
0 

 

T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMİ YAPIMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GÜVERTE YÜKLEME VE BOŞALTMA 

ELEMANLARI ÇİZİMİ 

521MMI613 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2011



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.  
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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 521MMI613 

ALAN Gemi Yapımı  

MESLEK/DAL Gemi Ressamlığı  
MODÜLÜN ADI 

MODÜL 
Güverte Yükleme ve Boşaltma Elemanları Çizimi 

MODÜLÜNTANIMI 

Geminin güvertesinde bulunan, gemiye yükleme ve boşaltma 

işlemlerini yapan, kreyn, bumba ve matafora gibi elemanların 

fandeyşınlarının çizimi ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK 
Güverte yükleme ve boşaltma elemanları fandeyşınlarını 

çizmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam ve ekipman sağlandığında 

tekniğine uygun olarak istenilen standartlarda güverte 

yükleme ve boşaltma elemanları fandeyşınlarını 

çizebileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Tekniğine uygun olarak kreyn fandeyşını 

çizebileceksiniz. 

2.  Tekniğine uygun olarak matafora fandeyşını 

çizebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Resim atölyesi  

Donanım: Bilgisayar destekli çizim programı, resim sınıfı, 

çizim takımları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

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

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde, teknolojinin gelişimi, zaman ve sınır tanımaksızın devam etmektedir. 

Teknolojinin hızla ilerlemesinin bir sebebi de yapılan çalışmaların kayıt altına alınması ve 

bilişim teknolojilerinden azami derecede faydalanılmasıdır. 

 

Gemi Yapım alanının, Gemi Ressamlığı dalı bu konuda yapılacak çalışmaların en 

büyük destekçisi olacaktır. Gemi ressamlığı konusunda alacağınız eğitimle kendi geminizin 

dizaynını kendiniz yapabilecek ve geleceğin Türkiye’sinde kalkınmanın temel taşlarını 

oluşturacak birer teknik eleman olacaksınız.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında uluslararası denizcilik 

standartlarına uygun olarak kreyn ve bumba fandeyşınlarının imalat ve montaj resimlerini 

çizebileceksiniz. 

 

 

 
 Çeşitli gemilerin güvertelerinde bulunan kreynlerin şekillerini, bunları meydana 

getiren elemanları araştırınız. 

 Bu elemanların çalışma sistemlerinin nasıl çizilebilineceğini araştırınız.  

 Öğrendiklerinizi sınıfta tartışınız. 

 

1. KREYN (CRANE)  
 

1.1. Kreyn Tanımı ve Çalışma Prensibi 
 

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 ya da bu işlemin tersi olurken yükün izlediği yol, 

başlangıçta bulunduğu yatay düzlem içinde kalmaktadır. 

 

 

 

Şekil 1.1: Kreyn çizimi   Resim 1.1: Kreyn 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2. Kreyn Çeşitleri 
 

Kreynler; döner kreynler, direkli kreynler, köprülü kreynler olmak üzere üçe ayrılır. 

 

1.2.1. Döner Kreynler 
 

Döner kreynleri, tek ve çift döner kreynler; direkli kreynleri, tek ve çift direkli 

kreynler; köprülü kreynleri ise konteynır kreynleri ve çok amaçlı köprülü kreynler olarak 

bölümlere ayırmak mümkündür.  

 

1.2.1.1. Tek Döner Kreynler 

 

  Döner kreyn bir kol, bir kaldırma birimi ve bir döndürme biriminden oluşmaktadır. 

Tüm sistemin döner bir platform üzerine oturtulmuş olması nedeniyle döner kreynler 360 

derece dönebilmekte ve böylece iki ambar ağzı üzerinde çalışabilmektedir. 

 

Resim 1.2: Tek döner kreynler 

 

1.2.1.2. Çift Döner Kreynler 

 

 Birbirinin aynı olan iki döner kreynin ortak bir döner platform üzerine 

yerleştirilmesiyle çift döner kreynler elde edilmektedir. Ayrıca her kreyn, platformdan 

bağımsız olarak dönebilmektedir. Bu özellik her kreynin ayrı ayrı çalışmasına olanak 

sağlamaktadır.  
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Resim 1.3: Çift döner kreynler 

1.2.2. Direkli Kreynler 
 

Direkli kreynler tek direkli, çift direkli ve köprülü kreynler olmak üzere üç grupta 

incelenir. 

