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AÇIKLAMALAR 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL/MESLEK Gemi Ressamlığı 

MODÜLÜN ADI Güverte Elemanları Modelleme 

MODÜLÜN TANIMI 
Bir geminin güverte elemanları modellemesinin yapılması ile 

ilgili bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Güverte elemanları modeli yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun 

olarak istenilen standartlarda güverte elemanları modelini 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun olarak güverte elemanları 

faundeyşınlarını yapabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun olarak güverte yükleme ve boşaltma 

elemanlarının modelini yapabileceksiniz. 

3. Tekniğe uygun olarak kaporta ve ambar kapakları 

modelini yapabileceksiniz. 

4. Tekniğe uygun olarak parampet ve vardevela 

modelini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Model atölyesi, bilgisayar laboratuvarı 

Donanım:Çizim takımları, bilgisayar donanımı, paket 

program, model yapım araç gereçleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül ile projesi çizilmiş bir geminin güverte elemanları faundeyşınlarının, 

yükleme ve boşaltma elemanlarının, kaporta ve ambar kapaklarının, parampet ve vardevela 

modellerini yapabilmeniz için gerekli bilgilerin verilmesi ve becerilerin kazandırılması 

amaçlanmıştır. 

 

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 engellenmiş olacaktır. 

 

Gemi modellerinin yapılması sizlerin gemi yapı elemanlarını daha iyi tanımanıza ve 

kullanım yerlerini modelleyerek kalıcı bir şekilde öğrenmenize yardımcı olacaktır. 

 

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

blok kısmının modelini tekniğine uygun bir şekilde yapabileceksiniz. 

 

 

 
  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında tekniğe uygun olarak güverte 

elemanları modelini yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 Gemi modellerinin nelerden yapıldığını, gemi modeli yapım videolarını ve 

yapılmış gemi modellerinin görsellerini araştırınız. 

 

1. GÜVERTE ELEMANLARI 

FAUNDEYŞINLARININ MODELİNİ 

YAPMAK 
Gemideki ekipmanların %80 ila %90’ı faundeyşın ile bağlanır. Bunun sebebi, 

gemi rijit bir yapıda değildir. Genellikle faundeyşınlar dışarıda imal edilip teraziye (layna) 

alınır. Daha sonra gemideki yerine montajlanır. 
 

1.1. Proje Seçmek ve Ölçeklendirmek 
 

Projesi var olan gemi modelleri içinden modellemesi uygun olan bir gemi resmi 

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

olmasına dikkat edilmelidir.  

 

Şekil 1.1: Güverte elemanları yapılacak gemi resminin genel görünümü 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Belirlenen gemi projesinin modellenecek kısmı tespit edilerek bu bölüme ait yapı 

elemanlarının resimleri oluşturulur. 

 

1.1.1. Projenin Ölçeklendirilmesi 
 

Tespit edilen projenin, modeli yapılabilecek bir boyuta getirilmesi için belli ölçeklerde 

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

standart küçültme ölçekleri kullanılır ancak ihtiyaç duyulması durumunda bu standart 

ölçeklerin dışında herhangi bir küçültme ölçeği de kullanılabilir. 

 

Şekil 1.2: Ölçekleme işleminin yapılması 

1.2. Güverte Elemanları Faundeyşınlarının Uygun Malzeme Üzerine 

Markalamak 
 

Yapı elemanlarının resimleri oluşturulduktan sonra modellemenin hangi gereçten 

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

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

gibi malzemeler kullanılabilir. 

 

Kesim işlemi CNC Router kesim makinesi ile yapılacak ise plakaya yerleştirme işlemi 

yapılırken parçalar arasına tezgahın kesici takım ölçüsünü kurtaracak şekilde boşluklar 

bırakılmalıdır.  
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Plakaya yerleştirme işlemi yapılırken plaka yüzeyini en verimli kullanacak şekilde 

yerleşim yapılmalıdır. Mümkün olan en düşük seviyede fire verecek yerleşimi elde etmek 

için plaka üzerine farklı dizilimler yapılarak denenmeli ve en uygun olan yerleşim şekline 

karar verilmelidir. 

 

Genellikle piyasada bulunan CNC Router kesim makinesi işleme ebatları 600x600 

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

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

 

Kesilecek parçaların plakaya yerleştirme işlemi, kesim yapacak tezgahın çalışma alanı 

ebatları öğrenildikten sonra yapılmalıdır. 

 

Şekil 1.3: Kesilecek parçaların CNC Router tezgahı için plakaya yerleştirilmesi 

Kesim işlemi elde yapılacak ise plakaya yerleşim yapılırken parçalar arasında 

bırakılan boşluk miktarı kesici aletin testere kalınlığı kadar olmalıdır. Bu sayede fazladan 

kesim yapma işçiliğinden sakınılmış olunur. 

