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AÇIKLAMALAR 
ALAN Gemi Yapımı 

DAL/MESLEK Gemi Tesisat Donatım 

MODÜLÜN ADI Gemi Yapı Elemanları 

MODÜLÜN TANIMI 
Gemi boru devrelerinin üretiminin yapılabilmesi için gemi yapı 

elemanlarının verildiği öğrenme ve uygulama materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur 

YETERLİK Gemi yapı elemanlarının tanımak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Boru donatımını yapabilmesi için gemiye ait temel yapı 

elemanlarını tanıyacak ve donatım işlemini gerçekleştirecektir. 

 

Amaçlar 

1. Gemi dip konstrüksiyonu operasyonlarını yapabilecektir. 

2. Gemi yan (borda) konstrüksiyonu operasyonlarını 

yapabilecektir. 

3. Gemi güverte operasyonlarını yapabilecektir. 

4. Gemi tankları operasyonlarını yapabilecektir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Çelik gemi, tekne yat, tesisat donatım atölyesi, 

bilgisayar laboratuvarı  

Donanım: Şerit metre, kumpas, çelik cetvel, mikrometre, 

ölçülecek malzeme/iş parçası, oksi-gaz kesme ekipmanı, spiral 

taş motoru, gemi modeli, kaynak aparatları 

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,  

 

Bu modülün sonunda, gemilerde bulunan çeşitli boru devrelerinin üretim, montajı 

sırasında gemi yapı elemanlarını tanıyarak donatım ve tesisat projelerinin uygulanması 

sırasında dikkat edilmesi gereken yöntem teknikleri öğrenip uygulayabileceksiniz.  

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Gerekli koşullar sağlandığında tekniğe uygun olarak dip konstrüksiyonu projesini ve 

geminin dip kısmındaki boru tesisat projelerini okuyup uygulayabileceksiniz 

 

 

 

 

 Gemilerin omurgalarını inceleyiniz (tersaneler, internet). 

 Tersanede yapılmış veya yapılmakta olan çeşitli dip konstrüksiyonları 

inceleyiniz. 

 Dip konstrüksiyon projelerini inceleyiniz. 

 

1. GEMİ DİP KONSTRÜKSİYONU  
 

1.1. Gemi Dip Konstrüksiyonu  
 

Gemilerde iki ana dip konstrüksiyon vardır. Bunlar tek ve çift dip olarak adlandırılır. 

Çift dip (Double Bottom) konstrüksiyonlar genel olarak bütün gemilerin dip yapısını 

oluşturur. 

 

Bir geminin en önemli dip yapı elemanları şunlardır: 

 

 Döşekler (Florlar) 

 Dip tulanileri 

 Görderler  

 Marjın sacları 

 Dış kaplama  

 İnner bottom kaplaması 

 Sintine braketleri 

 

1.1.1. Tek Dipli Gemiler 
 

Daha çok sandal, ufak boyda yat ve bazı eski gemilerin dip şekli tek diplidir. Bir lama 

omurga ve omurgaya bağlı postalarla oluşan gemi formu, çift dipli gemilere nazaran daha az 

mukavemet gösterir. Aşağıda tek dipli bir geminin şematik resmi görülmektedir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 1.1: Tek dipli gemi 

İç omurgalar tek dipli gemilerde görülen bir konstrüksiyon şeklidir. Görevi, gemi 

dibine etki yapan kuvvetleri geniş bir alana yaymak; dip düzleminin mukavemetini artırmak 

ve döşekleri eğilme veya katlanmaya karşı korumaktır. Devamlı iç omurgalar, bir boyuna 

mukavemet elemanı olarak kabul edilirler. Enine mukavemette de iç omurgalar bir bağ 

elemanı olarak bir ölçüde etki yaparlar 

 

1.1.2. Çift Dipli Gemiler 
 

Günümüzde tüm tanker, kuru yük, konteyner, yolcu vb. gemiler çift cidarlıdır. 

Özellikle son yıllarda çıkarılan yeni bir tüzükle IMO’ya taraf ülkeler, limanlarına tek cidarlı 

yük gemisi ve tanker sokmamaktadırlar. 

 

Şekil 1.2: Çift dipli gemi 

1.2. Gemi Dip Konstrüksiyon Elemanları 
 

Gemi gövdesinde su basıncı ve karaya oturma gibi hâllerde darbeleri karşılayabilecek 

ambarlara alınan yük, kazan ve makinenin ağırlığına dayanabilecek dirence uygun, gemi dip 

yapı elamanıdır. 
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1.2.1. Döşek (Floor) 
 

Döşekler, dipte mukavemetli ve önemli bir elemandır. Kalınlıkları ve boyları klaslama 

kuruluşları tarafından saptanır. Döşekler hem mukavemet elemanını hem de marcin levhası 

ile sintine dönümüne ve oradan da postalara bağlanarak gemi dip formunun önemli bir yapı 

elemanını oluşturur.  

 

Döşekler merkez omurgadan başlar, tulanilerde kesilerek postalara bağlanır. 120 m 

üzerindeki gemilerde boy mukavemeti daha önemli olduğundan döşekler dip birleştirmelerde 

boyuna yerleştirilir. 

Şekil 1.3: Çift dipli gemideki döşeğin gösterilmesi 

Gemi gövdesinde su basıncı ve karaya oturma gibi hâllerde darbeleri karşılayabilecek, 

ambarlara alınan yükün, kazan ve makinenin ağırlığına dayanabilecek dirence uygun gemi 

dip yapı elamanıdır. 

 

Dip birleştirmelerde, boyu 120 m ye kadar olan gemilerde enine; boyu 120 m den 

fazla olan gemilerde boyuna yerleştirilen üzerinde menhol, hafifletme delikleri ve su 

delikleri olan levha sacdan yapılan gemi yapı elemanlarına dolu döşek denir. 

Kaplama sacı 

Gasset sacı 

Sintine braketi 

Stifner 

Marcin levhası 

Hafifletme deliği 

Döşek 
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Resim 1.1: Dolu döşek 

Boş döşek; karşılıklı iki boş posta arasında, marcin levhasına braketlerle bağlantısı 

yapılmış belli aralıklarla stifnerlerle desteklenen ve orta iç tülaniden geçen köşebentlere 

denir. Boş döşeğe braketli döşek de denir. 

 

Şekil 1.4: Çift dipli gemideki boş döşeğin gösterilmesi 

Su geçirmez döşekler, çift dip içindeki tankları sınırlandırır. Su geçirmez döşekler 

ayrıca su geçmez perdelerin altına konur. Su geçmez döşeklerin kalınlıkları, dolu döşek 

kalınlığından daha fazladır.  

Yan İç Tülani 

Dolu Döşek 

Sintine Dönüm 

Braketi Su Delikleri 

MARJİN SACI 

TERS KÖŞEBENT TÜLANİ 

KÖŞEBENT 

BRAKET 

KAPLAMA 
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Resim 1.2: Su geçirmez döşek 

Bugün için çift dip, yalnız safra suyu için kullanılmamaktadır. Kazan suyu, tatlı su, 

makineler için yakıt, kazanlar için yakıt ve yağlama yağları da çift dibin içerisine yerine göre 

alınmaktadır. Birçok döşekler su geçmez veya yağ geçmez olarak inşa edilerek orta ve yan iç 

tulanilerle beraber, çift dip içerisindeki tankları ve hücreleri kurarlar. 

 

1.2.2. Tülani 
 

Boy yönünde giden, dip tank üst ve alt sacı arasında taşıyıcılık ve mukavemet görevini 

üstlenen yapı elemanlarıdır.  Kullanıldığı yere göre (merkez, yan iç) çeşitli malzemelerden 

(sac, “T, L” profil, Hollanda profilinden “HP”) oluşur.    

 

Çift dip tülaniler, kullanıldığı yere göre merkez iç tülani ve yan iç tülani olmak üzere 

ikiye ayrılır. Merkez iç tülaniyle yan iç tülaniler arasına belirli aralıklarla Hollanda 

profilinden oluşan tülaniler atılarak dip sacı ve döşeklerle bağlantı oluşturulur. 

 

 

Resim 1.3: Merkez ve yan iç tülani 

Merkez iç tülani, merkezdeki omurga sacının mukavemetini ve taşımacılığını üstlenir. 