 

1.2.2.1. Tek Direkli Kreynler 

 

Üstyapı önünde ve baş kasara üzerinde bulunan kreynlerin çalışma alanı zorunlu 

olarak 180 derece ile sınırlı kalmaktadır. Ayrıca donanımda oluşan kuvvetlerin üstyapı ya da 

baştaki direk tarafından taşınması olanağı da söz konusudur. 

 

Resim 1.4: Tek direkli kreynler 

1.2.2.2. Çift Direkli Kreynler 

 

Çift direkli kreynlerin çalışma ilkesi, çift döner kreyn ile aynıdır. Burada iki kreyn 

ortak bir dönebilen direğe bağlanmıştır. Böylece hafif yüklerin aktarılması sırasında her 

kreyn ayrı çalışmakta ve yüksek bir aktarım verimi elde edilmektedir. 
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Resim 1.5: Çift direkli kreynler 

1.2.3. Köprülü Kreynler 
 

Köprülü kreynler konteynır köprülü kreynler ve çok amaçlı köprülü kreynler olmak 

üzere iki grupta incelenebilir. 

 

1.2.3.1. Konteynır Köprülü Kreynler 

 

Resim 1.6’da konteynır aktarımı için kullanılan bir köprülü kreyn gösterilmiştir. Her 

iki tarafta da gemi dışına uzanabilen konsol kolları olması nedeniyle bu kreynler, 

konteynırları döndürmeden rıhtıma indirebilmektedir. 

 

Resim 1.6: Konteynır köprülü kreynleri 
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Şekil 1.2: Konteynır köprülü kreynleri 

1.2.3.2. Çok Amaçlı Köprülü Kreynler 

 

Aslında çok amaçlı köprülü kreyn, bir köprü üzerine yerleştirilmiş özel bir döner 

kreynden başka bir şey değildir. Normal kancalı çalışmanın yanında kepçeyle de 

çalışabilmekte ve konteynır aktarımı da yapabilmektedir.  

 

1.3. Bumba (Boom)  
 

Genellikle 10 tona kadar olan hafif yüklerin aktarılmasında kullanılan, motor gücünün 

yanında el ile kumandanın da önemli olduğu yükleme sistemleridir. Yelkenli gemiler 

döneminden günümüze kadar yaygın olarak kullanılmış yük donanımları bumba 

sistemleridir. Günümüzde, bir kreynin tüm işlevlerini yerine getirebilecek kadar geliştirilmiş 

bumba sistemleri kullanılmaktadır.  

 

Bumbalar, bir geminin yükleme ve boşaltmada işlemlerini yapabildiği en önemli 

güverte elemanıdır. Bumba olmadan bir geminin yük alması veya ambarlarındaki yükleri 

boşaltması çok zordur.  

 

Bir gemideki bumbanın taşıyacağı yük ağırlığı bumba çapının büyüklüğü ile doğru 

orantılıdır. Yük ne kadar fazla olacak olursa bumba çapı da o oranda fazla olacaktır. 

Dolayısıyla bumbanın bağlı olacağı fandeyşın da o oranda büyük olacaktır. 
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Resim 1.7: Bumba 

1.4. Bumba Çeşitleri 
 

Bumbalar, sabit erişimli sistemler, döner bumba sistemleri olmak üzere iki grupta 

incelenir. Bu gruplar da kendi içlerinde değişik alt gruplar oluşturmaktadır. 

 

1.4.1. Sabit Erişimli Sistemler 
 

Bunlar, rıhtım ve ambar üzerindeki iki sabit nokta arasında hızla yük aktarımını 

sağlayacak biçimde geliştirilmiş yük donanımlarıdır. İki gruba ayrılır. 

 

1.4.1.1. Alavere Donanımı  

 

Genellikle 2 tona kadar olan yüklerin aktarımında kullanılan bir bumba sistemidir. 