 

Parçaların yapım resimleri bilgisayar çıktısı alınabilecek şekilde bir plaka üzerine poz 

numaraları ve markalama yerleri de ilave edilerek yerleştirilmelidir. Bilgisayar ortamından 

1/1 oranında çıktı alınacağından dolayı oluşturulacak çıktı plakasının ebatları yazıcının 

sınırlarını aşmamalıdır. Büyük ölçülü modellemelerde çıktı işlemi, yapı elemanları 

gruplanarak birden çok seferde yapılmalıdır.  
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Resim 1.1: Yapı elemanlarının 1/1 oranında plotter çıktısının alınması 

Güverte faundeyşınları elemanları modellenecek malzeme üzerine markalanırken 

pratik olarak yapı elemanlarının resimleri 1/1 oranında plotter çıktısı alınarak model 

malzemesi üzerine yapıştırılır. Bu sayede markalama esnasındaki resim okuma hataları, 

yanlış ölçü okuma, aktarma ve fazladan çizim yapma işçiliği gibi problemlerden sakınılmış 

olunur. 

 

Resim 1.2: Resmin plaka üzerine aktarılması 

1.3. Güverte Elemanları Faundeyşınlarını Kesmek 
 

Plaka üzerine yapıştırılan yapı elemanları, markalama çizgilerinden uygun bir kesme 

aracı kullanılarak kesilir. Kesme işlemi; 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 işlemi 

 

Resim 1.4: Kesim sonrası markalama işleminin tamamlanması 

1.4. Güverte Elemanları Faundeyşınlarını Birleştirmek 
 

Kesilip temizlendikten sonra montaja hazır hale getirilen yapı elemanlarının 

birleştirilmesinde ahşap tutkallar kullanılır. Günümüzde ahşap teknolojisi alanında kullanılan 

başlıca tutkal çeşitleri şunlardır: 

 

 Plastik tutkal (P.V.A. tutkalı) 

 Üre formaldehit tutkalı(Kaurit tutkalı) 

 Kontak tutkalı(Kauçuklu yapıştırıcı) 

 Hotmelt tutkalı(Yüksek sıcaklıkta eriyen masifleme tutkalı) 

 Epoksi reçine tutkalı 

 Deniz tutkalı 

 Montaj tutkalı 

 

Birleştirme işlemi sırasında yapıştırılacak yüzeyler iyice temizlenmeli, yağdan kirden 

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

Tutkal fazlalıkları, kurumadan malzeme üzerinden silinerek alınmalıdır. Tutkallama 

esnasında yapıştırılan elemanlar üzerine işkenceler yardımı ile yeteri kadar baskı 

uygulanmalı ve yapışma süresi beklenmelidir. 

 

Yapıştırma işlemi, pratik olarak hızlı ahşap yapıştırıcısı ve kuvvetli yapıştırıcının bir 

arada kullanılması ile yapılır. Kuvvetli yapıştırıcıdan malzemenin orta ve baş kısımlarına 

noktacıklar halinde uygulandıktan sonra hızlı yapıştırıcının aktivatörü yapıştırılacak yüzeye 

sıkılır, diğer parça üzerine de hızlı yapıştırıcının yapıştırıcısından noktacıklar halinde 
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damlatılır. İki plaka üst üste getirilerek 10 saniye kadar sabit tutulur. Bu yöntemle hem hızlı 

hem de çok dayanıklı bir birleştirme elde edilmiş olunur. 

    

Resim 1.5: Hızlı ahşap yapıştırıcısı            Resim 1.6: Kuvvetli yapıştırıcı  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bir geminin orta bloğuna ait çift dip modelini aşağıdaki önerileri dikkate alarak işlem 

basamaklarını yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Modellemesi yapılacak bir gemi projesi 

belirleyiniz. 

 Kolay ve uygulanabilir olmasına dikkat 

ediniz. 

 Projeyi modellemesi yapılabilecek 

şekilde ölçeklendiriniz. 

 Projenin ölçeklenmesi bölümünü 

inceleyiniz. 

 Yapı elemanlarını kesim yapılacak 

şekilde plaka üzerine yerleştiriniz. 

 Kesim yaptırılacak CNC Router 

tezgahının çalışma alanı ebatlarını 

öğrendikten sonra yapınız. 

 Bilgisayar ortamından 1/1 oranında 

çıktı alarak plaka üzerine yapıştırınız. 