Geminin kıç kısmından baş kısmına giderek gemi ana iskeletini oluşturur ve kılavuzluğunu 

yapar. 

Su Geçirmez Döşek 

Yan İç Tülani 

Yan iç Tülani (HP) 

 Stifner 

Merkez İç Tülani 
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Yan iç tülaniler, gemilerin yan bloklarına yakın tanklarda mukavemeti artırma 

özelliğini taşımaktadır. Böylece gemi double bottom tanklarının mukavemeti artar. 

Şekil 1.5: Çift dip konstrüksiyonda merkez ve yan iç tülani 

1.2.3. Braket 
 

Genellikle düzlemleri kesişen (dikey-yatay) elemanların bağlantısını güçlendirmek 

amacıyla kullanılan, çoğu zaman üçgen şekilli olarak tasarlanan destek elemanlarıdır.     

Gemi inşa dışındaki sektörlerde, braket terimi yerine genellikle “bayrak” veya “bayrak 

levhası” terimi kullanılmaktadır. Braketler, puntel-kemere, puntel-tülani, kemere-borda sacı, 

posta-tank top sacı, stifner-kaplama sacı gibi kesişen elemanların birleşme noktalarında 

bağlayıcı ve destekleyici eleman olarak kullanılır. 

 

 

Resim 1.4: Braket 

  

Braket 



YAN İÇ TÜLANİ (3792) 

MERKEZ YAN TÜLANİ (1264) 

MERKEZ TÜLANİ (C.L.) 

HP TÜLANİ (632) 
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1.2.4. Stifner 
 

   

Resim 1.5: Posta braket bağlantısı   Resim 1.6: Braketli Bağlantı 

 

      

Resim 1.7: Flençli Braket    Resim 1.8: Tülani Braketi 

Perde, borda sacı ve döşekler üzerine dikey olarak monte edilen mukavemet 

elemanına stifner denir. Perde, borda sacı gibi elemanlar, boyutlarının büyük olması 

nedeniyle üzerlerine etki eden kuvvetler karşısında yeterli direnci gösteremez. Bu tür 

malzemelerin dayanım özelliklerini artırabilmek için yardımcı elemanlarla desteklemek 

gerekir. Bu amaçla, perdelerin bütün yüzeyi boyunca ve borda sacının postalar arasında 

kalan bölümlerine, belirli aralıklarla çok sayıda stifner monte edilir. 

 

Destek elemanı kullanılmaması hâlinde, malzeme kalınlığını ya da posta sayısını 

arttırmak gerekir. Bu da geminin ağırlığını ve maliyetini büyük oranda arttırır. Dolayısıyla 

stifnerler, yapı elemanlarını destekleme görevi yanında geminin mümkün olduğunca hafif 

olmasına da katkı sağlar. 
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Resim 1.9: Döşek stifner, braket ve tülani bağlantısı 

 

Resim 1.10: Perde stifner, braket ve tülani bağlantısı 

1.2.5. Marcin Levhası (Margin Plate) 
 

Döşek ile yan duvar postasını birleştiren destek elemanına marcin levhası denilir. Çift 

dipli gemilerde önemli bir elemandır. Sintine dönüm levhasına dik gelecek şekilde 

yerleştirilmektedir. 

 

Günümüzde marcin levhası dış kaplamaya doğrudan doğruya kaynak edilmektedir. 

Ayrıca marcin levhasını eğik yapmak da gerekli olmadığından levha yatay alınabilmekte ve 

bu durumda marcin levhası sintine dönümü yarıçapının büyüklüğüyle çift dip kaplamasının 

üstüne konulmaktadır. Böylece dolu döşek yanı veya braketli döşeğin yan braketi bu görevi 

yüklenmiş olur. 

 

Stifner 

Stifner 
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Şekil 1.6: Kaplama sacı, marcin sacı ve sintine braketini birleştirme 

1.2.6. Gasset Sacı (Gusset Plate) 
 

Geminin enine mukavemetini arttırmak için kullanılan destek elemanıdır. Özellikle 

yalpa ve burulmada meydana gelecek gerilmelere karşı etkisi büyüktür.  

 

Gasset sacı yatay marcinde hiç kullanılmadığı gibi kaynaklı konstrüksiyonda da çok 

uygulanan bir eleman değildir. Bununla beraber özellikle makine dairesinde titreşimler 

yönünden bir fonksiyonu vardır. 
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Şekil 1.7: Marcin levhası ve gasset sacı ile birleştirme 

 

Kaplama sacı 

Gasset sacı 

Sintine braketi 

Stifner 

Marcin levhası 

Hafifletme 

deliği 

Döşek 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak kutu omurga uygulama 

faaliyetini yapınız. 

 

Örnek uygulama 

 

 

Parça ölçülerini elinizdeki malzemeye göre belirleyiniz. 

 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak şekildeki levha omurga 

uygulama faaliyetini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Verilen ölçülerde malzemeyi 

markalayınız. 
 Yapılan işi kontrol ediniz. 

 Markalanan malzemeyi ölçüsünde kesiniz.  Kesme modülünü inceleyiniz. 

 Çapaklarını taşlayarak alınız.  Spiral taş motoru kullanınız. 

 Kaynak ağzı açınız. (sacın kalınlığı 5 

mm’den fazla ise) 

 Öğretmeninizin önereceği araçlarla 

kaynak ağzını açınız. 

 

 

  

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. (   )  Gemilerde iki ana dip konstrüksiyon vardır. Bunlar tek ve çift dip olarak adlandırılır. 

 

2. (   )  Günümüzde tüm tanker, kuru yük, konteyner, yolcu vb. gemiler tek cidarlıdır.  

 

3. (   )  Dip birleştirmelerde; boyu 120 m ye kadar olan gemilerde enine, boyu 120 m den 

fazla olan gemilerde boyuna yerleştirilen üzerinde menhol, hafifletme delikleri ve su 

delikleri olan levha sacdan yapılan gemi yapı elemanlarına dolu döşek denir. 

 

4. (   )  Tülani, boy yönünde giden, dip tank üst ve alt sacı arasında taşıyıcılık ve mukavemet 

görevini üstlenen yapı elemanlarıdır. 

 

5. (   )  Perde, borda sacı ve döşekler üzerine dikey olarak monte edilen mukavemet 

elemanına braket denilir. 

 

6. (   )  Döşek ile yan duvar postasını birleştiren destek elemanına marcin levhası denilir. 

Çift dipli gemilerde önemli bir elemandır. 

 

 

 

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 
 

 

 

 

Gerekli koşullar sağlandığında tekniğe uygun olarak gemi yan borda konstrüksiyonu 

ve elemanlarını tanıyacaksınız. 

 

 

 

 

 Çeşitli yabancı kaynaklı internet sitelerini araştırınız. 

 Tersanede montajı yapılmakta olan gemi yan borda konstrüksiyonlarını 

inceleyiniz. 

 

2. GEMİ YAN (BORDA) 

KONSTRÜKSİYONU 
 

2.1. Yan Borda Konstrüksiyonu 
 

Yan kaplama ve yan kaplama takviyeleri ilk olarak hidrostatik deniz suyu tazyikine 

maruz kalır. Gemi buz içinde seyir ettiği zaman ilave fazla kuvvetlere maruzdur. Bunun için 

geminin yan tarafındaki elemanlar takviye edilir. Geminin ambarına yerleştirilen yükler bazı 

hallerde su tazyikine eşit hatta daha fazla kuvvetler oluştururlar. 

 

Resim 2.1: Gemi yan borda 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Yan Borda Konstrüksiyonu Elemanları 
 

2.2.1. Posta 
 

Postalar geminin kaburgalarını teşkil eder. Gemiye şekil verir ve su basıncına karşı dış 

kaplama saclarını kuvvetlendiren sisteme postalama denir. Posta inşa edilmezse tekne 

kaplaması içeriye veya dışarıya doğru eğilir, bükülür. Postaların şekilleri ve kesitleri gemi 

tipine göre değişmektedir. Postaların sıralanması, gemi boyunca eşit aralıklarla sıralanmıştır. 

