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AÇIKLAMALAR 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL/MESLEK Tekne ve Yat Yapımı 

MODÜLÜN ADI Kompozit Tekne ve Yat Kalıp Ġmalat Yöntemleri 

MODÜLÜN TANIMI 
Kompozit tekne ve yat kalıp imalatı yöntemleri ile ilgili bilgi, 

beceri ve tavırların kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Kompozit tekne ve yat kalıp imalatı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe  

uygun olarak istenilen standartlarda  kompozit tekne ve yat 

kalıbı imalatı yapabileceksiniz. 

1. Kompozit tekne ve yatlarda tekniğe uygun reçine 

hazırlanması yapabilecektir. 

2. Kompozit tekne ve tekniğe uygun el yatırma 

yapabilecektir. 

3. Kompozit tekne ve tekniğe uygun vakum torbalama 

yapabilecektir. 

4. Kompozit tekne ve tekniğe uygun Ġnfüzyon 

yapabilecektir. 

5. Kompozit tekne ve tekniğe uygun yapı elemanları 

oluĢturulması yapabilecektir. 

6. Kompozit tekne ve tekniğe uygun güverte kısmının 

oluĢturulması yapabilecektir. 

7. Kompozit tekne ve tekniğe uygun üst binanın 

oluĢturulması yapabilecektir. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Yat imalatı yapımı için gerekli olan tersane ortamı. 

Donanım: Tekne imalatında kullanılacak malzeme, kalıp 

elemanları, ölçüm cihazları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

1. Her faaliyet sonucunda kazanılan beceriler ölçülmelidir. 

2. Her modülün sonunda kazanılan yeterlikler ölçülmelidir. 

3. Dersin sonunda Sınıf Geçme Yönetmeliğine göre ölçme ve     

   değerlendirme yapılacaktır. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci,  

 

 

Bu modülde, kompozit tekne ve yat kalıp imalat yöntemlerini ve bu yöntemleri 

uygularken kullanılan malzemeleri tanıyacak ve öğreneceksiniz. 

 

Reçine çeĢitleri, reçine uygulama teknikleri, el yatırması, vakumlama teknikleri ve 

infüzyon yöntemlerini öğrenrek kompozit tekne ve yat kalıbı imalat yöntemlerini 

uygulayabileceksiniz.  

 

Kompozit bilimi son yıllarda tekne ve yat sektörünün parlayan yıldızı haline gelmekte, 

ağırlıktan tasarruf ve maksimum dayanım gerektiren iĢlerde kullanılmaktadır. Günümüzde 

40 metre üzeri mega yat projelerinde fiber teknolojisi kullanılmaktadır. Her türden yatın; 

ister metal ister ahĢap olsun kompozit bilimine ve avantajlarına ihtiyacı vardır. Bu modülü 

öğrenip gerekli uygulamaları yaptığınızda mesleğin en önemli konularından birini öğrenmiĢ 

olacaksınız. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak kompozit tekne ve yat 

yapımı için reçine hazırlayabilecektir. 

  

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti öncesinde, aĢağıda tavsiye edilen araĢtırmaları yaparsanız, reçine 

hazırlanması konusunu kavramanız daha kolay olacaktır. 

 

 Reçine nedir? AraĢtırınız. 

 Reçine hazırlanması hususunda video ve görseller bularak sınıf ortamına 

getiriniz. 

 

1. REÇĠNE HAZIRLAMA 
 

1.1. Reçine Ġçin Uygun Ortam Değerlerinin Ölçümü 

 
Reçinenin kuruması ekzotermik bir reaksiyondur. Reçinenin kuruma süresi ortam 

sıcaklığına bağlıdır. Genel olarak polyerster ve epoksi reçineler oda sıcaklığında sertleĢirler. 

Ancak sertleĢme zamanını etkilemek için ya kompanentlerin oranlarını değiĢtirebiliriz ya da 

ortam sıcaklığı ile oynarız. Ortam sıcaklığı arttığında sertleĢme reaksiyonu artacaktır. Ortam 

sıcaklığı termometre vasıtasıyla ölçülebilir. 

 

 

Resim1.1: Termometre 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.2. Reçine Türünü Belirleme 
 

Reçineler genelde iki gruba ayrılır, polyester ve epoksi reçineler. Polyester  reçineler 

ise kendi içinde alt gruplara ayrılır: sert reçineler (sert, çok kuvvetli ama gevrek olan bu 

reçineler genelde 5 m den ufak tekneler için kullanılır.), yarı sert reçineler (daha esnek olan 

bu reçineler 5 m den büyük teknelerde tercih edilir.), esnek reçineler (tek baĢına tekne 

yapımında kullanılmaz), hızlı kuruyan reçineler ( basınçla yapılan kalıplarda daha 

uygundur.) ve ateĢe dayanıklı (diğer yanıcı olan reçineler kadar fiziksel özelliğe haiz 

değildir.) reçineler.   

