

 
FarĢ yapımında en çok kullanılan ağaç cinsleri teak, maun, karaağaç ve çam 

ağaçlarıdır. Çam ağacı fazla tercih edilmemesine rağmen diğer ağaç türlerine oranla hem 

daha ucuz hem de piyasada bulabilme kolaylığı açısından tercih edilen iğne yapraklı bir 

ağaçtır. Bu ağaçların mekanik özellikleri nedeniyle farĢ yapımında kullanılmaları uygun 

görülmüĢtür. Fakat piyasada maliyetin düĢük tutulması istendiğinden ithal ağaçlar pek tercih 

edilmemektedir. 

 

Ağaçların yanı sıra yeni uygulanan tekniklere göre günümüzde farĢlar; su kontrplağı 

(marin kontrplak) ve alüminyum levhadan da yapılmaktadır. Bu malzemeler genel olarak 

motor yatlarda, mega yatlarda, büyük balıkçı teknelerinde kullanılmaktadır. Bu 

malzemelerin tercih edilme nedenleri ise, ithal ağaçlara oranla maliyetlerinin daha düĢük 

olması, iĢleme kolaylığı, iĢçiliğinin az olması ve bakım masraflarının düĢük olması 

söylenebilir.  

 

 

 Tik (Teak);  

Güney Asya da Hindistan, Hindiçinli ve Cavada yetiĢir. Göbek odunludur. DıĢ odun 

dardır. Ġlkbahar dokusundaki gözenekleri iri, tek sıralı çember biçimindedir. Sonbahar 

dokusundaki gözenekleri iri, tek sıralı çember biçimindedir. Sonbahar dokusundaki 

gözenekleri orta büyüklükte ve dağınık düzendedir. Kesit yüzeylerindeki gözenekleri iri ve 

belirlidir. Öz ıĢınları görünür. Yağlı bir yapısı vardır. Damarları genellikle aynı renkli 

çizgilerden oluĢur.  

 

Tik ağacının dıĢ odun gri, iç odun sarımsı açık kahverengidir. Ġç odunu, açık havada 

ve kendiliğinden koyulaĢır. Koyu kahverengi olur. 

Sert ve sıkı yapılıdır. Esnek bir ağaçtır. Kolay yarılır. Vurulma, ezilme, sürtünme gibi 

fiziksel etkilere karĢı dayanımı iyidir. ĠĢlenen yüzey temiz görüntü verir. Aletlerin kesici 

ağızlarını çabuk köreltir. Tornaya iyi gelir. Az çeker. Çabuk kamburlaĢır. Suyu adeta iter. 

Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkıma uğramaz. ĠĢlenirken çıkan tozlar 

sağlığa zararlıdır. Ġyi boyanmaz. Zor verniklenir. 

 

Hava kurusu özgül ağırlığı, yaklaĢık 0.66 gr/cm3 tür. Masifi tomruk ve kereste halinde 

satılır. Teknelerin özellikle suyla temas eden kısımlarında daha çok tercih edilir. Teknelerin 

güverte kaplamalarında, farĢ tahtalarında ya da mobilyalarının yapımında tercih edilir. 

Maliyeti yüksek bir ithal ağaçtır. 
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Resim 1.3: Teak ağacı deseni 

 

 Maun (Mahogany);  

Maun ağacı, Batı Hindistan, Orta Amerika ve Afrika’da yetiĢir. Sıcak iklim ağacıdır. 

Çoğunlukla pazarlandığı yere veya gönderildiği limana göre isimlendirilir. Örneğin Küba 

maunu, Alaska maunu, Bolivya maunu gibi. Bazen de yapısal özelliğine göre isimlendirilir. 

Sapelli maun, piramit maun, kırmızı veya sarı maun gibi. 

 

Göbek odunlu bir ağaçtır. Türüne göre bazen çok iri, bazen orta irilikte gözeneklidir. 

Gözenekleri dağınık düzendedir. ÖzıĢınları belirlidir. Çizgili, benekli, yollu, dalgalı, parıltılı 

görünen değiĢik maun cinsleri vardır. Yıllık halka sınırları belirli biçimde birbirinden 

ayrılmaz. 

 

DıĢ odunu gri renklidir. Ġç odunu türüne göre sarı ile kırmızı kahverengi arasında 

değiĢir. Kesildiği andaki rengi, havanın etkisi ile ve zamanla belirli oranda koyulaĢır. 

Sıkı yapılı, az esnek bir ağaçtır. Kolay ve temiz iĢlenir. Az çalıĢır, az çeker ve az 

çatlar. Bol tanelidir. Bu yüzden en iyi boyanan ağaçlardandır. Ġyi verniklenir. DeğiĢen hava 

koĢullarında bile büyük dayanım gösterir. Çivi, vida ve tutkalla bağlanır. Kuruma niteliği 

iyidir. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkıma uğramaz.  

 

Hava kurusu maunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0.50-0.60 gr/cm 3 tür. Tekne 

mobilyalarında, tekne kaplamasında, omurga ve baĢ-kıç bodoslamada ve farĢ tahtası 

yapımında kullanılmaktadır. Ġthal bir ağaç olduğu için maliyeti yüksek bir ağaç türüdür. 

 

 
Resim 1.4: Maun ağacı deseni 
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 Karaağaç;  

Karadeniz bölgesinde orman halinde, diğer bölgelerde dağınık halde yetiĢir. Karaağaç, 

göbek odunlu bir ağaçtır. Çember gözeneklidir. Ġlkbahar dokusu açık renkli, çok gözenekli 

ve kaba yapılıdır. Sonbahar dokusu koy renkli daha küçük gözenekli ve sakı yapılıdır. 

ÖzıĢınları özellikle özkesitte açık kahverengi küçük parlak pulcuklar halinde görünür. 

Karaağacın iletken dokusunu oluĢturan gözenekler iridir. Ġğne yırtığı Ģeklindedir ve çıplak 

gözle görünür. Yıllık halkaları belirlidir. Damar kesitte canlı ve belirli damar süsleri vardır. 

 

Yeni kesilmiĢ karaağaçta dıĢ odun sarımsı beyazdır. Zamanla koyulaĢarak açık kırmızı 

kahverengi olur. Ġç odunu ise açık tonda çikolata kahverengi rengindedir. Kerestesi sert, sıkı 

yapılıdır. Uzun liflidir. Basınca karĢı dayanımı iyidir. Zor iĢlenir. Kesici aletlerin ağızlarını 

çabuk körletir. Ġyi boyanır ve verniklenir. 