 

Şekil 2.1: Posta bağlantıları 

Geminin borda sacına gelen kuvvetlere karşı ilave mukavemetin gerekli olduğu 

yerlere konulan elemanlara normal (boş) posta denir. Ayrıca bordadan bindirmelere karşı 

bir takviye olmaktadır. Normal (boş) postalar, enine postalama sisteminde gemide normal 

(boş) döşeklere  bağlanan yapı elemanıdır. 

 

Resim 2.2: Normal posta 
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Enine postalama sisteminde belirli aralıklarla, boyuna postalama sistemindeyse 

boyuna postaları taşıyan; postanın normalden daha derin ve kuvvetli yapılmış, sac postalara 

derin posta denir. Genellikle makine ve kazan dairelerinde baş ve kıç kruzlarda kullanılır. 

Makine dairesinde, makinelerin çalışmasından meydana gelebilecek titreşimleri engellemek 

için kullanılır. 

 

Resim 2.3: Derin posta 

Gemi çatışmalarında ve kargolar içerisine su geçişlerini engellemek için yapılan 

postalara su geçirmez posta denir. 
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Şekil 2.2: Su geçirmez posta çizimi 

2.2.2. Stringer 
 

Yan bloklarda, borda sacı ve postalar arasına enine atılan mukavemet elemanına 

stringer denilir. Genellikle düz lama olurlar. Ticaret gemilerinde borda stringerleri veya 

diğer adıyla borda tulanileri, gemi postasının taşınmayan aralık boyunu azaltmak için 

kullanılır, eğer postalar daha mukavemetli olarak inşa edilebilirse stringerler 

kaldırılabilir. Bunlar aynı zamanda, belirli bir kısımda, tekne kaplamasının içeri 

göçmesine veya eğilmesine karşı yardımcı eleman durumundadır. 

 

Borda stringerlerinin ana görevi postalan eğilmeden korumalarıdır. Bunlar genel 

olarak yatay durumda ve tarafsız eksene yakın olduklarından, geminin tüm boyuna 

mukavemetine katkıları az olur. Bunların takviye ettikleri mesafe çok zaman bir 

perdeden diğer bir perdeye kadardır. 



 

 20 

 

Geminin baş ve kıç tarafında darbe ve titreşime karşı olan yerler için takviyeler 

yapılır. Bu takviyeler, gemi başının büyük dalgalara karşı mukavemetini arttırır. Diğer 

taraftan buz takviyeleri, yalnız buzlu denizlerde seyir eden gemiler için sınıflandırma 

kuruluşları tarafından yapılması istenilen takviyelerdir. Bununla beraber gemi sahipleri, bu 

takviyelerin gemilerine devamlı olarak konmasını isterler. 

 

Darbe takviyeleri sancaktan iskeleye kadar uzanan ilave kemereler, ara postalar ve 

fazla borda stringerlerinden yapılır. 

 

Stringer levhasının borda ucuna bir yuvarlaklık verip bunu borda da siyer sacına 

kaynak etmek şeklinde de uygulanmaktadır 

 

Bazı durumlarda perdeler yatay stringerlerle de takviye edilirler. Az olmakla 

beraber düşey derin stifnerlerin yatay stringerlerle takviye edildiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 2.3: Posta, borda kaplama sacının stringerle birleştirmesi 
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Resim 2.4: Derin perde stringeri 

 Stringer 

Derin perde 

stringeriHAFİF

LETME DELİĞİ 

Derin perde 

stifneri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak normal (boş) postaya ait 

uygulama faaliyetini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş resmi ölçülerini öğretmeninize 

danışınız. 

 Öğretmeninizden iş parçasını yapmak için 

gerekli A ve L ölçülerini alınız. 

 Verilen iş resmini okuyarak 

markalama yapınız. 

 Ölçme Kontrol ve Markalama modülünü 

inceleyiniz. 

 Markalanan malzemeyi ölçüsünde 

kesme yapınız. 
 Oksijen ile kesme modülünü inceleyiniz. 

 Kesilmiş malzemenin çapaklarını 

taşlayarak alınız. 

 Sipral taş motorunun gerekli güvenlik 

önlemlerini alınız. 

 Markalama çizgilerine göre eğme 

yapınız. 
 Eğme Bükme modülünü inceleyiniz. 

 İş parçasının kaynak ağızlarını 

açınız ve yapılan işi kontrol ediniz. 
 Dikiş çekme modülünü inceleyiniz. 

 

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. (   )  Postalar geminin kaburgalarını teşkil eder. Gemiye şekil veren ve su basıncına karşı 

dış kaplama saclarını kuvvetlendiren sisteme postalama denir. 

 

2. (   )  Enine postalama sisteminde belirli aralıklarla, boyuna postalama sistemindeyse 

boyuna postaları taşıyan, postanın normalden daha derin ve kuvvetli yapılan sac 

postalara boş posta denir. 

 

3. (   )  Yan bloklarda borda sacı ve postalar arasına enine atılan mukavemet elemanına 

stringer denilir. Genellikle düz lama olurlar. 

 

4. (   )  Gemi çatışmalarında ve kargolar içerisine su geçişlerini engellemek için yapılan 

postalara su geçirmez posta denir. 

 

5. (   )  Normal (boş) postalar, enine postalama sisteminde gemide dolu döşeklere bağlanan 

yapı elemanıdır. 

 

6. (   )  Derin posta makine dairesinde, makinelerin çalışmasından meydana gelebilecek 

titreşimleri engellemek için kullanılır. 

 

7. (   )  Borda stringerlerinin ana görevi postaları eğilmeden korumalarıdır. 

 

 

 

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 
 

 

 

 

Gerekli koşullar sağlandığında projesine uygun olarak güverte konstrüksiyon 

elemanları üzerinde çalışma yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tersanede montajı yapılmakta olan güverte konstrüksiyonları inceleyiniz. 

 

3. GÜVERTE KONSTRÜKSİYONU 
 

3.1. Güverte Konstrüksiyonu Elemanları 
 

Güverte konsrüksiyon elemanları genel olarak kemere punteş ve fandeyşından 

oluşmaktadır.  

 

3.1.1. Kemere 
 

İki borda arasında bağlantıyı kurarak gemi güvertesini taşıyan enine yapı 

elemanlarıdır. Gemide enine uzanan kemereler, iki esas göreve sahiptir. Geminin bordalarını 

birbirine bağlamak ve su basıncı ile yük ağırlıklarına karşı güverteye destek olmaktır. 

 

Genel olarak her postada bir kemere kullanılır. Güverte üzerindeki yük arttıkça 

kemerenin de mukavemetinin artırılması gerekir. Mukavemeti artırmak için değişik profiller 

veya derin kemereler kullanılır. Derin kemereler gerektiğinde stifnerlerle dıştan uygun 

şekilde takviye edilebilir. 

 

Resim 3.1: Kızaktaki bir geminin orta kesit görüntüsü 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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3.1.2. Puntel (Dikme) 
 

Yük taşıyacak gemilerin tamamı, dikmeler ve güverte altı tulanileriyle takviye edilir. 

Dikmelerin görevi, üzerlerinde bulunan güverteyi takviye etmektir. Dikmeler, üzerlerine 

gelen yükten dolayı basılmaya, yani ekseni doğrultusunda eğilmeye zorlanmaktadır. Buna 

flanbaj denilir. Flanbaj yani eksenel zorlama, geminin aldığı yük ve geminin boyutları 

oranında artar. Bir dikmenin üzerine gelen bu yükü rahatlıkla karşılayabilecek ölçülerde 

boyutlandırılması gerekir. Aksi takdirde kazalar yaşanabilir. 