Şekil 1.3’te böyle bir yük donanımı gösterilmiştir. 
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Şekil 1.3: Alavere donanımlı vinç 

1.4.1.2. Ebel Donanımı 

 

Bu düzenlemede bumba fişekleri direkler üzerine konulmuştur. Bumbanın gemi içine 

doğru döndürülmesini denetlemek amacıyla dikme makarası gemi boy eksenine yakın bir 

noktaya konulmuş ve dikme halatı, bir saptırma makarasından geçirildikten sonra direğin iç 

kenarını izleyerek direk üzerinde bulunan küçük bir vincin tamburuna konulmuştur. 

 

 Şekil 1.4: Ebel donanımlı vinç 

1.4.2. Döner Bumba Sistemleri 
 

Bunlar, yükün tam istenilen noktaya indirilmesini sağlamak ve kanca ucunda asılı iken 

salınım yapmasını azaltmak amacıyla geliştirilmiş bumba sistemleridir.  
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 Geleneksel döner bumba sistemi,  

 Hallen sistemi, 

 Velle sistemi, 

 Speederana sistemi olmak üzere dört gruba ayrılır. 

 

1.4.2.1. Geleneksel Döner Bumba Sistemi 

 

Kaldırma, döndürme ve indirme diye tanımlayabileceğimiz üç temel işlevi yerine 

getirebilecek şekilde düzenlenmiş bir sistemdir. 

 

Şekil 1.5: Geleneksel döner bumba 

1.4.2.2. Hallen Sistemi 

 

Bir döner bumba sisteminde temel sorun, gemi dışına olabildiğince çok döndürülmüş 

olan bir bumbanın denetlenmesi ve dengeliğinin korunmasıdır. Bu sorun, dikme halatları iki 

yana açılarak ve üst kuşağa bağlanarak çözülmüştür. 

 

Şekil 1.6: Hallen sistemi 
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1.4.2.3. Velle Sistemi 

 

Şekil 1.7: Velle sistemi 

Velle sistemine göre düzenlenmiş bir yük donanımı Şekil 1.6’da gösterilmiştir. Son 

derece geniş dönme açıları sağlayan bu sistemde, biri dikme, biri döndürme ve biri de 

kaldırma vinci olmak üzere üç tane vinç kullanılmaktadır.  

 

1.4.2.4. Speederana Sistemi 

 

Yaygın olarak kullanılmaya başlanılan yeni bir sistemdir. Şekil 1.7’de böyle bir yük 

donanımı gösterilmiştir. 

 

Bu sistemde de biri dikme, biri döndürme ve biri yük vinci olmak üzere üç tane vinç 

kullanılmaktadır. Kamçılar döndürme vincinin yivli tamburuna ters yönde sarılmıştır. Bu 

nedenle tambur dönerken halat bir ucundan sarılmakta, öbür ucundan boşalmaktadır. 

 

Şekil 1.8: Speederana sistemi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda ölçüleri verilen kreynin çizimini yapınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Eksen çizgisini, noktalı kesik olarak çiziniz.  Yukarıdaki şekilden yararlanınız. 

 Çizgi seçeneklerinden eksen çizgisini 

onaylayarak eksen çizgisini çiziniz. 
 Verilen ölçüleri kullanınız. 

 Eksen çizgisinin çizeceğiniz resme göre 

resim sayfanızın ilgili yerinde olmasına 

dikkat ediniz. 

 Uygulama resminden faydalanınız. 

 Fandeyşın için alınan çizgi ekseni her iki 

yanından eşit uzaklıkta alınız. 
 Uygulama resminden faydalanınız. 

 Çizgi seçeneklerinden düz çizgiyi seçili hâle 

getirerek eksen çizgisinin her iki yanından, 

belirlenen çap doğrultusunda ön görünüşe 

ait düz çizgileri ve üst görünüşe ait çemberi 

çiziniz. 

 Uygulama resminden faydalanınız. 

 Küçük parçaları çizerken resmi büyüterek  Uygulama resminden faydalanınız. 
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çizim yaparak çizim hatası yapmanın önüne 

geçiniz. 

 Verilen ölçülere göre ön ve üst görünüşleri 

çiziniz. 
 Uygulama resminden faydalanınız. 

 Elemanların isimlerini istenilen puntoda 

yazınız. 
 Uygulama resminden faydalanınız. 

 Üst güverte ve alt güverte saclarını çiziniz.  Klas kitaplarından faydalanınız. 