 

Hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0.64 gr/cm 3 tür. Teknelerin çeĢitli 

yerlerinde, köprü ve iskele inĢaatlarında kullanılır. 

 

 
Resim 1.5: Karaağaç deseni 

 

 Çam;  

Sarı, beyaz, kızıl ve kara olmak üzere dört gruba ayrılmıĢ çam ağacı türleri vardır. 

Beyaz hariç, diğer üç türü Türkiye'de karıĢık orman olarak oldukça yaygındır. Özellikle 

Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Toros Dağları yöresinde büyük çam ormanları bulunur. 

Diğer türleri de Avrupa da, Akdeniz Bölgesi’nde, Ġskandinavya ülkelerinde ve Rusya'da, 

Kuzey Amerika'nın birçok kesiminde yetiĢir. Genel olarak çam ağacı, dıĢ odunu geniĢ olan 

göbek odunlu, yıllık halkaları belirgin, yapısında fazla reçine bulunduran ve fazla budaklı bir 

ağaçtır. 

 

Köknar ve ladinden daha serttir. Onlardan daha az esnektir. Oldukça dayanıklıdır. Yük 

taĢıma niteliği çok iyidir. Az çalıĢır, az çeker. Kolay iĢlenir. Reçinesi temizlendikten sonra 

boyanabilir. Vida ve çivi ile bağlantısı iyidir. Zor verniklenir. Yarılmaya ve çatlamaya karĢı 

iĢlenirken dikkat edilmesi gerekir. Kuruma süresinin kısa olması tekne yapımında avantaj 

sağlar. Stringer, güverte kiriĢleri gibi birçok tekne yapı elemanlarında kullanılır. Maliyeti 

düĢük olduğu için ve piyasada rahatlıkla bulunabildiği için farĢ tahtası yapımında tercih 

edilir. 
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Resim 1.6: Çam ağacı deseni 

 

 Su kontrplağı (Marin kontrplak);  

Masif ağacın aksine kontrplaklar çalıĢma (uzama, kısalma, çarpılma) eğilimi 

göstermezler ve elyaf yönüne dik çekme mukavemetleri masif tahtadan yüksektir. Daima tek 

sayılı katmanlardan (3,5 gibi) meydana gelir. Bu katlar daima elyaf yönleri birbirlerine göre 

90 
0
C dik gelecek Ģekilde yerleĢtirilir ve özel bir yapıĢtırıcı ile birbirine bağlanır. Tekne 

inĢasında kullanılacak kontrplak özel Ģartlara sahip olup, pahalıdır. Ġngiliz standartlarına göre 

BS 1088 veya Alman normlarında AW 100 iĢaretli kontrplaklar teknenin karinası dahil, tüm 

yapı elemanlarında kullanılabilir.  

Gemi inĢa endüstrisine yönelik aĢınmaya dirençli döĢeme paneli olan bu kontrplaklar 

%100 suya, neme ve rutubete karĢı dayanıklıdır. Ġstendiğinde boya ve cila iĢlemi 

uygulanabilir. Su (marin) kontrplakları genellikle okume, huĢ, kayın gibi sert ağaçlardan 

yapılır. Panel kenarları boyanarak sertleĢtirilmekte ve mukavemeti artırılmaktadır. 

 

Ayrıca kontrplağın iç katları da dıĢ katlarının yapılmıĢ olduğu uzun ömürlü ve yüksek 

mukavemetli ahĢaptan oluĢmalı, ara katlarda dayanıksız veya yumuĢak ahĢap cinsleri 

çalıĢılmamıĢ olmalıdır. Kontrplaklar, verniklenecek yüzeylerde mobilya veya farĢ tahtası 

imali gibi amaçlar için önceden arzu edilen ahĢap kaplamalar ile kaplanmıĢ Ģekilde, hazır da 

satılmaktadır. 

 

100 
0
C'ye kadar ısıya, suya ve asit ortamlarına dayanıklı özellikle olup, yat ve tekne 

yapımına uygun özel deniz tipi kontrplak çeĢididir. 

Teknik özellikleri ise; 

Ebat: 2200*1700 mm., 2200*1300 mm. ve 2440*1220 mm. 

Kalınlık: 4 mm.'den 30 mm.'ye kadar piyasada bulunmaktadır. 
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Resim 1.7: Su Kontrplağı (Marin Kontrplak) 

 

 Alüminyum;  

ÇeĢitli karıĢımlarla deniz suyuna mukavim hale getirilmiĢ alüminyum oluĢturduğu 

oksit yüzeyi sayesinde kendini dıĢ Ģartlara karĢı mükemmel korur. Çeliğe göre çok pahalı 

olan alüminyum malzeme aynı tekneyi yarı ağırlıkta yapmak mümkün olduğundan, pasa 

karĢı önlem ve boya gerektirmediğinden ve tekne gövdesi bitmiĢ tekne bedelinin ancak 

küçük bir kısmını oluĢturduğundan, sac tekneye göre % 10-15 daha pahalı bir çözümdür.  

 

Tekne inĢasına uygun alüminyum alaĢımları alüminyum, mangan ve silisyum 

karıĢımlarından meydana gelir. Alüminyum galvanik korozyona çok yatkın bir malzemedir. 

Bu nedenle baĢka bir metalle bir araya getirildiğinde alüminyum daima korozyona uğrayan 

taraf olacaktır. Dolayısıyla alüminyum gövde diğer metallere karĢı daima yalıtılmıĢ 

olmalıdır. Alüminyum teknenin ıslak sintinesine atılacak bir bakır paranın tekneyi eninde 

sonunda delerek kesinlikle batmasına sebep olacağı iddia edilmektedir. 

 

 
Resim 1.8: Teknenin makine dairesinin alüminyum levhadan yapılmıĢ farĢ ve farĢ kapağı 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=su+kontrapla%C4%9F%C4%B1+g%C3%B6rseli&source=images&cd=&cad=rja&docid=0YvakCiCEaEzOM&tbnid=4FxSeTcpdcLxzM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fakdeniz.all.biz%2Fkontraplak-g66078&ei=V5v1UfXwJ4fiPIqHgegE&bvm=bv.49784469,d.Yms&psig=AFQjCNGdvCycqvR6AJawW8xKmgOvGGvjTA&ust=1375136962932083
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Yukarıdaki resimde yer alan farĢ ve farĢ kapağının yüzeyi düĢmelere karĢı sürtünme 

kuvvetinin arttıracak biçimde imal edilmiĢtir. Alüminyum malzeme aynı zamanda temizleme 

açısından da kolaylık sağlamaktadır. 
 