 

Bütün bu yüklenme çeşitleri göz önüne alındığında dikmenin boyutlandırılmasında şu 

faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

 Güvertenin şekli 

 Bir dikme üzerine gelebilecek azami yük 

 Geminin genişliği 

 Enine ve boyuna dikmeler arası uzaklık 

 Tavan ve taban arası mesafe 

 

Şekil 3.1: Puntel  

Tavan ile taban arasına konulan dikmelerin bağlantıları, tülani takviyeler aracılığıyla 

sağlanır. Bunlara güverte tulanileri denir. Bu tulanilerin boyutları her tulaninin taşıyacağı 

yükü gösteren aşağıdaki üç değere bağlıdır. 
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 Gemi genişliğine bağlı olarak dikme sırası 

 Dikmeler arası uzaklık 

 Dikmenin üzerindeki güvertede bulunan ağırlık 

 

Dikmeler (puntel) gemilerin genellikle güvertede bulunan vinç, kreyn, ağır iş makinesi 

gibi elemanların bulunduğu güverte altlarında bulunur. Ayrıca makine dairesinde de 

dikmeler kullanılır. Güvertenin üzerinde bulunan iş makinesinin hemen altına konulan 

dikmeler (puntel) takip eden diğer alt güvertelerde de devam ederek yükün en alt katlara 

kadar iletilmesini sağlar. 

 

Resim 3.2: Dikme (Puntel) 

3.1.3. Fandeyşın 
 

Gemideki ekipmanların % 80 ila % 90’ı fandeyşın ile bağlanır. Bunun sebebi ise 

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

alınır. Daha sonra gemideki yerine montajlanır. 

 

Ana makinenin ve yardımcı makineler, gemide bu elemanların altına yapılan sağlam 

temellerle yerleştirilir. Makinelerin çalışması süresinde oluşan titreşimler ve kötü hava 

koşulları etkisiyle geminin dalgalar arasında dövünmesi sonucu oluşan zorlamalar ancak 

makinelerin altına yapılan sağlam temellerle karşılanır. Bu temellere makine fandeyşın veya 

makine fandeyşınları denir. 

 

Yalnız ana makinenin dinamik etkilerle oluşturduğu zorlamalar problemi çözmez. 

Bütün yardımcı makinelerin de yeterlikle temellenmesi gerekir. Çünkü herhangi bir 

fandeyşında oluşan titreşim, diğer konstriksüyona da geçer.  

 

Özelikle türbinli gemilerde itme yatağının altındaki temellerde çok zaman titreşim 

görülür. 

 



 

 27 

Bir fandeyşın üzerideki yükün tüm gemi ana yapısına kaybolarak yapılması gerekir. 

Bu yönden bir fandeyşın yalnız kendi üzerindeki yükün etkisinde kalmaz. Diğer 

fandeyşınlardan gelecek yüklerin etkisini de her zaman düşünmek gerekir. 

 

Resim 3.3: Ana makinenin fandeyşına yerleştirilmesi 

İtme bloğunun önemli bir takviyeye gereksinimi vardır. Redüksiyon dişlisinin 

yağlanmasını sağlamak için bir su geçmez yağ banyosu hemen itme bloğunun arkasına 

konmuştur. Dizel motorlarında itme yatağı motorun üzerindedir.  

 

Şekil 3.2: Ana makine fandeyşını üst görünüşü 
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Şekil 3.3: Ana makine fandeyşın yan görünüşü 

Kazan fandeyşınları sadece büyük ağırlığı gemi dibinde geniş bir alana yaymak 

düşüncesiyle ve geminin yalpa, baş kıç vurma, dövünme gibi hareketlerinde ağır kazanları 

güvenle taşıyabilecek şekilde inşa edilmiş, sağlam fakat basit konstrüksiyonlardır.  

 

ABS kuralları kazanların bünye elemanlarından en az 500 mm aralıkla 

yerleştirilmesini ister. Ayrıca 45 derecelik statik bir meyil için sağlamlık deneyleri yapılır. 

 

Resim 3.4: Kazan fandeyşını 

Geminin hareket yönünü değiştirmeye yarayan dümen donanımın bir parçası 

olan dümen makinesini sabitlemek ve makineye gelen kuvvetleri, titreşimleri absorbe etmek 

için yapılan tertibattır. 
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Resim 3.5: Dümen makinesi fandeyşını 

Jeneratör, gemide elektrik enerjisini üreten yardımcı makinedir. Jeneratörleri 

sabitlemek ve jeneratöre gelen kuvvetleri, titreşimleri absorbe etmek için yapılan tertibattır. 

 

Resim 3.6: Jeneratör fandeyşını 

Şaft, eğer varsa itme yatağından başka fandeyşınlar tarafından da taşınır. Şaft 

ağırlığını taşıyan şaft yataklarıdır. Bu şaft yatakları fandeyşınların temelleri, 90˚ meyilde 
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yeterli sağlamlıkta olacak şekilde ana yapıya bağlanır. Fandeyşınlara ağırlıktan başka, şaft 

üzerindeki merkezkaç kuvveti de biner. Özelikle titreşim yönünden bu fandeyşınların yerleri 

iyi saptanmalıdır. 

 

Güverte yardımcı makinelerin temellendirilmesine ayrı bir önem verilmelidir. Bu 

temeller genel olarak ağırlıktan çok üzerine binen kuvveti taşımak durumundadır. Bu 

kuvvetler çok zaman dinamik kuvvet şeklinde olup darbe kuvveti şeklinde etki eder. 

Örneğin, baş ırgatta bu durum çok görülür. Bu gibi makinelerin altına gelen güverte 

kaplaması saclarını kalınlaştırmak yeterli değildir. Artıca kemereler yükseltilmeli güverte altı 

tülanileri buralara getirilmelidir. Hatta çok zaman, en perdeleri, uzun veya kısa boy 

perdeleri, punteller, takviye olarak güverte altında kullanılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak yukarıda resmi verilen, 

kaynaklı çevirmeli boru dikmeye ait uygulama faaliyetini yapınız 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İşe başlamadan önce bütün güvenlik 

önlemlerini alınız. 
 İş güvenliği kurallarını okuyunuz. 

 Yapılacak olan işin işlem sırasını 

belirleyiniz. 
 İş planı yapmadan işe başlamayınız. 

 

 Verilen iş resmini okuyarak markalama 

yapınız. 

 Öğretmeninizden iş parçasını yapmak 

için gerekli ölçüleri (S, H ve D) alınız.  

 İş parçasının çevresini hesaplayarak 

yarısını bulunuz (Ç= π * D). 

 Ölçme kontrol ve markalama modülünü 

inceleyiniz. 

 Markalanan malzemeyi uygun kesme 

tekniği (giyotin makas, cnc kesme, 

plazma veya oksi gaz) ile kesiniz. 

 Kesme kurallarına uyunuz. 

 Markalanan malzemeyi ölçüsünde 2 adet 

kesiniz.  

 Öğretmeninizin önereceği kesme aracını 

kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Malzemenin çapaklarını taşlayarak 

alınız. 

 Spiral taş motoruyla gerekli güvenlik 

önlemlerini alarak çalışınız. 

 İş parçasının kaynak ağızlarını açınız ve 

yapılan işi kontrol ediniz. 
 Eğer parça et kalınlığı 5 mm’den büyük 

ise kaynak ağzı açınız. 

 Markalanan parçaları aşağıdaki şekildeki 

gibi yarım daire şeklinde bükünüz.  

 

 “Eğme Bükme” modülünü inceleyiniz. 

 

 Şekildeki gibi 1 ve 2 numaralı parçaları 

gönyesinde önce puntalayınız, sonra 

kaynaklayınız. 

 

 Kaynak işlemini yaparken oluşacak 

çekme ve gerilmeleri dikkate alınız.  

 

 “Dikiş Çekme” modülünü inceleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   )  Kemere iki borda arasında bağlantıyı kurarak gemi güvertesini taşıyan enine yapı 

elemanlarıdır. 

 

2. (   )  Dikmeler, üzerlerine gelen yükten dolayı basılmaya yani ekseni doğrultusunda 

eğilmeye zorlanmaktadır. Buna flanbaj denilir. 

 

3. (   )  Dikmenin boyutlandırılmasında geminin genişliği göz önünde bulundurulmamalıdır. 

 

4. (   )  Dikmenin boyutlandırılmasında güvertenin genişliği göz önünde 

bulundurulmamalıdır. 

 

5. (   )  Kazan fandeyşınları sadece büyük ağırlığı gemi dibinde geniş bir alana yaymak 

düşüncesiyle ve geminin yalpa, baş kıç vurma, dövünme gibi hareketlerinde ağır 

kazanları güvenlikle taşıyabilecek şekilde inşa edilmiş, sağlam fakat basit 

konstrüksiyonlardır. 