 

 Markalama çizgilerinin ve poz 

numaralarının plaka üzerine çizecekle 

aktarılması işlemini yapınız. 

 Yapı elemanlarını uygun bir kesme aleti 

ile kesiniz. 

 

 Kesme işlemi sonrası parça üzerindeki 

çapakları zımpara ile temizleyiniz. 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1. (   ) Güverte elemanları faundeyşınları yapılırken yapı elemanlarının 

ölçeklendirilmesine ve boyutlandırılmasına gerek yoktur. 

2. (   ) CNC Router kesimi için levha yerleştirmesinde elemanlar arasına kesici takım 

ölçüsünü kurtaracak şekilde boşluklar bırakılmalıdır. 

3. (   ) Markalama işlemi, yapı elemanlarının resimlerinin 1/1 oranında çıktı alınarak 

plaka üzerine yapıştırılması ile yapılabilir. 

4. (   ) Kesilen parçaların üzerine poz numaralarının yazılmasına gerek yoktur. 

5. (   ) Güverte elemanları faundeyşınlarının markalama çizgilerinden dekupaj veya kıl 

testeresi ile kesilerek çapakları zımpara yardımı ile temizlenmelidir. 

6. (   ) Güverte elemanları faundeyşınlarının birleştirilmesi işlemine dublin parçası 

birleştirilmesi ile başlanmalıdır. 

7. (   ) Yapıştırma işleminde hızlı yapıştırıcı ve kuvvetli yapıştırıcı bir arada kullanılarak 

çok daha dayanıklı bir birleştirme elde edilebilir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında tekniğe uygun olarak güverte 

yükleme ve boşaltma elemanlarının modelini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Gemi modellerinde yükleme ve boşaltmanın nasıl yapıldığını araştırınız. 

 Yükleme ve boşaltma elemanlarının görsellerini araştırarak arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

2. GÜVERTE YÜKLEME VE BOŞALTMA 

ELEMANLARININ MODELİNİ YAPMAK 
 

Gemilerde tek direkli olarak çalışan, ucundaki kancalar yardımıyla her türlü yükü 

yüklemeye veya boşaltmaya yarayan sistemlere kreyn denir. 

 

Gemi kreynleri genellikle yük yolunun aynı yatay düzlem içinde kalmasını sağlayacak 

çalışma özelliklerine sahiptir. Kreyn kolu, kanca maksimum yarıçaptan minimum çalışma 

yarıçapına gelecek şekilde dikilirken veya tersi olurken yükün izlediği yol, başlangıçta 

bulunduğu yatay düzlem içinde kalmaktadır. 

 

2.1. Proje Seçmek ve Ölçeklendirmek 
 

Güverte yükleme ve boşaltma modellemesini yapmak için bir kreyn seçilerek model 

yapı elemanlarının resimleri oluşturulur. 

 

2.1.1. Projenin Ölçeklendirilmesi 
 

Yapılan ölçekleme işlemi sonrasında kreyni oluşturan elemanların yapım resimleri 

oluşturulur. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Şekil 2.1: Kreyn resminin ölçeklenmesi 

2.1.2. Kreyn Elemanlarının İmalat Resimlerinin Oluşturulması 
 

Kreyn projesinin ölçeklenmesi sonrasında yapı elemanlarının ahşap modellemeye 

uygun gerekli düzenlemeleri yapılarak imalat resimleri oluşturulur. 

 

2.2. Güverte Yükleme ve Boşaltma Elemanlarını Uygun Malzeme 

Üzerine Markalamak 
 

Kreyn yapı elemanları, kesim şekline göre plaka üzerine yerleştirilir. Kesim işlemi 

CNC Router tezgahında yapılacak ise kreyn yapı elemanlarının plaka üzerine yerleştirilmesi 

işlemi, kesim yapacak tezgahın çalışma ebatları ve kesici takım özellikleri doğrultusunda 

yapılmalıdır.  
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Kesim işlemi elde yapılacak ise plaka üzerine yerleştirme işlemi 1/1 oranında 

bilgisayar çıktısı almaya ve el aletleri ile kesime kolayca olanak sağlayacak şekilde 

yapılmalıdır. 

 

Şekil 2.2: Kreyn yapı elemanlarının plaka üzerine yerleştirilmesi 

 

Kreyn yapı elemanları, 1/1 oranında çıktı alınarak kesilecek plaka üzerine yapıştırılır. 

Markalama yerleri uygun bir kesici alet ile plaka üzerine aktarılmalıdır. 

 

Resim 2.1: Kreyn yapı elemanlarının markalanması 
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2.3. Kreyn Yapı Elemanlarını Kesmek 
 

Kreyn yapı elemanları plaka üzerine yapıştırıldıktan sonra kesme işlemi yapılır. 