 

Günümüzde reçineler hakkında çok fazla teknik veri mevcuttur ve bu durum imalatta 

en yüksek kalitede üretim yapılmasına olanak sağlamaktadır. Reçinelerin, katalizörlerin, 

hızlandırıcıların, sağlamlaĢtırıcıların kullanımı üretici firmaların  tavsiyeleri ile uyum 

içerisinde dikkatli ve titiz bir Ģekilde olmalıdır. Neticede kullanılan malzemelerin hepsi 

kimyasal reaksiyon sonucu kullanılmaktadır. Özetle kompozit malzeme üretiminin temel 

aĢamaları kimyasal reaksiyon sonucu oluĢtuğu için geri dönüĢü mümkün değildir. Bu yüzden 

üretim aĢamasında her türlü doğru bilginin faydası vardır.  

 

CTP imalatında reçine ve benzeri olarak kullanılan bazı kimyasallar tek bileĢenli 

olmakla beraber, bazıları iki veya üç bileĢenli olabilmektedir ve çok fazla çeĢidi 

bulunmaktadır. Bu malzemelerin seçimi ve kullanımı ayrı bir çalıĢma olarak özenle 

yapılmalıdır. Dolayısıyla bazı reçine veya yukarıda sayılan benzer kimyasal ürünlerde 

karıĢtırma ve uygulama arasındaki zaman aralığı, kuruma süreleri, iklimlendirme gibi 

durumlar önemlidir çünkü malzemeler kullanılmaz hale gelebilir. Bu maliyet ve zaman 

kriterleri açısından istenmeyen bir durumdur. Reçine ve benzeri kimyasal malzemelerin 

kullanımı kabil olduğu kadar dikkatli ve tam bilgiyle olmalıdır.  

 

CTP yapımında kullanılan reçinelerin kimyasal reaksiyonları ekzotermiktir. Ayrıca 

reaksiyon gerçekleĢirken ortaya çıkan gazlar zehirlidir. Bu yüzden reçine kullanımı sırasında 

ortamın havalandırılması gerekir.  

 

 Polyester Reçine 

Polyester; denizcilik alanında en cok kullanılan termoset reçinedir. CTP malzemede 

kullanılan iki tür polyester reçine vardır. Bunlardan biri daha ekonomik olan ortoftalik, 

diğeriyse suya dayanıklılık gibi güçlü özelliklere sahip olan isoftalik polyesterdir. Polyester 

reçineler polimerizasyon süreçlerinin tamamlaması icin katalizör ve hızlandırıcı olarak 

adlandırılan ek maddelere ihtiyaç duymaktadırlar. 

 

Polyester reçineler koyu kıvamlı ve zor akan, neredeyse renksiz sıvılardır. “Ġki 

bileĢenli bir reçine olup, sertleĢmesi için katalizatör etkisi gosteren „MEKP 

(Metiletilketonperoksit)‟ adıyla bilinen organik peroksitlerin -% 1-2 oranında- eklenmesi 

gerekmektedir. SertleĢme süresi ortam sıcaklığına bağlı olup, sertleĢtirici de denilen 

„katalizatörlerin karıĢımdaki payına bağlıdır. Reaksiyonu yavaĢlatmak gerektiğinde 

“inhibitör” adı verilen katkılar kullanılmaktadır.  
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Reçinenin normal oda sıcaklığında sertleĢebilmesi icin üçüncü bir malzemeye 

gereksinim vardır. “Hızlandırıcı” adı verilen bu malzeme bazen reçinenin içine önceden 

karıĢtırılmakta ve reçine bu sekilde piyasaya sürülmektedir. Hızlandırıcıyı polyestere 

karıĢtırmak dikkat ister. KarıĢım sırasında oluĢan kimyasal reaksiyon bir patlama 

oluĢturabilmektedir. Polyester reçinelerinin temel maddesi “Styrol” zehirleyici özellikte ve 

reaksiyon sırasında buharlaĢan bir malzemedir. Polyester atölyelerinden ve yeni teknelerden 

bildiğimiz koku, uçan Styrol‟un kokusudur. Polyester reçineler soğuk ve neme duyarlıdırlar. 