 Fandeyşın braketlerini çiziniz.  Klas kitaplarından faydalanınız. 

 Üst güverte altı tülanilerini çiziniz.  Klas kitaplarından faydalanınız. 

 Resminizi verilen ölçüler doğrultusunda 

ölçülendiriniz. 
 Uygulama resminden faydalanınız. 

 Çizdiğiniz resmi kontrol ediniz.  Ekipmanları kontrol ediniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Eksen çizgisini, noktalı kesik olarak çizdiniz mi?   

2. Çizgi seçeneklerinden eksen çizgisini onaylayarak eksen çizgisini 

çizdiniz mi? 
  

3. Eksen çizgisinin, çizeceğiniz resme göre resim sayfanızın ilgili yerinde 

olmasına dikkat ettiniz mi? 
  

4. Fandeyşın için alınan çizgi ekseni her iki yanından eşit uzaklıkta aldınız 

mı? 
  

5. Çizgi seçeneklerinden düz çizgiyi seçili hâle getirerek eksen çizgisinin 

her iki yanından, belirlenen çap doğrultusunda ön görünüşe ait düz 

çizgileri ve üst görünüşe ait çemberi çizdiniz mi? 

  

6. Küçük parçaları çizerken resmi büyüterek çizim hatası yapmanın 

önüne geçtiniz mi? 
  

7. Verilen ölçülere göre ön ve üst görünüşleri çizdiniz mi?   

8. Elemanların isimlerini istenilen puntoda yazdınız mı?   

9. Üst güverte ve alt güverte saclarını çizdiniz mi?   

10. Fandeyşın braketlerini çizdiniz mi?   

11. Üst güverte altı tülanilerini çizdiniz mi?   

12. Resminizi verilen ölçüler doğrultusunda ölçülendiriniz mi?   

13. Çizdiğiniz resmi kontrol ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME  
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Gemilerde tek direkli olarak çalışan, ucundaki kancalar yardımıyla her türlü yükü 

yüklemeye veya boşaltmaya yarayan sistemlere kreyn denir.   

2. (   ) Döner kreynler 240 derece dönebilmektedir.   

3. (   ) Üst yapı önünde ve baş kasara üzerinde bulunan kreynlerin çalışma alanı zorunlu 

olarak 180 derece ile sınırlı kalmaktadır.   

4. (   ) Bir köprü üzerine yerleştirilmiş özel bir döner kreyne çok amaçlı köprülü kreynler 

denir  

5. (   ) Genellikle 10 tona kadar olan hafif yüklerin aktarılmasında kullanılan, motor 

gücünün yanında el ile kumandanın da önemli olduğu yükleme sistemlerine tumba 

denir.   

 

 

 

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 uluslararası denizcilik 

standartlarına uygun olarak matafora imalat ve montaj resimlerini çizebileceksiniz. 

 

 

 
 Çeşitli gemilerin güvertelerinde bulunan filika, mataforanın ve bunları meydana 

getiren elemanların çizimiyle ilgili araştırma yapınız.  

 Öğrendiklerinizi sınıfta tartışınız. 

 

2. MATAFORA (DAVIT)  
 

2.1. Matafora Tanımı ve Amacı 
 

Gemiyi terk durumunda can filikalarının veya can sallarının denize indirilmesi 

gerekecektir. Gemilerde can filikaları matafora adı verilen, bir çeşit iki kollu vinç üzerine 

bağlanır. Filika baş ve kıç tarafındaki kancasından matafora kolundaki tel halatlara 

bağlanmıştır. Normal durumda geminin filika güvertesinde kalastralar üzerinde durur. Gemi 

terk edilirken kalastralardan kurtarılan filika bordaya çevrilir ve denize mayna edilir. 

Mataforalar gemilerde can filikası olarak kullanılan kurtarma sandallarının denize indirilmesi 

amacıyla kullanılır. Matafora kurtarma sandalının yerinde asılı olarak durmasını sağlayan ve 

onun gerektiğinde denize indirilmesinde kullanılan, basit ama güvenli bir kurtarma ve tahliye 

aracıdır.  