 Galvanizli çivi - vida;  

Galvaniz kaplama çiviler, inĢaatlarda kullanılan özel bir  çivi türüdür. Galvaniz 

kaplama çiviler, koruyucu bir tabaka oluĢturmak amacıyla çinkoyla kaplanmaktadırlar. Bu 

tabaka, herhangi bir paslanma veya çürüme durumunda alttaki ana metali korumaktadır. 

Galvaniz kaplama çivilerin ilk önemli özelliği normal çivilere göre, paslanma ve çürüme 

olayının daha az olmasıdır. Sekoya ve sedir ağaçlarında bu çivilerin kullanılmaması tavsiye 

edilir. Çünkü bu ağaçlarda bulunan asit ve kimyasallar, çinko kaplamayı kısa zamanda 

eritecektir. 

 

Galvaniz kaplama çiviler kısa zamanda paslanarak, bulundukları ağaca kendi 

çevrelerinde lekeler bırakacaklar, tekne yüzeyine pas kusacaklardır. Galvanizli vidalar içinde 

aynı durum geçerlidir. 

 

Çok geleneksel usullerle yapılanlar hariç, ahĢap yat inĢasında çivi bağlantısının yeri 

kalmamıĢtır. Bağlantılar bronz veya paslanmaz çelik vida veya yapıĢtırıcılarla 

sağlanmaktadır. 

  
 

Resim 1.9: Galvanizli Çivi-Vida 

 

 Epoksi reçine;  

GörünüĢ ve kullanım özellikleri bakımından polyester reçinelere çok benzemekle 

beraber, baĢka bir reçine grubundandırlar. Daha pahalı ve daha üstün mekanik özelliklere 

sahiptirler. Epoksi reçinelerin su geçirmezliği polyestere göre üç kat daha fazladır. Aynen 

polyester gibi iki bileĢenli olup, polyestere göre karıĢım oranları çok daha hassas ayarlanmalı 

ve hata yapılmamalıdır.  

http://www.turanmetal.net/
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=galvanizli%20vida&source=images&cd=&docid=gE1jEhQnlvJgiM&tbnid=QhsnqGZvGHgapM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.aygips.com.tr%2Findex.php%3Fp%3D1%26id%3D20&ei=qqr1Uc3oH8fWswaWhYH4Dg&bvm=bv.49784469,d.Yms&psig=AFQjCNFB71kkDcTtZpor9Ri8VwNGGu-EXw&ust=1375140869495865


 

 11 

Özel sertleĢtiricilerle sıfır derecenin altındaki sıcaklıklarda bile kullanılabilirler. 

Ayrıca su geçirgenlikleri çok düĢüktür. Epoksid reçineler güneĢin ultraviyole ıĢınlarına 

hassas olup, zamanla sararırlar, bu nedenle UV-ıĢınlarına karĢı koruma sağlayan bir son kat 

boya veya vernikle korunmalıdırlar. AhĢap tekne bağlantılarında sıkça kullanılan 

yapıĢtırıcılardır. 

 

1.2.2. FarĢ Yapımında Kullanılan Yöntemler 
 

FarĢ ve farĢ bölmesi yapımında baĢlıca üç çeĢit yapım yöntemi kullanılmaktadır. Bu 

yöntemler teknenin büyüklüğüne göre farklılık göstermektedir. Bu yöntemleri sıralayacak 

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

ahĢap ve ahĢap kökenli malzemeler kullanılmaktadır. 

 

 Izgara yöntemi;  

Bu yöntemde farĢlar tekne boyuna, tekne geniĢliğine ve formuna göre sintineyi üstten 

kapatacak Ģekilde imal edilir. AhĢap teknelerde farĢ tahtaları postaların omurgayla direncini 

sağlayan döĢeklerin üzerine konulacağı gibi, polyester teknelerde direkt sintinenin üzerine 

konularak yürüme alanı sağlanmaktadır. Yapılan farĢ tahtaları herhangi bir Ģekilde cıvata, 

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

yöntemde, farĢ tahtaları istenildiğinde kaldırılarak sintinede biriken pis sular pompalar 

yardımıyla dıĢarı atılır.  

 

Bu yöntemde farĢ tahtaları, tekne formuna göre çeĢitli geniĢliklerde ya da aynı 

geniĢliklerde latalardan aralıklı olarak birleĢtirilerek oluĢturulur. FarĢ tahtalarının birbirine 

birleĢtirilmesi ise yine latalarla sağlanır.  

 

Lataların öncelikle perdahlama iĢlemi yapılır. FarĢ tahtası olarak kullanılacak latalar, 

teknenin sintinesine basacak lataların üzerine dik gelecek Ģekilde epoksi reçineyle 

yapıĢtırılır. Kuruma süresi sonunda farĢ tahtası olarak kullanılacak farĢ tahtaları 

verniklenerek kullanıma hazır hale gelmiĢ olur. Ya da bu latalar galvanizli çivi ile birbirine 

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

kapatılarak üst yüzey iĢlemlerine sokulur ve kullanıma hazır hale gelir.  

 

        
Resim 1.10: Polyester bir tekne zeminine yerleĢtirilmiĢ farĢ tahtaları 
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Resim 1.11: Polyester teknenin sintinesinin formuna uygun farĢ tahtaları 

 

 
 

Resim 1.12: Tekne formuna uygun ızgara yöntemiyle döĢenmiĢ farĢ tahtaları 

 

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

sintinesine uygulayarak uygulanan kuvveti dağıtma görevi üstlenir. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=bottom+boards+boat&source=images&cd=&cad=rja&docid=HGsYi2dl2bO7NM&tbnid=8NaJizY65Jyq-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.saltpondrowing.com/rowboats.html&ei=k-nzUYDlMYnRsgaZoIGIBw&bvm=bv.49784469,d.Yms&psig=AFQjCNHPmy98TPs4OXtiAbMPCAOUEym05g&ust=1375024409024165
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Resim 1.13: Tekne formuna göre yapılmıĢ parçalı Ģekilde farĢ tahtaları 

 

Yukarıda yer alan farĢ tahtalarının altına monte edilmiĢ latalar, hem farĢ tahtalarını 

birbirine bağlamıĢ olur hem de teknenin sintinesine oturacak Ģekilde yerleĢtirilerek, farĢ 

tahtalarına yükseklik kazandırılmıĢ olur. 