 

6. (   )  Güvertenin üzerinde bulunan iş makinesinin hemen altına konulan dikmeler (puntel), 

takip eden diğer alt güvertelerde de devam ederek yükün en alt katlara kadar 

iletilmesini sağlar. 

 

 

 

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 
 

 

 

 

Gerekli koşullar sağlandığında verilen imalat resmine uygun olarak istenilen teknik 

özellik ve standartlarda asma tank elemanları ön imalatı yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Tersane, dizayn büro veya tanıdığınız bir gemi inşa mühendisinden temin 

edebileceğiniz, bir gemiye ait kapasite planı (Capacity Plan) üzerinde, gemide 

bulunan bünyesel ve bünyesel olmayan (asma) tankları inceleyiniz. 

 Tersanede yapılmış veya yapılmakta olan bünyesel ve asma tankları inceleyiniz. 

 Bir pet şişenin dip kısmını, yaklaşık 4 mm çapında deliniz. Deldiğiniz pet şişenin 

içine su doldurunuz. Pet şişeyi dik konumda havaya kaldırarak ağzını 

başparmağınızla açıp kapatmak suretiyle su akışını gözlemleyiniz. 

 Bir asma tank imalat resmi temin ederek inceleyiniz. 

 

4. TANK ELEMANLARI 
 

4.1. Tank Tanımı 
 

Gemide çeşitli amaçlar için ihtiyaç duyulan yakıt, balast suyu, ısıtma ve soğutma 

sistemi sıvıları, yağlar, sıvı atıklar, içme suyu vb. sıvıların depolandığı veya geçici olarak 

doldurulduğu kapalı ve özel düzenekli, basınçlı veya basınçsız kaplara genel olarak tank adı 

verilir. Ayrıca yükü sıvı veya sıvılaştırılmış gaz olan tanker türü gemilerin yükleme 

bölümleri de yük tankı (Cargo Tank) olarak nitelendirilir. 

 

Gemi üzerinde oluşturulması planlanan bütün tanklar, tank kapasite planı ve imalat 

resimleri üzerinde gösterilir. Resim üzerinde tank isimleri belirtilirken, genellikle heavy fuel 

oil (H.F.O.), diesel oil (D.O.), main engine (M.E.) gibi İngilizce kısaltmalar kullanılır. 

 

Gemilerde bulunan tankları, bünyesel tanklar ve asma tanklar olmak üzere iki ana 

grupta incelemek mümkündür. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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4.2. Bünyesel Tanklar 
 

Genellikle geminin seyri ve gemide bulunan jeneratör, ısıtma-soğutma, arıtma, 

yıkama, yangın söndürme vb. sistemlerin çalışması için gerekli olan sıvıların ve bu 

sistemlerin çalışması sonucu açığa çıkan sıvı atıkların depolanması amacıyla gemi yapısı 

içinde, inşa aşamasında oluşturulan ve geminin ayrılmaz bir parçası durumundaki tanklardır. 

 

Bünyesel tanklar, geminin çift dip (Double Bottom) sacları veya iç ve dış cidarları 

arasında kalan boşluklar, bağımsız bölümlere ayrılarak oluşturulurlar. Geminin iç dip sacı 

(Tank Top) gibi uygun zeminler üzerinde, gemi yapısının bir elemanı olarak inşa edilen 

tanklar da bünyesel tank olarak nitelendirilirler. Aynı bölümde bulunan tankların 

birbirlerinden ayrılması, su/yağ geçirmez özellikte perde, posta, döşek konularak veya 

koferdamlar oluşturularak yapılır. Bir tankın bünyesel tank olarak nitelenebilmesi için gemi 

inşası sırasında oluşturulması ve geminin ayrılmaz bir parçası olması gerekir.  

 

Bünyesel tankların, geminin hangi bölümlerinde hangi boyutlarda olacağı, geminin 

yükü, sınıfı; klaslama kuruluşunun koyduğu kurallar gibi hususlar dikkate alınarak ve gerekli 

hesaplamalar yapılarak belirlenir. Bu tankların bazılarını aşağıda inceleyeceğiz. Tank 

isimlerinin yanında İngilizce karşılıklarının verilmesi gemiyle ilgili çizimlerde genellikle 

İngilizce ifade edilmeleri nedeniyledir.  

 

Şekil 4.1: Gemilerdeki bünyesel tanklar 

4.2.1. Balast Tankı 
 

Ana görevi geminin dengesini, yüksüz ya da yara almış hâldeyken seyir güvenliğini 

sağlamak olan tanklardır. Balast tankları, geminin çift dip ve iç-dış borda sacları arasında, 

çok sayıda oluşturulurlar. 

1- Pik Tanklar (Gri)                                     5- Double Bottom  (Pembe) 

2- Balast Tankları (Mavi)                            6- İçme Suyu Tankları (Açık mavi) 

3- Gravite Tankları (Kırmızı)                     7- Makine Dairesi Tankları (Turuncu) 
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Bu tanklar içerisine, gerektiğinde deniz suyu alınarak, geminin iskele-sancak ve 

kısmen baş-kıç dengesi sağlanır. Gemi boşken suya batmaz, pervane, dümen gibi seyir ve 

manevra sistemleri su yüzeyinde kalır. Boş durumdaki geminin suya batırılması da balast 

tanklarına deniz suyu alınmasıyla sağlanır. 

 

Bazı durumlarda ilgili klaslama kuruluşunun onayı hâlinde, balast tankları yakıt veya 

yük için de kullanılabilmektedir. 

 

4.2.2. Baş Pik Tankı-Kıç Pik Tankı  
 

Geminin trimini (baş-kıç dengesi) sağlamak amacıyla oluşturulan tanklardır. Geminin 

baş ve kıçında oluşturulan bu tanklar, yükleme veya seyir şartlarına göre içerisine deniz suyu 

alınarak geminin baş-kıç dengesini sağlamak için kullanılır. 

 

Bu tanklar zorunlu olmadıkça başka amaçlar için kullanılmaz. Özellikle baş pik 

tankının yakıt tankı olarak kullanılmasına izin verilmez. 

 

4.2.3. Gravite Tankı 
 

Geminin sistemlerinde kullanılan sıvıların (yağ, yakıt, tatlı su vb.) depolandığı 

tanklardır. Kendi ağırlıklarıyla sistemlerindeki ana tankları desteklerler.  

 

4.2.4. Yakıt Tankları 
 

Gemi ana makinesi veya jeneratör, kompresör, ısıtma sistemi gibi yardımcı makine ve 

sistemler için gerekli olan yakıtın, depolanması veya işlenmesi amacıyla oluşturulan 

tanklardır. Gemilerde kullanılan ağır yakıtın, gemi ana makinesinde kullanılabilmesi için 

inceltilmesi gerekir. Bu nedenle, sadece ana makine için depolama tankı, bekletme tankı, 

servis tankı gibi bir dizi yakıt tankı gerekir. Ana makine için yanaşma manevrası gibi 

durumlarda kullanılmak üzere ayrıca dizel yakıt depolama, bekletme ve servis tankları 

tertiplenir. 

 

Gemilerde, içerdikleri yakıtın türüne, kullanım amacına ve bağlı olduğu sisteme göre 

ana makine ağır yakıt depolama tankı, acil durum jeneratörü dizel yakıt tankı, ana makine 

dizel yakıt tankı, ağır yakıt servis tankı, ağır yakıt bekletme tankı, dizel yakıt bekletme tankı 

vb. şekillerde adlandırılan çok sayıda yakıt tankı bulunur.  

 

4.2.5. Yağ Tankları  
 

Gemide bulunan mekanik sistemlerin yağlanması, ısıtma sistemi ve başka amaçlar için 

gerekli olan yağların ve atık yağların depolandığı tanklardır.  

 

Yağ tanklarına örnek olarak, ısıtma yağı depolama tankı, dümen tertibatı yağlama yağı 

depolama tankı, silindir yağı günlük servis tankı, ana makine atık yağ tankı, hidrolik yağı 

tankı vb. verilebilir.  
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4.2.6. Su Tankları  
 

Çeşitli ihtiyaçlar için gemide bulunması gereken suların depolandığı tanklardır. Bu 

tanklar da kullanım amacına göre içme suyu tankı, yıkama suyu tankı, kirli su tankı, 

damıtılmış su tankı vb. isimlerle anılırlar.  