 

Resim 2.1: Matafora 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 
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2.2. Matafora Çeşitleri 
 

Mataforaları; adi matafora, eğik düzlemli mataforalar, beşikli mataforalar olmak üzere 

üç grupta incelemek mümkündür. 

 

2.2.1. Adi Matafora  
 

Eski tip gemilerde görülen mataforadır. Filika baş ve kıçtaki palangalar yardımıyla 

denize mayna edilir. Tamamen mekanik bir sistemdir.  

 

Adi mataforalar filika güvertesinde karşılıklı iki adet üst kısımları yarım daire şeklinde 

ayaklardan meydana gelir. Bu ayaklar normal durumlarda içe dönük durur, filika mayna 

edileceği zaman denize dönük duruma getirilir.  

 

Matafora ayakları dövme demirden yapılmıştır. Güverteye oturan topuk kısımları 

yumurta şeklinde veya bilyeli olarak dizayn edilmiştir. Her ayak bilyeli yatak içinde ve kendi 

çevresinde 360 derece dönebilecek şekildedir. Bu yapı şekli, güverteye kadar kaldırılan 

filikayı kolayca gemi içine almaya yarar. Her iki matafora ayağının birlikte çalışması 

gerekir. Bu mataforaların çalışmasını cundalarla bağlanmış falaka halatı temin eder. Bu 

halatın daima gergin tutulması zorunludur. 

 

Ayrıca matafora ayaklarını kendi eksenlerinden döndürmek için başa ve kıça kumanda 

eden baş ve kıç vetolar vardır. Bundan başka filika denize indiği zaman güvertede kalanların 

deniz üzerindeki tekneye inmesini sağlayan şeytan çarmıhı adı verilen halat merdivenler 

bulunur.  

 

Şekil 2.1: Adi matafora 
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Resim 2.2: Adi matafora 

2.2.2. Eğik Düzlemli Matafora 
 

Eğik düzlemli matafora tipinde, her matafora kolu topuğundan filika güvertesine 

menteşelenmiştir. Böylece matafora duruş pozisyonundan güverte dışına veya içeriye doğru 

devinebilir.  

 

Bu çeşit matafora da dışarı çevrilmesi hariç filikanın mayna edilmesi ve diğer işlemler 

adi mataforada olduğu gibidir. Bu mataforalarda filika, matafora altındaki kalastralara 

oturtulur. Baş-kıç matafora kolları düz olarak yapılmıştır fakat kollar birbirlerine doğru 

yetecek şekilde kavislendirilerek filikanın bosa kancaları üzerine getirilmiştir. Eğik düzlemli 

matafora çifti dışarıya bir dişli tertibat yardımıyla devinir eğilir. Matafora kolları filika 

güvertesine aldığında üzerindeki tekne mataforanın kendi yapısındaki kalastralara oturur.  

 

2.2.3. Sabit Matafora  
 

Mataforada tekerlekler üzerinde hareket eden ve filikayı oturacağı yere taşıyan bir kısım 

vardır. Filika bu kızak üzerinde mataforaya alınarak maynaya hazırlanır. 

 

Şekil 2.2: Sabit matafora 
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Resim 2.3: Sabit matafora 

2.2.4. Beşikli Matafora 
 

Modern gemilerde kullanılan bir tiptir. "Ağırlıklı sistemli matafora" da denir. Bu 

mataforaya bağlı filika, matafora kollarının dışarıya çevrilmesi gerekmeden filikanın ağırlığı 

ile inmekte ve istenen bir güverte hizasında fren tertibatı ile tutulmakta ve istenildiğinde 

yeniden mayna edilerek denize indirilmektedir. 

 

Bu donanıma elektrik vinçleri yerleştirilmekle, istenildiğinde mayna edilen filikanın 

gemiye alınması sağlanmaktadır. Beşikli matafora her zaman filikayı denize mayna etmeye 

hazır bir donanımdır. Gerektiğinde filikanın acil bir durumda indirilmesi için vinç 

motorunun çalıştırılması gerekmez. Filika, matafora freni serbest bırakıldığında kendi 

ağırlığı ile kolların dışarıya hareket etmesine sebep olur. Vinç tamburuna kumanda eden 

sistem serbest bırakıldıkça filika denize mayna edilir. Denizdeki bir filikanın mataforaya 

alınması için elektrik vincin çalıştırılması zorunludur. 