Kesme işlemini kolaylaştırmak için kesilecek parçaların keskin köşelerine matkapla uygun 

çapta delikler açılmalıdır. Bu sayede dekupaj ve kıl testeresi ile daha verimli ve tehlikesiz bir 

kesme işlemi yapılabilir. 

 

Resim 2.2: Kreyn yapı elemanlarının kesilmesi işlemi 

Kesim sonrası plaka üzerine yapıştırılan resim temizlenerek markalama çizgileri ve 

poz numaraları asetat kalemi ile belirginleştirilerek markalama işlemi tamamlanmalıdır. 

 

2.4. Kreyn Yapı Elemanlarını Birleştirmek 
 

Kreyn yapı elemanları kesilip, temizlenip, poz numaraları üzerlerine yazıldıktan sonra 

gruplanarak birleştirme işlemine geçilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Güverte üstü modellemesi yapılmış bir gemi modellemesinde kreyn modellemesini 

aşağıdaki önerileri dikkate alarak işlem basamaklarını yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kreyn modellemesi yapılacak projeyi belirleyiniz 

ve ölçeklendiriniz. 

 

 Seçilen proje, çift dip 

modellemesi yapılan kısmın 

yan borda bölümü olmalıdır. 

 Proje çift dip modellemesi 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. 

 Kreynyapı elemanlarını kesim yapılacak şekilde 

plaka üzerine yerleştiriniz. 

 

 Kesim yaptırılacak CNC 

Router tezgahının çalışma 

alanı ebatlarını öğrendikten 

sonra yapınız. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kesilen parçalar üzerine poz numaralarını yazınız. 

 

 Kesme işlemi sonrası zımpara 

ile parça üzerindeki çapakları 

temizleyiniz ve poz 

numaralarını asetat kalemi ile 

yazınız. 

 Kreyn yapı elemanlarını uygun bir birleştirme 

yöntemi ile birleştiriniz. 

 Birleştirme işleminde 

dayanıklı bir yapıştırma için 

hızlı yapıştırıcı ve kuvvetli 

yapıştırıcıyı birlikte 

kullanınız. 

 Kreyn modellemesini uygun bir kaplama 

malzemesi ile kaplayınız. 

 Kaplama işlemine eğrisel 

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kreynin oluşturulabilmesi için bütün parçalar aynı ölçekte küçültülmelidir. 

2. (   ) Kreyn elemanlarının CNC Router tezgahı ile kesim işlemi için plaka üzerine  

yerleştirilirken parça aralarındaki boşluklar rastgele verilebilir. 

3. (   ) Kreyn elemanları kesildikten sonra zımpara ile temizlenmeli ve üzerine poz  

numaraları yazılmalıdır. 

4. (   ) Birleştirme işlemi; elemanların poz numaralarına, markalama yerlerine ve  

montaj sıralamasına bakılmaksızın rastgele yapılabilir. 

5. (   ) Kaplama işlemine geçmeden önce yapı elemanlarının iyice yapışıp kuruması  

için yeterli miktarda beklenmelidir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında tekniğe uygun olarak kaporta ve 

ambar kapakları modelini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Gemi kaporta ve ambar kapakları yapı elemanlarının nelerden oluştuğunu 

araştırınız. 

 Gemi güvertelerine ait görselleri araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. KAPORTA VE AMBAR 

KAPAKLARIMODELİNİ YAPMAK 
 

Kaporta; güverteler arası geçişi sağlamak (hatch), buradaki arızalara müdahale etmek 

veya tanklara girmek için kullanılan kapaklı, sızdırmaz gereçtir. 

 

Resim 3.1: Kaporta ve ambar kapağı 

 

3.1. Proje Seçmek ve Ölçeklendirmek 
 

Kaporta ve ambar kapakları modellemesi için proje seçilirken seçilen projenin güverte 

altı kısmı tespit edilerek ölçeklendirme işlemine geçilir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Şekil 3.1: Kaporta ve ambar kapağı modellemesi yapılacak resim 
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Kaporta ve ambar kapakları modellemesi yapılacak kısmın ölçeklendirme işlemi 

yapılırken gerçek projeden aynı oranda küçültülerek ölçeklendirilmelidir. 

 

Şekil 3.2: Kapak projesinin ölçeklenmesi 
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3.2. Kaporta ve Ambar Kapakları Yapı Elemanlarının Model Yapım 

Resimlerinin Oluşturulması 
 

Kapılar değişik şekillerde ve standartlarda yapılır. Buna göre kapıların özellikleri ve 

standartları aşağıda detaylı şekilde verilmiştir. 