 

 Paket yöntemi;  

Bu yöntem günümüzde fazla kullanılmaktadır. Fakat genellikle orta boy teknelerde 

kullanılmıĢ bu yöntem, istenildiğinde çıkarılıp takılabilen farĢ tahtalarından oluĢur. Pis 

suların sintinede birikmesi durumunda pompalar ya da hidrofor yardımıyla ikmal 

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

de yapılabilir.  

 

Teknenin postaları üzerine baĢtan kıça doğru uzanan istralyaların görünen yüzlerinin 

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

yumrular bağlanır. Eğer çivi kullanılmıĢsa yumru içerisine gömülerek üzeri 

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

etmesini engellemek için kullanılmaktadır. Tahtaların baĢ-kıç doğrultusunda hareketini 

kısıtlamak içinse, döĢeklerin yanlarına bağlanan üzengiler sayesinde farĢ tahtaları pupa-

pruva doğrultusunda hareketi kısıtlanmıĢ olur. Böylece kullanılmıĢ olan yumrular ve 

üzengiler farĢ tahtalarını, tekne elamanlarına bağlanmadan sintinede sabitlenmesini sağlar. 

 

Kullanılan farĢ tahtalarının zaman içerisinde dıĢ etkilerden dolayı çalıĢmasının kısmen 

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

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

FarĢ tahtaları mutlaka üst yüzey iĢleminden geçirilmelidir. Aksi takdirde dıĢ etkilere maruz 

kalan tahtalar kısa sürede çürüme eğilimi gösterecektir. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=bottom+boards+boat&source=images&cd=&cad=rja&docid=ycBIoQcAWKHfwM&tbnid=6CnpM1YMi9TdwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://forum.woodenboat.com/showthread.php?93240-Raised-floor-boards&ei=3eXzUdjBJobfOMqdgbgC&bvm=bv.49784469,d.Yms&psig=AFQjCNHPmy98TPs4OXtiAbMPCAOUEym05g&ust=1375024409024165
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=bottom+boards+boat&source=images&cd=&cad=rja&docid=HGsYi2dl2bO7NM&tbnid=8NaJizY65Jyq-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://justinandsharisail.blogspot.com/2010/01/journey-begins-floor-boards.html&ei=qenzUbe-FofXswbgi4E4&bvm=bv.49784469,d.Yms&psig=AFQjCNHPmy98TPs4OXtiAbMPCAOUEym05g&ust=1375024409024165
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ġekil 1.1: FarĢ tahtalarını pupa-pruva yönlerinde sabitleme görevi gören üzengi 

       
 

ġekil 1.2: FarĢ tahtalarının üst görünüĢü         ġekil 1.3: FarĢ tahtalarının yan görünüĢü 
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Resim 1.14: Ġskele-sancak yönünde yerleĢtirilmiĢ farĢ tahtaları 

  
 

Resim 1.15: Profil kesitinden farĢ tahtası, istralya ve yumru bağlantısı 

 

Yukarıda yer alan resimlerde farĢ tahtaları, cumba cumbaya yerleĢtirilmiĢ olup, 

istenirse lambalı birleĢtirmeyle ya da kiniĢli birleĢtirme yöntemiyle de birleĢtirilebilir.  

 

 Kapama yöntemi;  

Günümüzde büyük teknelerde ve motoryatlarda farĢ sistemi maliyeti ve iĢçiliği 

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

makineler gerçekleĢtireceğinden, farĢ sistemi kemere ve öksüz kemerelere sabitlenmesi 

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

kullanmaktadır.  

 

Yeni geliĢtirilen ve büyük teknelerde uygulanan bu sistemde gemi sintinesine 

yerleĢecek bütün tankların ve makinelerin boy ve geniĢlik hesapları yapılarak üzerlerine 

gelecek farĢ kemerelerinin omurgadan yükseklikleri hesaplanmaktadır. Alınan ölçüler 

doğrultusunda farĢların sabitleneceği kemerelerin yüksekliği ortaya çıkmaktadır.  
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Resim 1.16: FarĢ kemeresi yüksekliğinin belirlenmesi 

 

Küçük teknelerdeki farĢ tahtalarının görevini megayatlarda, motoryatlarda veya 

trollerde farĢ kemeresi sistemi almaktadır. FarĢ kemerelerinin geniĢliği ve boyu tekne 

geniĢliği ve boyu ile doğru orantılıdır. FarĢ kemeresi, düz bir zemin oluĢturması 

gerektiğinden, iskele-sancak doğrultusunda terazide olması sağlanmalıdır. Büyük teknelerde 

teraziye getirmek için ince hortum içerisine basılan su, hortum içinde hiç hava kalmayacak 

Ģekilde farĢ kemeresinin bağlanacağı iskele-sancak doğrultusunda, su seviyesinin aynı hizaya 

getirilmesiyle sağlanmaktadır. Kemerelerin geleceği yükseklik belirlendikten sonra 

istralyalara açılacak kertikler iĢaretlenerek farĢ kemereleri iskele ve sancak yönlerindeki 

istralyalara epoksi reçine ile yapıĢtırılır. Kemerelerin yapıĢma iĢlemi bittikten sonra 18 mm. 

veya üzeri kalınlıkta su kontraplağı, epoksi reçine ile öncelikle yapıĢtırılır. Ardından 

galvanizli vida ile kemere çektirilerek, yapıĢmanın iyice güçlenmesi sağlanır. Bu süreci, 

gerekli üst yüzey iĢlemlerinin yapılması izler. Önemli bir noktada farĢ kemeresinin tüm 

zemini kaplaması gerektiğidir. Sintine ile tüm irtibat kesilmelidir. Kenarlarda kalan tüm 

boĢluklar doldurulmalıdır. 