 

4.2.7. Atık Tankları  
 

Kullanılmış, kirlenmiş veya özelliğini yitirmiş sıvıların limanda boşaltılmak üzere 

depolandığı tanklardır. Bu tanklar da sintine suyu tankı lağım tankı gibi tanklardır. 

 

4.2.8. Kuru Tank 
 

Genellikle geminin yan duvarlarında, iç ve dış cidar sacları arasında, geminin formu 

gereği yan balast ve yakıt tankları üzerinde zorunlu olarak oluşturulan, ancak geminin seyir 

güvenliği açısından boş tutulan, izin verilen balast suyu seviyesinin üzerinde kalan 

tanklardır.  

 

4.2.9. Taşıntı Tankları  
 

Tankların taşıntı borularından dışarı atılan fazla sıvıların toplandığı tanklara taşıntı 

tankı denir. Bu tanklar sıvı türlerine göre yeterli sayıda yapılır ve bir taşıntı tesisatıyla aynı 

özellikte sıvıların depolandığı tanklarla irtibatlandırılır. 

 

Bunların dışında gemi ihtiyaçlarına göre değişik amaçlar için dizayn edilmiş birçok 

tank çeşidiyle karşılaşmak mümkündür. Bu tankların isimleri ve üzerlerinde bulunabilecek 

serpantinler, alarm sistemleri, şamandıra düzenekleri vb. dışında yapısal olarak hepsi benzer 

özelliktedir. 

 

Bazı bünyesel veya asma tankların sürekli olarak ısıtılmaları gerekir. Örneğin, 

viskozitesi (akma direnci) yüksek olan fuel-oil’in çökelmesini önlemek ve incelterek gemi 

ana makinesinde kullanılabilir hâle getirilmesi için sürekli olarak ısıtılması gerekir.  

 

Bu ve benzeri tankların içerisine, serpantin olarak nitelendirilen ve içerisinde sürekli 

olarak sıcak yağ veya hava dolaştırılan boru elemanlar bulunur. 

 

4.3. Asma Tanklar 
 

Gemilerde temel ihtiyaçlar için oluşturulan bünyesel tanklar dışında, dışarıda imal 

edilerek gemi üzerinde uygun yerlere yerleştirilen ve genellikle gemide özel ihtiyaçlar için 

kullanılan, küçük ölçekli tanklardır. Bu tanklar, her gemi için standart olmayıp geminin 

özellik ve ihtiyaçlarına göre üretilir. Asma tanklar, genellikle kullanım amacı, bulunduğu 

yer, bağlı olduğu sistem gibi özelliklerine göre; pompa odası sızıntı tankı, soğutma sistemi 

genleşme tankı, portatif soğutma sistemi tankı, portatif içme suyu tankı, emiş sistemi 

toplama tankı vb. isimlerle anılır. 
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Asma tanklar, ihtiyaca göre gerekli hesaplamaları yapılarak hazırlanan imalat resmine 

göre üretilir ve seyir güvenliği açısından gemi yapısı üzerine sabitlenir. 

 

4.4. Tank Elemanları 
 

Bütün bünyesel veya asma tanklar, gövde sacları,  ayaklar, kaldırma-taşıma mapaları, 

adam giriş delikleri (menhol), hava firar borusu, iskandil borusu, seviye-sıcaklık-basınç 

göstergeleri, alarm sistemleri, ısıtma-soğutma sistemleri, taşıntı borusu, stifner, çalkantı 

perdesi gibi elemanlardan oluşur.  

 

Bu elemanlardan hangilerinin olacağı, tankın büyüklüğü, konumu, türü (bünyesel veya 

asma tank), taşıyacağı sıvının türü, ilgili klaslama kuruluşu kuralları, uluslararası kurallar ve 

standartlara göre belirlenerek imalat resmi üzerinde gösterilir. Şekil 4.2’de basit bir tankı 

oluşturan bazı elemanlar görülmektedir. 

 

Tankı oluşturan elemanlar genellikle ön imalatta, daha önceden hazırlanan imalat 

resmine göre üretilir. Bazı flenç, menhol, mapa gibi standart elemanların, ön imalat olarak 

üretilebileceği gibi hazır alınması veya siparişle tersane dışında yaptırılması da mümkündür. 

 

Bazı asma tanklar da dışarıdan komple hazır alınarak veya siparişle yaptırılarak temin 

edilebilir. Ancak bu tür hazır temin edilen tanklar, çoğunlukla küçük ölçekli veya özel 

düzenekli tanklardır.  
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Şekil 4.2: Tank elemanları 

4.4.1. Hava Firar Borusu (Air Pipe) 
 

Tankın doldurulması esnasında hızlı ve tam dolum yapılabilmesi için tank içerisindeki 

havanın dışarı atılması gerekir. Bu amaçla hazırlanan ve tank üzerine monte edilen tank 

dışına açılan boru elemanlara hava firar borusu adı verilir. 

 

Hava firar boruları, büyüklüğü dikkate alınarak bütün tanklara yeterli sayıda konulur. 

Mümkünse bütün hava firar boruları, açık güverteyi bir miktar geçene kadar (fribord veya 

üst yapı güvertesi) çıkar ve uç kısmı aşağıya doğru olacak şekilde yarım daire oluşturarak 

sonlandırılır. İçme suyu, damıtılmış su gibi kirlenmesi sakıncalı olan sıvıların depolandığı 

tankların hava firar boruları açık havaya çıkarılmaz. Hava firar borularının uç kısmına, özel 

kapatma tertibatları (manika, süzgeç gibi) monte edilir. 

 

Hava firar borusu sayıları ve açık güverte üzerindeki yükseklikleri, ilgili klaslama 

kuruluşu kurallarına göre düzenlenir. Örneğin, geminin iki bordası arasındaki mesafe 

boyunca uzanan tanklarda, her iki borda tarafında da hava firar borusu tertiplenmelidir. 

Böylece geminin iskele-sancak eğimi ne olursa olsun hava çıkışı sağlanmış olur.  
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Resim 4.1: Hava firar borusu 

4.4.2. Taşıntı Borusu  
 

Tank içerisindeki sıvının belirli bir seviyeyi aşmaması için fazla miktarının dışarı 

atılmasını sağlayan borulardır. Bu borularla dışarı atılan sıvı, taşıntı tanklarında toplanır. Bu 

borular genellikle bir sisteme bağlanarak aynı özellikteki sıvıların bir taşıntı tankında 

toplanması sağlanır. 

 

4.4.3. İskandil Borusu  
 

Tank veya sintine kuyularının içerisindeki sıvı seviyesini ölçmek için tertiplenmiş 

borulardır. Bu borular, tankın dibine en yakın mesafeye kadar uzatılarak, bir ara bağlantı 

parçası ile tank dibine sabitlenirler. 

 

Asma tanklar ve küçük ölçekli tanklar dışında genellikle iskandil borularının da açık 

güverte üzerinde uygun bir yüksekliğe kadar çıkartılması gerekir. İskandil boruları da özel 

kapama tertibatı ile kapatılır. Açık güverte üzerine çıkarılamayan iskandil boruları, 

kendiliğinden kapama tertibatı ile donatılır. 
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Resim 4.2: İskandil borusu 

Seviye gösterge tertibatı bulunan tanklarda iskandil borusu kullanılmaz. Seviye 

gösterge sistemi bağlantı boruları ve iskandil borusunun birlikte kullanılması her iki 

uygulamanın da yapılışını göstermek amaçlıdır.  

 

4.4.4. Çalkantı Perdesi  
 

Gemi seyir veya manevra hâlindeyken oluşan ivmelenme neticesinde, tank 

içerisindeki sıvıda çalkantı meydana gelir. Bu çalkantının şiddetini azaltarak sıvının çarpma 

etkisini en aza indirmek amacıyla tank içerisine enine veya boyuna monte edilen levhâlardır. 

 

Çalkantı perdeleri tam veya kısmi olarak tertiplenebilir. Döşekler, postalar vb. 

elemanlarda olduğu gibi çalkantı perdelerinde de hafifletme delikleri açılır. 