 

Kaportalar arası güvenli geçişi sağlayan elemanlardır. Kapılar, takviyeleri oluşturan 

ana elemanlar tarafından taşınır. Kapı elemanları tekne yapısını ve çevre desteğinin 

devamlılığını sağlayacak mukavemete sahip olmalıdır. Ana elemanların boyutları dış dizayn 

basıncı ve gerilmeler esas alınarak doğrudan hesaplamalarla belirlenir. 

 

Kapılar, çevredeki yapıların mukavemeti ve sertliği ile uyumlu olacak şekilde 

güvenlik ve destekleme donanımlarıyla aynı olan dizayn yükleri ve gerilmelerine uygun 

olmalıdır. Sızdırmazlık gereken yerlerde sızdırmazlık malzemesi yumuşak tip olmalı ve 

destekleme kuvvetleri sadece çelik yapı tarafından taşınmalıdır. Güvenlik ve desteklenme 

donanımları arasındaki maksimum dizayn boşluğu 3 mm olmalıdır. Kapıyı mekanik olarak 

açık konumda tutucu düzenekler olmalıdır. Güvenlik ve desteklenme donanımlarında izin 

verilen gerilmeler dahilinde reaksiyon kuvvetlerine karşı koyabilecek şekilde dizayn 

edilmelidir. 

 

   

Resim 3.2: Kapak 

Kapılara yeterli bir conta basıncı sağlayacak şekilde lastik contalar ve kapama 

contaları konmalı veya onaylı başka bir kapama tertibatıyla donatılmalıdır. Kapılarda 

kullanılan menteşelerin delikleri oval olmalı, cıvata ve yataklar korozyona dayanıklı 

malzemeden (bronz, pirinç, paslanmaz çelik vb.) imal edilmelidir.  

 

Kapıların kapama donanımı perdenin her iki yüzünden de emniyetle çalışılabilmeli ve 

kapının kesin olarak kapandığı gözlenmiyorsa kumanda mahallerine kapının açık veya kapalı 

olduğunu gösteren göstergeler konmalıdır. 

Seyir anında kapıların kapalı tutulması için kapıların üzerine uyarı levhaları konmalıdır. 

 

3.3. Kaporta ve Ambar Kapakları Elemanlarını Uygun Malzeme 

Üzerine Markalamak 
 

Kaporta ve ambar kapakları elemanlarının kesilecek plakaya markalanması işlemi 

yapılırken eğrisel kenarların çizim takımları ile plaka üzerine çizilmesi zor olacağından yapı 
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elemanları 1/1 oranında çıktı alınabilecek şekilde plakaya yerleştirilir. Plotter çıktısı alınıp 

kesilecek plaka üzerine yapıştırılarak markalama çizgileri uygun bir kesici alet ile plaka 

üzerine aktarılır. 

 

Kaporta ve ambar kapakları elemanlarının kesimi CNC Router tezgahında yapılacak 

ise plaka üzerine yerleşim yapılırken standart plaka ebatları (183cm x 366 cm , 210 cm x 280 

cm), tezgahın kesim çalışma ebatları ve kesici takım çapı göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Şekil 3.3: Kaporta ve ambar kapakları elemanlarının plaka üzerine yerleştirilmesi 

Kaporta ve ambar kapakları elemanları kesime uygun bir şekilde plakaya 

yerleştirildikten sonra bilgisayar çıktısı alınarak kesilecek plaka üzerine yapıştırılır. 

Markalama yerleri uygun bir kesici alet ile plaka üzerine aktarılmalıdır. 
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Şekil 3.4: Kaporta ve ambar kapakları yapı elemanlarının markalanması 

Kaporta ve ambar kapaklarının yapı elemanları kesildikten sonra plaka üzerine 

yapıştırılan resim temizlenerek markalama çizgileri ve poz numaraları asetat kalemi ile 

belirginleştirilmelidir. 

 

Resim 3.3: Markalama işleminin tamamlanması 

3.4. Kaporta ve Ambar Kapakları Yapı Elemanlarını Kesmek 
 

Kaporta ve ambar kapakları ve gerekli markalama işlemleri yapıldıktan sonra keskin 

köşeler ve iç kısımlarda kalan kanallar, matkapla uygun çapta delikler açılıp dekupaj veya kıl 

testeresi ile kesilerek boşaltılmalıdır. 

 

İç kısımlardaki boşluk ve kanallar boşaltıldıktan sonra yapı elemanlarının dış çevreleri 

kesilmelidir. 