 

 
 

Resim 1.17: FarĢ kemerelerinin teraziye getirilmesi 
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Yukarıdaki resimde görülen hortumların içi su dolu olup farĢ kemerelerinin iskele-

sancak yönünde teraziye getirilmesi görevi görür. FarĢ kemeresi yüksekliği belirlenen 

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

getirilerek sancak ve iskele de kemereler aynı simetriye getirilir. 

 

 
 

Resim 1.18: FarĢ kemerelerinin istralyalara bağlanması  

 

Bütün kemereler istralyalar üzerinde açılan kertiklere oturtulur; cıvata ve yapıĢtırıcılar 

sayesinde kemereler kertiklere monte edilir. 

 

 
 

Resim 1.19: Kemereler üzerine su kontrplaklarının yerleĢtirilmesi 
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Resim 1.20: Kenar formlarına uygun farĢ montajı 

 

 
 

Resim 1.21: Kemere üzerindeki 18 mm. su kontrplağının döĢenmesi 

 

Kontrplakların zemine yerleĢmesini kemerelere uyumlu olarak oturmasını ve form 

kazanmasını sağlamak için el planyası veya rende kullanılır. Kontrplaklar kemerelere 

sabitlendikten sonra perdahlama iĢlemine geçilir.  
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Resim 1.22: Kemerelere bağlanmıĢ farĢların görünüĢü 

 

1.3. Montajını Yapma 
 

FarĢ tahtaları ve farĢ bölmeleri daha öncede belirtildiği gibi üç yöntemle yapılmaktadır. 

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

 

 Izgara yönteminin montajı 

 

Kısaca bu yöntem, farĢ tahtalarının teknenin yapı elemanlarına bağlanmadan teknenin 

sintinesine bırakılan, gerektiğinde kaldırılabilen portatif bir farĢ tahtası sistemidir. 

 

Küçük teknelerde uygulanan bu yöntemde iĢe öncelikle iĢ resminin çizilmesiyle 

baĢlanır. Teknenin formuna göre, kullanılacak tahtaların uzunluğu ve geniĢliği resim 

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

malzeme, iĢ resmine bağlı kalarak ahĢap iĢleme makinelerinde istenilen ölçüye getirilir. 

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

Gerekli üst yüzey iĢlemleri yapılan farĢ tahtaları sintine üzerine konur. Burada farĢ tahtaları 

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

kullanılmasını sağlar. 

 

             
Resim 1.23:Çıta ile farĢ tahtalarının bağlanması      Resim 1.24: Formuna uygun farĢ tahtaları 
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Resim 1.25: Ġki farklı ahĢap teknenin farĢ tahtaları 

 

 Paket yönteminin montajı;  

Ġskele-sancak doğrultusunda döĢenecek farĢ tahtaları, tekne postalarına önceden 

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

demonte Ģekilde yerleĢtirilir. FarĢ tahtalarının maktaları, karĢılıklı olarak yumrular arasına 

sıkıĢtırılmıĢ olur. BaĢ-kıç doğrultusunda farĢ tahtalarının hareketinin kısıtlanması için, 

döĢeklerin ve postaların yanlarına gelecek Ģekilde bağlanmıĢ üzengiler arasına sıkıĢtırılarak, 

tahtaların ileri-geri hareket etmesi engellenmiĢ olur. YerleĢtirilen farĢ tahtaları cumba 

cumbaya birleĢtirilebileceği gibi, lambalı birleĢtirme veya kiniĢli birleĢtirme ile de 

birleĢtirilebilir. FarĢ tahtaları birbirine hiçbir Ģekilde bağlanmaz. 

 

FarĢ tahtaları pupa-pruva yönünde döĢenecekse bu kez karĢılıklı postalar arasına 

kemereler döĢenir. Kemereler postalara sabitlenir. FarĢ tahtalarının bittiği iki uç kısma 

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

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

kemereler üzerine sabitlenerek tahtaların hareket alanı kısıtlanır. FarĢ tahtaları birbirine 

cumba cumbaya yerleĢtirileceği gibi lambalı yada kiniĢli olarak ta birleĢtirilebilir. FarĢ 

tahtaları arasında boĢluk bırakılmadan döĢeme iĢlemi yapılır. 

 

Sintine ile döĢenen farĢ tahtaları arasında kalan boĢ kısma da farĢ bölmesi adı verilir. 

Bu bölmeler çeĢitli amaçlar için kullanılabilir.  
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Resim 1.26: FarĢ tahtalarının aralarında boĢluk bırakılmadan döĢenmesi 

 

 Kapama yönteminin montajı;  

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

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

doğrultusunda kemereler, istralyalar üzerine açılmıĢ kertiklere epoksi reçine ile yapıĢtırılır. 

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

kemerelere çektirilerek yapıĢma sağlamlaĢtırılır. Kemerelerle sintine kısmı arasında hiçbir 

boĢluk bırakılmadan tüm zemin kapatılır. Sintineye iniĢ için farĢ kapakları açılması 

unutulmamalıdır. Perdahlama iĢleminden sonra vernik veya boyama iĢlemi uygulanarak 

kullanıma hazır hale getirilir. 



 

 22 

 
 

Resim 1.27: FarĢ kemereleri döĢenmiĢ bir tekne 

 

 
 

Resim 1.28: FarĢ kemereleri üzerine döĢenmiĢ su kontrplakları 
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Resim 1.29: FarĢ yardımıyla sintine ile tüm bağlantının kesilmesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamakları ve öğretmeninizin vereceği imalat resmine göre, küçük 

teknede kullanılacak olan farĢ tahtalarını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Verilen imalat resmini inceleyerek, gerekli 

malzeme ve ekipmanlarınızı kontrol ediniz. 

 

 

 Eksik malzeme veya ekipmanı 

çalıĢma esnasında temin etmek, 

zaman kaybına yol açacağını 

unutmayınız. 

 Yapılacak farĢ tahtaları için bir parça kesim 

listesi hazırlayınız. 

 Teknenin formuna uygun olarak her 

parçayı tek tek dikkatle inceleyiniz 

ve ölçüleri doğru tespit ediniz. 

 Kerestenin fire oranını göz önüne 

alarak kesim listesi hazırlayınız. 

 Kullanacağınız malzeme cinsini seçiniz ve 

markalama iĢlemini yapınız. 

 Kullanacağınız malzeme ahĢap ise 

nem oranını göz önünde 

bulundurunuz. 

 Kesim listesine uygun, olarak seçtiğiniz 

kerestelerin yüz ve cumbalarını planya 

makinesinden geçiriniz. 