 

Şekil 2.2: Ağırlıklı matafora 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda ölçüleri verilen matafora çizimini gerçekleştiriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Eksen çizgisini, noktalı kesik olarak çiziniz.  Yukarıdaki şekilden yararlanınız. 

 Çizgi seçeneklerinden eksen çizgisini 

onaylayarak eksen çizgisini çiziniz. 
 Verilen ölçüleri kullanınız. 

 Eksen çizgisinin, çizeceğiniz resme göre 

resim sayfanızın ilgili yerinde olmasına 

dikkat ediniz. 

  

 Teknik resim kurallarına dikkat 

ediniz. 

 Fandeyşın için alınan çizgi eksenini her iki 

yanından eşit uzaklıkta alınız. 
 Resimden yararlanınız. 

 Çizgi seçeneklerinden düz çizgiyi seçili hâle 

getirerek eksen çizgisinin her iki yanından, 

belirlenen çap doğrultusunda ön görünüşe ait 

düz çizgileri ve üst görünüşe ait çemberi 

çiziniz. 

 Resimden yararlanınız. 

 Küçük parçaları çizerken resmi büyüterek 

çizim hatası yapmanın önüne geçiniz. 

 Teknik resim kurallarına dikkat 

ediniz. 

 Verilen ölçülere göre ön ve üst görünüşleri 

çiziniz. 
 Resimden yararlanınız. 

 Elemanların isimlerini istenilen puntoda  Resimden yararlanınız. 
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yazınız. 

 Üst güverte ve alt güverte saclarını çiziniz.  Klas kitaplarından yararlanınız. 

 Fandeyşın braketlerini çiziniz,  Klas kitaplarından yararlanınız. 

 Üst güverte altı tülanilerini çiziniz.  Klas kitaplarından yararlanınız. 

 Resminizi verilen ölçüler doğrultusunda 

ölçülendiriniz. 
 Resimden yararlanınız. 

 Çizdiğiniz resmi kontrol ediniz.  Ekipman listesinden kontrol ediniz. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Eksen çizgisini, noktalı kesik olarak çizdiniz mi?   

2. Çizgi seçeneklerinden eksen çizgisini onaylayarak eksen çizgisini 

çizdiniz mi? 
  

3. Eksen çizgisinin, çizeceğiniz resme göre resim sayfanızın ilgili 

yerinde olmasına dikkat ettiniz mi? 
  

4. Fandeyşın için alınan çizgi eksenini her iki yanından eşit uzaklıkta 

aldınız mı? 
  

5. Çizgi seçeneklerinden düz çizgiyi seçili hâle getirerek eksen çizgisinin 

her iki yanından, belirlenen çap doğrultusunda ön görünüşe ait düz 

çizgileri ve üst görünüşe ait çemberi çizdiniz mi? 

  

6. Küçük parçaları çizerken resmi büyüterek çizim hatası yapmanın 

önüne geçtiniz mi? 
  

7. Verilen ölçülere göre ön ve üst görünüşleri çizdiniz mi?   

8. Elemanların isimlerini istenilen puntoda yazdınız mı?   

9. Üst güverte ve alt güverte saclarını çizdiniz mi?   

10. Fandeyşın braketlerini çizdiniz mi?   

11. Üst güverte altı tülanilerini çizdiniz mi?   

12. Resminizi verilen ölçüler doğrultusunda ölçülendiriniz mi?   

13. Çizdiğiniz resmi kontrol ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME  

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Gemilerde can filikaları matafora adı verilir.   

2. (   ) Tamamen mekanik olan mataforalara adi matafora denir.   

3. (   ) Tekerlekler üzerinde hareket eden ve filikayı oturacağı yere taşıyan mataforaya 

döner matafora denir.    

4. (   ) Filikanın kendi ağırlığı ile inen mataforaya beşikli matafora denir.   

 

 

 

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 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Fandeyşın braketlerini çizdiniz mi?   

2. Üst güverte altı tülanilerini çizdiniz mi?   

3. Resminizi verilen ölçüler doğrultusunda ölçülendiriniz mi?   

 

 

 

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 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

CEVAP ANAHTARI 
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