 

Kesilen kaporta ve ambar kapakları yapı elemanlarının üzerindeki çapaklar zımpara 

yardımı ile temizlenmeli ve poz numaraları yazılarak birleştirme işlemine hazır hale 

getirilmelidir. 
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Resim 3.4: Güverte altı yapı elemanlarının kesilmesi işlemi 

Kaporta ve ambar kapakları modellemesi ayrı bir ortamda yapıldıktan sonra uygun bir 

şekilde birleştirilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Kaporta ve ambar kapakları  modellemesi 

yapılacak projeyi belirleyiniz ve 

ölçeklendiriniz. 

 Proje ambar kapakları modellemesi 

ile aynı oranda küçültülmelidir. 

 Kaporta ve ambar kapakları modellemesi 

için uygun bir malzeme belirleyiniz. 

 Modelleme malzemesi olarak 

kontrplak, sunta, sunta lam, Mdf, 

balsa mukavva, karton, maket 

kartonu, strafor köpük gibi 

malzemeler kullanılabilir. 

 Kaporta ve ambar kapakları elemanlarını 

kesim yapılacak şekilde plaka üzerine 

yerleştiriniz. 

 Kesim yaptırılacak CNC Router 

tezgahının çalışma alanı ebatlarını 

öğrendikten sonra yapınız. 

 Kesim işlemi elde yapılacak ise 

parçalar arasına kesici aletin testere 

kalınlığı kadar boşluk bırakınız. 

 Kaporta ve ambar kapakları elemanlarının 

plotter çıktısını alarak kesilecek plaka 

üzerine yapıştırıp markalama işlemini 

yapınız. 

 Poz numaralarını ve markalama 

çizgilerini kesici bir aletle plaka 

üzerine aktarıp temizledikten sonra 

asetat kalemi ile belirginleştiriniz. 

 Kaporta ve ambar kapakları yapı 

elemanlarını uygun bir kesme aleti ile 

kesiniz. 

 Boşaltılması gereken kısımlara ve 

keskin köşelere matkapla uygun çapta 

delikler açarak kesme işlemini 

kolaylaştırınız.  

 Kaporta ve ambar kapakları elemanlarını 

uygun bir birleştirme yöntemi ile 

birleştiriniz. 

 Gönye kullanarak elemanların zemine 

dikliğini sağlayınız 

 Birleştirme işleminde hızlı yapıştırıcı 

ve kuvvetli yapıştırıcıyı birlikte 

kullanınız. 

 Güverte kaplaması işlemini uygun bir 

kaplama malzemesi kullanarak yapınız. 

 Kaplama işleminde esnek ve 

dayanıklı kaplama malzemesi 

kullanınız. 
  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kaporta ve ambar kapakları modellemesinin projesi ölçeklendirilirken bütün 

parçaların modellemesi ile aynı oranda küçültülmelidir. 

2. (   ) Kesilen yapı elemanlarının üzerine poz numaralarının yazılmasına gerek yoktur. 

3. (   ) Yapı elemanlarının üzerindeki boşlukların kesilmesi sırasında matkapla kesici 

aletin gireceği büyüklükte kılavuz delik açmaya gerek yoktur. 

4. (   ) Birleştirme sırasında gönye kullanılarak yapı elemanların diklik ve paralellikleri 

sağlanmalıdır. 

5. (   ) Güverte kısmı yapı elemanlarının yapıştırıcıları iyice kuruyup sağlamlaştıktan 

sonra esnek bir kaplama malzemesi ile kaplanmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında tekniğe uygun olarak parampet ve 

vardevela modelini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Parampet ve vardevela yapı elemanlarının nelerden oluştuğunu araştırınız. 

 Gemi güvertelerine ait görselleri araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. PARAMPET VE VARDEVELA MODELİNİ 

YAPMAK 
 

Yük, yolcu ve personelin denize düşmesini engellemek, dalganın yoğun olduğu 

zamanlarda güvertenin ıslanmasını korumak için bordalar hizasına konulan sac 

korkululuklara parampet denir. 

 

Vardavelalar, küpeşteler yerine kullanılmakta olan elemanlardır. Mürettebatın veya 

yükün denize düşmesini engellemek amaçlı güvenlik için yapılan donatım elemanıdır.  

 

Gemiye pilot servislerinde gemiye girişlerin yapılması için vardavelalar arasına 

kişilerin geçebilmesi amacıyla belli bir aralık bırakılır. Bu aralık zincir veya kapı ile 

kapatılabilir. 