 Planya makinesinde çalıĢma 

güvenliği kurallarına uyunuz.  

 Yüz ve cumbası rendelenmiĢ keresteleri, Ģerit 

testere makinesinde kaba ölçülendirmesini 

yapınız. 

 Keresteyi makinenin siperine 

dayayarak kesim yapınız. 

 ġerit testere lamasını mazotla 

silmeyi unutmayınız. 

 ġerit testere makinesinde çalıĢma 

güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Her kesim iĢleminde sonra testere 

lamasının değdiği, yüz yada 

cumbayı tekrar planya 

makinesinden geçirmeyi 

unutmayınız. 

 Kaba olarak ölçülendirilen tahtaları iĢ 

resminde verilen kalınlık ölçüsüne kadar 

indiriniz. 

 TalaĢ miktarını geniĢ yüzeylerde 2 

mm, dar yüzeylerde 5 mm'den fazla 

vermeyiniz. 

 Kalınlık makinesinde çalıĢma 

güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Kalınlıkları iĢ resmindeki ölçüsüne getirilen 

tahtaların en ve boylarını daire testere 

  Makinede uygun bıçağın olmasına 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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makinesinde net ölçüsüne getiriniz.  Tahtaları sipere dayayarak kesim 

iĢlemini yapınız. 

 Kesme kurallarına uyunuz. 

 Daire testere makinesinde çalıĢma 

güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Net ölçüsüne getirilen tahtaları, palet 

zımpara makinesinde yada titreĢimli zımpara 

makinesinde zımparalayınız. 

 

 

 

 Tahtaların kenarlarına pah kırmayı 

unutmayınız. 

 FarĢ tahtalarına uygun formu verdiğinize ve 

ölçülerinin doğruluğunu kontrol ediniz. 

 

 

 Ölçme aletlerini kullanınız. 

 Tahtaları birbirine bağlayacak lataları zemine 

koyunuz. 

 Tahtalar, latalara 90 0C gelecek Ģekilde eĢit 

aralıklarla lataların üzerine koyunuz. 

 Hazırlanan epoksi reçineyi latalar ile 

tahtaların birleĢim yerlerine sürünüz. 

 FarĢ tahtası olacak tahtaları markalanan 

yerlerden galvanizli vida ile latalara 

bağlayarak parçaların birbirini çekmesini 

sağlayınız. 

 Epoksi reçineyi hazırlarken, 

kullanım talimatlarına uymayı 

unutmayınız. 

 Vidaları tahtalara gömmeyi 

unutmayınız. 

 Gömülen vidaların üzerlerini uygun 

macun ile kapatmayı unutmayınız. 
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 Gerekli boyama yada cilalama iĢlemini 

gerçekleĢtirdikten sonra ızgara yöntemi ile 

yapılmıĢ farĢ tahtalarını tekne sintinesine 

bırakınız.  

 

 

 FarĢ tahtalarının yıllık bakımlarını 

yapmayı ihmal etmeyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Teknelerin sintinelerine yerleĢtirilmiĢ döĢeme tahtalarına farĢ tahtası denir. 

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

3. (  ) Büyük teknelerde, farĢ tahtalarının bağlanması için yapılmıĢ kemerelere de farĢ 

kemeresi adı verilir. 

4. (   ) FarĢların, farĢ kemeresine bağlanmasına gerek yoktur. 

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

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

6. (   ) FarĢ bölmeleri ise farĢ tahtaları ile sintine arasında kalan kısma verilen addır. 

7. (  ) Tekne yapımında olduğu gibi farĢ yapımında da kullanılacak ahĢap kurutulmuĢ 

olmalı ve yaklaĢık % 25’lik bir nem barındırmalıdır. 

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

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

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

ağaçlardan yapılır. 

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

11. (  ) Bazı ağaçlarda bulunan asit ve kimyasal maddeler çivi yada vidanın ağacı daha iyi 

tutmasını sağlar. 

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

13. ( ) Paket yöntemiyle yapılmıĢ farĢ tahtaları, pupa-pruva doğrultusunda uzanan 

istralyaların üzerlerine sabitlenen yumrular arasına, iskele-sancak doğrultusunda 

sıkıĢtırılmıĢlardır. 

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

için döĢek adı verilen yapı elemanları kullanılır. 

15. (  ) Kapama yönteminde,  farĢ kemereleri üzerine gelen farĢ tahtaları sintine ile iliĢkiyi 

kesmeyi sağlar. 

16. (  ) FarĢ kemereleri yapılmadan önce sintineye yerleĢtirilecek makineler, çeĢitli tanklar 

ve diğer teçhizatların ebatlarının bir önemi yoktur. 

17. (   ) FarĢ kemeresi, baĢ-kıç doğrultusunda teraziye getirilir. 

18. (  ) Kapama yönteminde sintineye rahatlıkla ulaĢabilmek için farĢ tahtaları kemerelere 

sabitlenmez. 

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 
 

 

Gerekli koĢullar sağlandığında, verilen imalat resmine uygun olarak istenilen teknik 

özellik ve standartlarda farĢ kapağı imalatı ve montajı yapabilecektir. 

 

 

 

 

 

 Tekne çalıĢanları için farĢ kapağının önemini araĢtırınız. 

 Tersanelerde farĢ kapağı yapımını gözlemleyip, rapor haline getirerek, sınıf 

ortamında sunumunu yapınız. 

 Farklı teknelerde yer alan farĢ kapaklarının fotoğraflarını çekerek, sınıf 

arkadaĢlarınız ve öğretmeninizle paylaĢınız. 

 

2. FARġ KAPAKLARI 
 

2.1. Tanıtılması 
 

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

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

olmaktadır.  

 

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

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

durumlarda istenilen yere ulaĢmayı sağlayan kapaklara, farĢ kapakları ile ulaĢmaktadır. 

 

Kısaca farĢ kapakları, zorunlu hallerde ulaĢılması gereken tekne bölümlerine ulaĢmayı 

sağlayan yapı elemanlarıdır, diyebiliriz. 

 

 
Resim 2.1: FarĢ kapakları 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Kapağın, gövdesine gömülmüĢ paslanmaz çelik kulp ya da tutamaklar ve aynı eksen 

etrafında açılmasını sağlayan paslanmaz çelik menteĢeler veya hidrolik pistonlar yardımıyla 

kolaylıkla açılıp kapanabilir. 