 

Çalkantı perdeleri, geminin dengesini ve seyir güvenliğini olumsuz etkileyecek 

büyüklükteki tanklarda kullanılır.  

 

4.4.5. Sızıntı Tavası  
 

Tam sızdırmazlığın sağlanamaması çalkantı, doldurma-boşaltma vb. nedenlerle 

tanklarda sızıntılar meydana gelebilir. Özellikle yakıt, kimyasal madde gibi temizlenmesi zor 

olan sıvıların güverte üzerine dökülerek kirliliğe sebep olmasını önlemek için bazı asma 

tankların altına, üstü açık, derinliği fazla olmayan, tava şeklinde toplama kapları konur. Bir 

başka uygulama da tankın sızıntı olabilecek yüzeylerinin en alt seviyesine ankastre olarak 

monte edilen toplama kaplarıdır. Asma tanklarda kullanılan bu kaplara sızıntı tavası adı 

verilir. Resim 4.3’te tankın ön alt yüzeyine monte edilmiş bir sızıntı tavası görülmektedir. 

 

Taşıntı sistemine bağlanmayan küçük ölçekli asma tanklardan atılan fazla sızı da bu 

tavalarda toplanır. 
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Resim 4.3: Tank üzerine monte edilmiş sızıntı tavası 

4.4.6. Kılıf Boru  
 

Tank üzerinde hava firar borusu, çalkantı borusu, iskandil borusu gibi boru kesitli 

elemanların monte edileceği yere, bu elemanlardan önce monte edilen kısa kesilmiş 

borulardır.  

 

Tank üzerine monte edilecek boru kesitli elemanlar, kılıf boru içerisinden geçirilerek 

monte edilir. Kılıf boru tank cidarına, boru eleman ise kılıf boruya kaynaklanır. Bu 

uygulamanın amacı, belirli bir kullanımdan sonra boru elemanın değiştirilmesi işlemini 

kolaylaştırmak ve bu işlem sırasında tank gövdesine zarar vermemektir. Değişim sırasında 

kılıf boru her iki ucundan bir miktar kısalır ancak tank zarar görmemiş olur. Bu uygulama 

aynı zamanda kaynaklı birleştirmenin sağlamlığını da arttırır. 

 

Kılıf boru uygulaması özellikle küçük hacimli asma tanklarda veya boru elemanların 

hepsinde yapılmayabilir. 
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Resim 4.4: Kılıf boru uygulaması  

4.4.7. Ayak 
 

Asma tanklar, bulundukları yerde gemi yapısına monte edilerek sabitlenir. Tank 

tabanının güverte üzerine konularak sabitlenmesi hâlinde, tankın dip sacıyla güverte sacı 

arasında korozyona elverişli bir ortam meydana gelir. Bu nedenle asma tanklar genellikle 

bulundukları bölümün duvarlarına sabitlenirler. Küçük hacimli tanklarda bu açıdan problem 

yaşanmaz. Ancak tank hacmi büyük olursa sabitlendiği duvara aşırı yük uygular. Bu yükü 

azaltmak için büyük ölçekli tanklara, taşıyıcı ayaklar monte edilir. Bu işlemden sonra duvara 

sabitleme işlemi yapılır. Böylelikle tank ağırlığı, duvarla güverte üzerinde dağıtılmış olur. 

Ayrıca bu yöntem, tank ile güverte sacı arasında oluşacak korozyonun mümkün olduğunca 

azaltılmasını sağlar. 

 

Ayaklar genellikle köşebent türü malzemelerden yapılırlar. Köşebendin güverte sacına 

batmasını önlemek ve tankın dengesini sağlamak için güverte üzerindeki baskı alanını 

genişletmek gerekir. Bu işlem için de ayakların alt ucuna uygun ölçüde dablin levhâları 

monte edilir. Ayrıca gerek görülürse ayakların tank ile bağlantısı bayraklarla (braket) 

desteklenir.  

 

Resim 4.5: Ayak uygulaması 
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4.5. Tank Elemanları Yapım Aşamaları  
 

Geminin ayrılmaz bir parçası olan bünyesel tanklar için ayrı bir yapım prosedürü 

uygulanmaz. Bünyesel tanklar, daha önce de belirtildiği gibi geminin inşa süreci içerisinde 

oluşturulur. Ancak bünyesel tankların geminin hangi bölümlerinde ne ölçüde olacağı, 

kullanılacak perde, döşek gibi elemanların hangi malzemelerden yapılacağı, hangi 

bölümlerde koferdam uygulanacağı gibi hususlarda ayrı bir planlama çalışması yapılır. Bu 

çalışma neticesinde belirlenen şartlar, geminin ilgili bölümlerinin imalat detaylarında 

belirtilir. 

 

Asma tanklar ise bir anlamda gemiden bağımsız oldukları için ayrı bir çalışma 

gerektirirler. Yapılacak olan asma tanka ait imalat resimleri, tüm detayları ile oluşturulur. 

İmalat resimlerinde, tanka ait bütün elemanların görülebileceği yeterli sayıda görünüş ( Ön-

Üst-Yan-Alt gibi) üzerinde, bütün elemanlar numaralandırılır. Numara verilen elemanlara ait 

açıklayıcı bilgiler, aynı kâğıt üzerinde oluşturulan antede yazılarak belirtilir. 

 

 

Tablo 4.1: İmalat resmi antedi 

Tanka ait bütün görünüşler, zorunlu olmadıkça aynı kâğıt üzerine çizilir. Detay 

resimleri ise aynı kâğıt üzerinde olabileceği gibi ayrı ayrı da çizilebilir. Hazır temin 

edilebilen manşon, cıvata, somun, flenç, mapa gibi standart elemanlar dışında kalan bütün 

elemanların, ölçüleri ve montaj şekilleri, detay resimleriyle açıklanır. Görünüşler üzerinde 
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net olarak anlaşılamayan veya karışıklık olabileceği düşünülen uygulamalar da detay 

resimleriyle açıklanırlar. Detayı çizilecek bölümler, görünüşler üzerinde harflerle belirtilir. 

Çizilen detay resimlerinin hangi bölüme ait olduğu, üzerlerine ve detay resmi antedine 

yazılır. 

 

Şekil 4.3: Hava firar borusu detayı 

Görünüşlerden kolayca anlaşılacağı düşünülen gövde sacları gibi bazı elemanların 

detay resimleri çizilmeyebilir. Detay resmi çizilmemiş elemanlara ait ölçüler, görünüşlerden 

çıkarılır. Bu ön görünüşte verilen elemanlar yok sayıldığında ortaya çıkan çizim, tankın ön 

yüzeyi için sac üzerine markalanacak şekli verir Kesme işlemi CNC sistemlerle yapılıyorsa 

kesilecek bütün elemanların detayları zorunlu olarak çizilir. 

 

Şekil 4.4: Tank ön görünüşü (front view) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve öğretmeninizin vereceği imalat resmine göre asma 

tank elemanları ön imalatı yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Verilen imalat resmini inceleyerek, 

gerekli malzeme ve ekipmanlarınızı 

kontrol ediniz. 

 Eksik malzeme veya ekipmanı çalışma 

esnasında temin etmek zaman kaybına yol 

açacağını unutmayınız. 

 Verilen imalat resmini inceleyerek, 

detayı verilmemiş olan elemanlar varsa 

bunlara ait ölçüleri tespit ediniz. 

Ayrıca resmi çizilmemiş parçalar için 

markalama krokisi çiziniz. 

 Bazı elemanların ölçü ve diğer özellikleri, 

antet üzerinde verilmiş olabilir. Resme ait 

antedi kontrol ediniz.  

 Yapılacak tank elemanları için bir 

parça kesim listesi hazırlayınız. 

 Her parçayı tek tek dikkatle inceleyiniz ve 

ölçüleri doğru tespit ediniz. 

 Tankın ön, arka, üst, alt ve yan 

yüzeyleri için levha veya kâğıt 

üzerinde bir kesim planlaması yapınız. 

 Parçaların eğimli kenarlarını da dikkate 

alarak levha üzerine yerleşim planını 

belirleyiniz.  

 Parçaları, yaptığınız kesim planına 

göre levha üzerine markalayınız.  

 Markalama modülünde yaptığınız 

uygulamaları hatırlayınız. 