 

4.1. Proje Seçmek ve Ölçeklendirmek 
 

Projesi var olan gemi modelleri içinden modellemesi uygun olan bir gemi resmi 

seçilir. Seçilen bu proje, model yapacağımız malzemeye uygun olmalı, modellemesinin ise 

kolay olmasına dikkat edilmelidir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Şekil 4.1: Parampet ve vardevela modelinin genel görünümü 

Belirlenen parampet ve vardevela projesinin modellenecek kısmı tespit edilerek bu 

bölüme ait yapı elemanlarının resimleri oluşturulur. 

 

4.1.1. Projenin Ölçeklendirilmesi 
 

Tespit edilen projenin modeli yapılabilecek bir boyuta getirilmesi için belli ölçeklerde 

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

standart küçültme ölçekleri kullanılır ancak ihtiyaç duyulması durumunda bu standart 

ölçeklerin dışında herhangi bir küçültme ölçeği de kullanılabilir. 
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Şekil 4.2: Ölçekleme işleminin yapılması 

4.2. Parampet Ve Vardevela Elemanlarını Uygun Malzeme Üzerine 

Markalamak 
 

Yapı elemanlarının resimleri oluşturulduktan sonra modellemenin hangi gereçten 

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

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

malzemeler kullanılabilir. 

 

Kesim işlemi CNC Router kesim makinesi ile yapılacak ise plakaya yerleştirme işlemi 

yapılırken parçalar arasına tezgahın kesici takım ölçüsünü kurtaracak şekilde boşluklar 

bırakılmalıdır.  

 

Plakaya yerleştirme işlemi yapılırken plaka yüzeyini en verimli kullanacak şekilde 

yerleşim yapılmalıdır. Mümkün olan en düşük seviyede fire verecek yerleşimi elde etmek 

için plaka üzerine farklı dizilimler yapılarak denenmeli ve en uygun olan yerleşim şekline 

karar verilmelidir. 
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Genellikle piyasada bulunan CNC Router kesim makinesi işleme ebatları 600x600 

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

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

 

Kesilecek parçaların plakaya yerleştirme işlemi, kesim yapacak tezgahın çalışma alanı 

ebatları öğrenildikten sonra yapılmalıdır. 

 

Kesim işlemi elde yapılacak ise plakaya yerleşim yapılırken parçalar arasında 

bırakılan boşluk miktarı kesici aletin testere kalınlığı kadar olmalıdır. Bu sayede fazladan 

kesim yapma işçiliğinden sakınılmış olunur. 

 

Parçaların yapım resimleri bilgisayar çıktısı alınabilecek şekilde bir plaka üzerine poz 

numaraları ve markalama yerleri de ilave edilerek yerleştirilmelidir. Bilgisayar ortamından 

1/1 oranında çıktı alınacağından dolayı oluşturulacak çıktı plakasının ebatları yazıcının 

sınırlarını aşmamalıdır. Büyük ölçülü modellemelerde çıktı işlemi, yapı elemanları 

gruplanarak birden çok seferde yapılmalıdır.  

 

Resim 4.1: Yapı elemanlarının 1/1 oranında plotter çıktısının alınması 

Parampet ve vardevela elemanları modellenecek malzeme üzerine markalanırken 

pratik olarak yapı elemanlarının resimleri 1/1 oranında plotter çıktısı alınarak model 

malzemesi üzerine yapıştırılır. Bu sayede markalama esnasındaki resim okuma hataları, 

yanlış ölçü okuma, aktarma ve fazladan çizim yapma işçiliği gibi problemlerden sakınılmış 

olunur. 
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Resim 4.2: Resmin plaka üzerine aktarılması 

4.3. Parampet ve Vardevela Elemanlarını Kesmek 
 

Plaka üzerine yapıştırılan yapı elemanları, uygun bir kesme aracı kullanılarak 

markalama çizgilerinden kesilir. Kesme işlemi 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 4.3: Yapı elemanlarının kesilmesi işlemi 

   

Resim 4.4: Kesim sonrası markalama işleminin tamamlanması 

4.4. Parampet ve Vardevela Elemanlarını Birleştirmek 
 

Kesilip temizlendikten sonra montaja hazır hale getirilen yapı elemanlarının 

birleştirilmesinde ahşap tutkallar kullanılır. 

 

Günümüzde ahşap teknolojisi alanında kullanılan başlıca tutkal çeşitleri şunlardır: 
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 Plastik tutkal (P.V.A. tutkalı) 

 Üre formaldehit tutkalı(Kaurit tutkalı) 

 Kontak tutkalı(Kauçuklu yapıştırıcı) 

 Hotmelt tutkalı(Yüksek sıcaklıkta eriyen masifleme tutkalı) 

 Epoksit reçine tutkalı 

 Deniz tutkalı 

 Montaj tutkalı 

 

Birleştirme işlemi sırasında yapıştırılacak yüzeyler iyice temizlenmeli, yağdan kirden 

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

Tutkal fazlalıkları kurumadan malzeme üzerinden silinerek alınmalıdır. Tutkallama 

esnasında yapıştırılan elemanlar üzerine işkenceler yardımı ile yeteri kadar baskı 

uygulanarak yapışma süresi beklenmelidir. 