 
 

                     Resim 2.2: Paslanmaz tutamak                 Resim 2.3: Paslanmaz MenteĢe 

 

 
 

Resim 2.4: Hidrolik piston 

 

 
 

Resim 2.5: Piston yardımıyla açılan farĢ kapağı 
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Resim 2.6: Paslanmaz çelik tutamak ve menteĢeler 

 

FarĢ kapaklarında kulp, tutamak ya da menteĢe kullanılmadan da açılıp 

kapatılabilmektedir. Kapak gövdesine açılan bir delikle, kapak rahatlıkla açılıp 

kapatılabilmektedir. 

 

   
 

Resim 2.7: Kulp, tutamak ve menteĢe kullanılmamıĢ farĢ kapağı 

 

FarĢ kapakları, teknenin çalıĢan aksamını gizlemek, çeĢitli kablo, boru ya da hortum 

geçiĢlerinin toplandığı ve tekne sintinesinde ya da güvertede yürüyebilmeyi de 

kolaylaĢtıracak durumda olmalıdır. FarĢ kapağı, farĢ bölmesini gizleyen aynı zamanda farĢ 

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

görüntüde alabilir. AĢağıdaki resimlerde kapaklar, menteĢe ve tutamak kullanılmadan iĢlev 

görmektedir. 
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Resim 2.8: Tutamak ve menteĢe kullanılmamıĢ farĢ kapağı 

 

2.2. Yapım Teknikleri 
 

FarĢ kapakları farĢ kemereleri arasına gelecek Ģekilde yapılır. Kemereler üzerine 

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

da dikdörtgen Ģeklinde kesilip, sintineye ulaĢılacak biçime getirilir. Sintineye açılan kapak 

boĢluğu, çerçeve ve lamba oluĢturacak Ģekilde, marin kontrplağın sintineye bakan yüzünden 

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

Böylece kapak boĢluğunda lamba oluĢturulmuĢ olur; ya da marin kontrplağa lamba açılarak 

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

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

 

 
 

Resim 2.9: Marin kontrplak yüzeyine açılmıĢ lamba 
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Resim 2.10: Masif malzeme ile yapılmıĢ lambalı çerçeve 

 

 
 

Resim 2.11: FarĢ kapağının sintineden görünümü 

 

Lambalı çerçeve içerisine yerleĢecek kapak, tüm boĢluğu kapatacak Ģekilde kesilir. 

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

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

izole edici ve yapıĢtırıcı özelliği olan malzeme ile tüm yüzeye yapıĢtırılır.  

 

Sika, akma yapmayan, tek bileĢenli, marine sektörü için geliĢtirilmiĢ çok amaçlı 

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

Elastik ve vibrasyonsuz bir yapıĢtırma ve yalıtım için, geniĢ bir yelpazede iç ve dıĢ birçok 

yüzeyin yalıtımı ve yapıĢtırması için kullanılabilir. Denizde kullanılan tüm materyalleri 

(ahĢap, metal, plastik v.s) iyi derecede yapıĢtırabilir.  
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 Tek bileĢenlidir,  

 Elastiktir, 

 YaĢlanmaya ve çevresel koĢullara dayanıklıdır, 

 Korozyona sebep olmaz, 

 Üzeri boyanabilir, 

 Birçok farklı yüzeye yapıĢma özelliğine sahiptir,  

 Elektrik akımını iletmez.  

 

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

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

yapılmalıdır. Uygulama sırasında ortam, direkt güneĢ ıĢığı ve yağmurdan korunmalıdır. Teak 

kaplaması tüm yüzeye, istenilen Ģekilde, kaplamalar arasında derz oluĢacak biçimde, sika ile 

yapıĢtırılır. OluĢturulan derzlere çeĢitli renklerdeki armuz macunu çekilerek en az 8 saat 

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

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

etkilerden korunmalı ve üzerinde gezinmemelidir. Bekleme süresi tamamlandıktan sonra farĢ 

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

kolaylaĢtıracak tutamak ya da kulp yuvaları açılır. 

 

 
 

Resim 2.12: Tutamak-kulp yuvası açılmıĢ farĢ kapağı 

 

HazırlanmıĢ farĢ kapağı temizlendikten sonra montaja hazır hale gelmiĢ olur. Teak 

kaplama yüzeyde kaymaz bir zemin oluĢturması, Ģık ve zarif bir görüntü vermesi, ısı 

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

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

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

Teak kaplaması yapılmıĢ ve tüm üst yüzey iĢlemleri tamamlanmıĢ farĢ kapağı ve 

lambası açılmıĢ çerçeve montaja hazır konuma gelmiĢ demektir. Kullanılacak tutamaklar ve 

menteĢeler paslanmaz çelikten olmalıdır. Kapak, lambalı çerçeveye önceden alıĢtırılmıĢ ve 

tutamak yuvası önden açılmıĢ olduğundan, yalnızca tutamak ve menteĢelerin bağlanması ile 

kapak çalıĢır duruma gelmektedir. MenteĢeleri kapak ve zemine bağlarken paslanmaz çelik 

vida kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

 

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

kontrol edilmelidir. 

 

 
 

Resim 2.13: Tutamak ve menteĢeleri bağlanmıĢ farĢ kapağı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıda iĢlem basamakları verilen farĢ kapağı ve kapağın yerleĢeceği lambanın 

yapımını ve montajını, öğretmeninizin vereceği imalat resmine göre yapınız. 

 

 

ĠĢlem Basamakları 
Öneriler 

 Verilen imalat resmini inceleyerek, gerekli 

malzeme ve ekipmanlarınızı kontrol ediniz. 

 

 
 

 Eksik malzeme veya ekipmanı 

çalıĢma esnasında temin etmek 

zaman kaybına yol açacağını 

unutmayınız. 

 FarĢ kapağı yapımında kullanacağınız 18 

mm. su kontrplağını temin ediniz. 

 

 
 

 Ġmalat resmindeki ölçüleri, yerinde 

tekrar kontrol ediniz. 

 FarĢ tahtaları üzerinde, içi boĢaltılmıĢ kısma 

kapağı oturtmak için lamba yapınız. 

 

 

 Lambayı yapacağınız ağacın 

dayanıklı olmasına dikkat ediniz. 