 Levha kenarlarında bozukluklar olup 

olmadığına dikkat ediniz. Varsa 

düzeltiniz. Düzeltemiyorsanız bu 

bölümleri fireye ayırınız.  

 Markalama işlemini şablonla yapmak hata 

ihtimalini azaltacaktır. 

 Markaladığınız levhayı kesim için 

uygun bir zemin üzerine alınız. 

 Taşıma esnasında gerekli güvenlik 

tedbirlerini alınız. 

 Markaladığınız parçaları, levha 

üzerinden kesiniz. 

  Kesme işleminden önce ekipmanlarınızı 

kontrol ediniz. 

 Gerekli emniyet tedbirlerini alınız. 

 Kesme kurallarına uyunuz. 

 Kestiğiniz parçalar üzerinde 

boşaltılacak yerleri kontrol ederek 

markalayınız. Markalama işlemini 

daha önceden yapmışsanız ölçüleri 

kontrol ediniz. 

 Parça kenarlarının kesiminde yapılacak 

hatalar, boşaltılacak bölümlerin levha 

üzerindeki konumunu değiştirebilir. Bu 

bölümlerin kenarlara olan mesafesini 

kontrol ediniz. 

 Markaladığınız yerleri keserek 

boşaltınız. 
 Kesme kurallarına uyunuz. 

 Kaynak ağzı açma ve kenar düzeltme 

işlemlerini yapınız. 
 Taşlama yaparken  gözlük kullanınız. 

 Levha malzemeler üzerine 

kaynaklanacak kılıf borusu, taşıntı 

borusu, hava firar borusu, iskandil 

borusu vb. malzemeleri markalayarak 

 Kesim için doğru teçhizat kullanınız. 

 Kesim esnasında kendinize ve etrafınıza 

zarar vermemek için gerekli tedbirleri 

alınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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kesiniz.  Keseceğiniz boruların çap ölçüleri ve et 

kalınlıklarını kontrol ediniz. 

 Bazı boruların çap ölçüsü aynı olduğu 

hâlde et kalınlıklarının farklı olabileceğini 

unutmayınız. 

 Kestiğiniz parçaların yerine uyup 

uymadığını kontrol ediniz. Uymuyorsa 

gerekli düzeltmeleri yapınız. 

 Parçalara isim ve numara vermeyi 

unutmayınız. 

 Yapımı istenen tank üzerinde var ise 

taşıyıcı ayak parçalarını markalayarak 

kesiniz. 

 Markalama ve kesme kurallarına uyunuz. 

 Kesme ekipmanlarını kapatınız. 

 Kestiğiniz parçaların ölçülerini kontrol 

ediniz. 

 Birbirlerine monte edilecek boru-flenç, 

taşıyıcı ayak parçası-dablin levhası, 

boru-patent dirsek, yüzey levhası- 

menhol flençi ve sızıntı tavası 

parçalarını puntalayıp kaynaklayarak 

hava firar borusu, taşıyıcı ayak, sızıntı 

tavası, iskandil borusu ve bağlantı 

elemanlarını oluşturunuz.  

 Kaynak ekipmanlarınızı kontrol ediniz.  

 Eksik veya hasarlı ekipmanla 

çalışmayınız. 

 Parçaları puntalarken doğru konum, ölçü 

ve açıda olmalarına dikkat ediniz. Kontrol 

etmeden kaynaklamayınız. 

 Açı kontrolünü gönye ile yapınız. 

 Kılıf boru içerisine monte edilecek 

boruları, monte edileceği kılıf içerisine 

deneyerek kontrol ediniz. Sorun varsa 

gerekli düzeltmeyi yapınız. 

 Bu kontrolü kılıf boruları yerlerine 

kaynaklamadan önce yapmanız, olası 

yanlışlıkları düzeltmenizi 

kolaylaştıracaktır. 

 Yüzey levhâları üzerine monte 

edilecek kılıf boruları, flençler ve 

mapaları puntalayıp kaynaklayınız. 

 Kaynaklamadan önce boru et kalınlıkları 

ve diğer ölçüleri kontrol ediniz. 

 Puntalama aşamasında gönye kullanınız. 

 Kaynak kurallarına uyunuz. 

 Braket, dablin levhası, kaldırma 

mapası, flenç, stifner, sızıntı tavası 

parçaları gibi küçük ebatlı levha 

elemanları, yukarıdaki prosedüre göre 

keserek hazırlayınız. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. Doğru 

ve sağlam ekipman kullanınız. 

 Flenç, mapa gibi bazı standart parçalar, 

kesme ve delme işlemleri uygulanarak 

oluşturulduğu gibi hazır alınarak da temin 

edilebilir. Öğretmeninize danışarak 

kesilmesi konusunda teyit alınız. 

 Hazırladığınız parçaları   

numaralandırınız. Gerekiyorsa  

 parçaya da bölüm adı belirtiniz. 

 Ön imalatı biten elemanları ölçü, 

kaynak, eğim, çarpıklık gibi ölçütleri 

dikkate alarak tek tek kontrol edip 

kaynak dikişi, sıçrama, çapak 

temizliğini yapınız. 

 Bu aşamada işi biten elemanları, hangi 

tanka ait olduğunu belirterek 

isimlendirmeniz, montajda kolaylık 

sağlayacaktır. 
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 Çalıştığınız ortamın temizlik ve 

düzenini sağlayınız. Kullandığınız 

ekipmanı temizleyip yerlerine 

koyunuz. Gaz tüplerinin kapalı olup 

olmadığını kontrol ediniz. Ön imalatını 

yaptığınız tank elemanlarını düzenli bir 

şekilde koruma altına alınız. 

 Meslek ilkelerine uyunuz. Tertipli ve 

düzenli çalışarak daha kaliteli üretim 

yapılacağını unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   )  Gemide çeşitli amaçlar için ihtiyaç duyulan yakıt, balast suyu, ısıtma ve soğutma 

sistemi sıvıları, yağlar, sıvı atıklar, içme suyu vb. sıvıların depolandığı veya geçici 

olarak doldurulduğu kapalı ve özel düzenekli, basınçlı veya basınçsız kaplara genel 

olarak tank adı verilir. 

 

2. (   )  Bünyesel tankların, geminin hangi bölümlerinde ve boyutlarda olacağı, geminin 

yükü, sınıfı, klaslama kuruluşunun koyduğu kurallar gibi hususlar dikkate alınarak 

ve gerekli hesaplamalar yapılarak belirlenir. 

 

3. (   )  Baş pik tankının yakıt tankı olarak kullanılmasına izin verilir. 

 

4. (   )  Asma tanklar gemilerde, temel ihtiyaçlar için oluşturulan bünyesel tanklar dışında, 

dışarıda imal edilerek gemi üzerinde uygun yerlere yerleştirilen ve genellikle gemide 

özel ihtiyaçlar için kullanılan, küçük ölçekli tanklardır. 

 

5. (   )  Bütün bünyesel veya asma tanklar; gövde sacları,  ayaklar, kaldırma-taşıma 

mapaları, adam giriş delikleri (menhol), hava firar borusu, iskandil borusu, seviye-

sıcaklık-basınç göstergeleri, alarm sistemleri, ısıtma-soğutma sistemleri, taşıntı 

borusu, stifner, çalkantı perdesi gibi elemanlardan oluşur. 

 

 

 

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 
 

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre ölçünüz. 

 

Gemi yapı elemanları ile ilgili öğrenme ve uygulama çalışmaları sonunda kazandığınız 

bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için kendinizi kontrol listesine göre 

değerlendiriniz. Bu değerlendirme sonucuna göre bir sonraki modüle geçebilirsiniz. 

 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 

1. Gemi yapı elemanlarını öğrendiniz mi?   

2. Gemi yapı elemanlarının görevlerini kavradınız mı?   

3. Gemi yapı elamanları ile ilgili projeleri incelediniz mi?   

4. Uygulama faaliyetlerinde parçaları düzgün markalayabildiniz mi?   

5. Uygulama çalışmalarında iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

6. Uygulama sırasında işlem basamaklarını   belirlediniz mi?   

7. Montaj işlemleri sonunda istenilen ölçüleri elde ettiniz 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 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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