 

Yapıştırma işlemi pratik olarak hızlı ahşap yapıştırıcısı ve kuvvetli yapıştırıcının bir 

arada kullanılması ile yapılır. Kuvvetli yapıştırıcıdan malzemenin orta ve baş kısımlarına 

noktacıklar halinde uygulandıktan sonra hızlı yapıştırıcının aktivatörü, yapıştırılacak yüzeye 

sıkılır ve diğer parça üzerine de hızlı yapıştırıcının yapıştırıcısından noktacıklar halinde 

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

hem de çok dayanıklı bir birleştirme elde edilmiş olunur. 

   

Resim 4.5: Hızlı ahşap yapıştırıcısı                     Resim 4.6: Silikon yapıştırıcı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bir geminin güverte elemanları modelini aşağıdaki önerileri dikkate alarak işlem 

basamaklarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Modellemesi yapılacak bir gemi projesi 

belirleyiniz. 

 Kolay ve uygulanabilir olmasına dikkat 

ediniz. 

 Projeyi modellemesi yapılabilecek 

şekilde ölçeklendiriniz. 

 Projenin ölçeklenmesi bölümünü 

inceleyiniz. 

 Yapı elemanlarını kesim yapılacak 

şekilde plaka üzerine yerleştiriniz. 

 Kesim yaptırılacak CNC Router 

tezgahının çalışma alanı ebatlarını 

öğrendikten sonra yapınız. 

 Bilgisayar ortamından 1/1 oranında 

çıktı alarak plaka üzerine yapıştırınız. 

 Markalama çizgilerinin ve poz 

numaralarının plaka üzerine çizecekle 

aktarılması işlemini yapınız. 

 Yapı elemanlarını uygun bir kesme aleti 

ile kesiniz. 

 

 Kesme işlemi sonrası parça üzerindeki 

çapakları zımpara ile temizleyiniz. 

 Yapı elemanlarını uygun bir yapıştırıcı 

ile birleştiriniz. 

 Birleştirme işleminde hızlı yapıştırıcı ve 

kuvvetli yapıştırıcıyı birlikte kullanınız. 
 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Parampet ve vardevela yapılırken yapı elemanlarının ölçeklendirilmesine ve 

boyutlandırılmasına gerek yoktur. 

2. (   ) CNC Router kesimi için levha yerleştirmesinde elemanlar arasına kesici takım 

ölçüsünü kurtaracak şekilde boşluklar bırakılmalıdır. 

3. (   ) Markalama işlemi, yapı elemanlarının resimlerinin 1/1 oranında çıktı alınarak 

plaka üzerine yapıştırılması ile yapılabilir. 

4. (   ) Kesilen parçaların üzerine poz numaralarının yazılmasına gerek yoktur. 

5. (   ) Parampet ve vardevela yapı elemanları, markalama çizgilerinden dekupaj veya kıl 

testeresi ile kesilerek çapakları zımpara yardımı ile temizlenmelidir. 

6. (   ) Parampet ve vardevela yapı elemanlarının birleştirilmesi işlemine güverte 

zeminine yatırılması ile başlanmalıdır. 

7. (   ) Yapıştırma işleminde hızlı yapıştırıcı ve kuvvetli yapıştırıcı bir arada kullanılarak 

çok daha dayanıklı bir birleştirme elde edilebilir. 

8. (   ) Parampet ve vardevela modelinin dış kaplanmasında esnek olmayan ahşap 

malzemeler kullanılmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Güverte elemanları ile ilgili kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadığınız 

beceriler için Hayır kutucuğuna ( X ) işareti koyarak kendinizi kontrol ediniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Güverte elemanlarının model resimlerini çıkardınız mı?   

2. Güverte elemanları faundeyşınları ile ilgili uygulamaları 

yaptınız mı? 
  

3. Güverte yükleme ve boşaltma elemanlarının modeli ile ilgili 

uygulamaları yaptınız mı? 
  

4. Kaporta ve ambar kapakları modeli ile ilgili uygulamaları 

yaptınız mı? 
  

5. Parampet modeli ile ilgili uygulamaları yaptınız mı?   

6. Vardevela modeli ile ilgili uygulamaları yaptınız mı?   

 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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