 

 Masif malzemenin kalınlığı ve 

uzunluğunu iĢ resminden 

hesaplayabileceğinizi unutmayınız. 

 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyarak 

çalıĢınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 FarĢ tahtalarına, üstten bakıldığında, kapak 

boĢluğunda 2 cm geniĢliğinde lamba olacak 

Ģekilde, boĢluğun dört tarafına masif 

malzemeyi çerçeve Ģeklinde epoksi ve vida 

yardımıyla sabitleyiniz. 

 

 
 

 

 FarĢ kapağını imalat resmindeki ölçülere 

uygun olarak daire testere makinesinde 

kesiniz. 

 Daire testere makinesinde çalıĢma 

güvenliği kurallarına uyunuz.  

 FarĢ kapağını, lambalı çerçeveye alıĢtırınız. 

 Kapakla çerçeve arsında boĢluk 

kalmamasına dikkat ederek, tam 

olarak oturmasını sağlayınız. 

 

 FarĢ kapağı dahil olmak üzere tüm zeminde 

teak kaplama uygulamasını yapınız. 

 

 Teak kaplamaları belli bir formda ve 

aralarında derz oluĢacak Ģekilde yapıĢtırınız. 

 

 Derzleri sika macunu ile doldurunuz. 

 

 Bekleme süresi bitiminde farĢ kapağı ve diğer 

tüm yüzeyi 80-100 kumluk zımpara ile 

aĢındırınız. 

 Teak kaplamayı sika ile 

yapıĢtırırken, yapıĢtırıcının 

hazırlanması ve uygulanmasında 

dikkat edilecek noktaları uyunuz. 

 

 Sika macununun hazırlanması ve 

uygulanmasında dikkat edilecek 

noktalara uyunuz. 

 

 Teak kaplamayı yapıĢtırmadan 

önce, ortamın temiz olmasına 

dikkat ediniz. 
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 Zımparalanan tüm yüzeyi sistreleyiniz.  

 

 Teak kaplanan yüzeyler temizlendikten sonra 

kapağı alınız ve tutamak yuvasını dikey freze 

makinesinde açınız.  

 Dikey freze makinesinde çalıĢma 

güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Kullanacağınız tutamak ve menteĢeleri 

seçiniz. 

 Tutamak ve menteĢenin paslanmaz 

çelik olmasına dikkat ediniz. 

 Kapak yerine yerleĢtirerek tutamak ve 

menteĢeleri bağlayınız. 

 

 
 

 Kullanılan vidalarında paslanmaz 

çelik olmasına dikkat ediniz. 

 

 

 Montaj yaparken menteĢe milinin 

et kalınlığını göz önünde 

bulundurunuz. 

 

 Kapağın çalıĢmasını kontrol etmeyi 

unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (  ) Zorunlu hallerde ulaĢılması gereken tekne bölümlerine ulaĢmayı sağlayan yapı 

elemanına farĢ kapağı denir. 

2. (  ) FarĢ kapağında, kulp tutamak ya da menteĢe kullanılacaksa paslanmaz çelikten 

olmalıdır. 

3. (    ) Tüm farĢ kapaklarında kulp, tutamak ya da menteĢe kullanılır. 

4. (    ) FarĢ kapakları yalnızca marin kontrplaktan imal eldir. 

5. (    ) FarĢ kapağının oturacağı çerçeve, lambalı yapıda olmalıdır. 

6. (    ) FarĢ tahtası üzerine açılmıĢ lambanın mukavemeti daha fazladır. 

7. (    ) FarĢ kapağı mutlaka teak kaplama ile kaplanmalıdır. 

8. (  ) Teak kaplama yapıĢtırılırken güneĢ, yağmur ve zeminin temizliği yapıĢmayı 

etkileyen en önemli unsurlardır. 

9. (    ) Teak kaplama kaymaz bir yüzey oluĢturur. 

10. (   ) FarĢ tahtaları üzerine lamba açılmıĢsa, farĢ kapağı üzerine lamba açılmasına gerek 

yoktur. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

ĠĢe baĢlamadan önce, verilen imalat resmini inceleyerek malzeme ve 

ekipman hazırlıklarını yaptınız mı? 
  

Ġmalat resmine göre gerekli kesim listesi ve montaj planlamasını 

yaptınız mı? 
  

Kullanacağınız makinelerin bakımının yapıldığını kontrol ettiniz mi?   

Yaptığınız kesme, montaj vb. iĢlemler için uygun zemin hazırlığı 

yaptınız mı? 
  

Ön imalat için hazırladığınız masif ahĢap ya da marin kontrplakları, 

keserek net ölçüsüne getirebildiniz mi? 
  

FarĢ tahtaları ya da farĢ kapakları için hazırlanmıĢ malzemeyi teknenin 

formuna uygun olarak birleĢtirebildiniz mi? 
  

FarĢ tahtaları ve farĢ kapakları için gerekli üst yüzey iĢlemlerini yaptınız 

mı? 
  

Teknenin boyutuna göre farĢ tahtalarını, tekne elemanlarına monte 

ettiniz mi? Ya da demonte Ģekilde sintineye mi bıraktınız? 
  

FarĢ kapakları için alınan kulp, tutamak ve menteĢelerin paslanmaz çelik 

malzemeden olup olmadığına dikkat ettiniz mi? 
  

FarĢ kapakları ve farĢ tahtası üzerine teak kaplama yapmak için uygun 

Ģartları oluĢturdunuz mu? 
  

Teak kaplamanın yapıĢtırmak için kullanılan yapıĢtırıcıyı kullanım 

talimatına uygun hazırladınız mı?  
  

Zemine yapıĢtırılan teak kaplamanın üst yüzey iĢlemlerini ve sistreleme 

iĢlemini yaptınız mı? 
  

FarĢ kapaklarına kulp ve menteĢeleri monte ederek, kapağın çalıĢmasını 

kontrol ettiniz mi?  
  

Yaptığınız tüm iĢlemler sırasında gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız 

mı? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 10 D 

2 Y 11 Y 

3 D 12 D 

4 Y 13 D 

5 D 14 Y 

6 D 15 D 

7 Y 16 Y 

8 D 17 Y 

    9 D 18 Y 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 6 Y 

2 D 7 Y 

3 Y 8 D 

4 Y 9 D 

5 D 10 Y 

CEVAP ANAHTARLARI 
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