Kaliteli yatlar üretmek icin yapım iĢlemi ve teknenin sertleĢmesi süresince atölyede sıcaklık 

ve nemin kontrol altında tutulması gerekmektedir. 

 

 

Resim1.2:Polyester reçine 

 Epoksi Reçine 

GörünüĢ ve kullanım özellikleri bakımından polyester reçinelere çok benzemekle 

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

sahiptirler. Epoksi reçinelerin su geçirmezliği polyestere göre üç kat daha fazla olduğu ifade 

edilmektedir. Tıpkı polyester gibi iki bileĢenli olup, polyestere göre karıĢım oranları çok 

daha hassas ayarlanmalı ve hata yapılmamalıdır. Epoksi reçineler sıcaklık ve neme 

polyestere oranla daha az duyarlıdırlar. Özel sertleĢtiricilerle sıfır derecenin altındaki 

sıcaklıklarda bile kullanılabilmektedirler. Bunun yanında su geçirgenlikleri polyestere göre 

çok düĢük olduğundan, polyester uygulamasındaki jelkot yerine de kullanılabilmektedir. 

Epoksi reçineler günesin morötesi (ultraviyole) ıĢınlarına duyarlı olup, zamanla sararırlar ve 

bu nedenle morötesi ıĢınlara karĢı koruma sağlayan bir son kat boya ya da vernikle 

korunmalıdırlar.  

 

Resim1.3:Epoksi reçine 
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1.3. Reçine Konpanentlerini Seçme 
 

MEKP yanıcı bir malzeme olup, reçineye olabildiğince hassasiyetle (az miktardaki 

karıĢım hazırlamada ölçekli bir enjektör ya da damlalık) kullanılmalıdır. SertleĢtirici 

unutulduğu takdirde reçine hiçbir zaman tam sertleĢmeyecek, yeterli mukavemeti 

yakalayamayacak ve su geçirmezlik özelliği kaybolacaktır. Hızlandırıcılar ise atölye 

sıcaklığı olan 15-25°C‟ lerde reaksiyonun baĢlaması için gereklidirler. Reaksiyon bir kere 

baĢladıktan sonra ısı üreterek tam sertleĢme sağlanana dek devam etmektedir. Aynı Ģekilde 

yavaĢlatıcı (inhibitor) eklenmesiyle, reaksiyon yeterli uygulama suresini kazanmak için 

yavaĢlatılabilmektedir  

 

 Mekp: ġeffaf, su gibi bir malzemedir. SertleĢtirmeyi sağlar. Normal oranı %5‟ 

tir. Yanıcı bir malzeme olup reçineye mümkün olduğunca hassasiyetle (ufak 

miktardaki karıĢım hazırlamada ölçekli bir enjektör veya damlalık kullanılabilir) 

SertleĢtirici unutulduğu takdirde reçine hiçbir zaman tam sertleĢmeyecek, tam 

mukavemetine ulaĢmayacak ve su geçirmezlik özelliği kaybolacaktır. 

 

Resim1.4:Mekp 

 

 Kobalt: Koyu mor patlıcan renginde bir sıvıdır, hızlandırıcıdır, sertleĢme 

süresini etkiler. Normal oranı %5‟ tir.  

 

Resim1.5:Kobalt 
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1.4. Reçine Konpanentlerinin KarıĢtırılması 
 

ÇalıĢılabilecek kadar reçine uygun büyüklükteki bir kaba koyulur. Bazı reçinelerde 

içerisinde hazır bulunan bazılarında ise olmayan reaksiyonu hızlandırıcı görev gören kobalt, 

enjektör veya damlalık yardımıyla reçineye ilave edilir. Eklenen kobalt elementi ile reçine 

iyice karıĢtırılarak homojen bir hal almalıdır. Ġyice karıĢtırıldığından emin olduktan sonra 

yine damlalık veya enjektör yardımıyla reçinenin sertleĢmesini sağlayacak olan Mekp 

elementi ilave edilir.  

 

Hiçbir suretle mekp ve kobalt birbiriyle temas ettirilmemelidir ve depolanmamalıdır. 

Aksi durumda patlama veya yanma olayı meydana gelir. Reçine hazırlarken mutlak suretle 

kiĢisel koruyucu ekipmanlarını kullanınız. 

 

 

Resim1.6:Reçine hazırlanması 

 

1.5. Reçinenin Kalıba Uygulanması 
 

Reçinenin kalıba uygulanmasında aĢağıdaki yardımcı araçlar kullanılmaktadır; 

 

 Tabancalar :Polyester; fırça, rulo yardımıyla, elle sürülebileceği gibi, 

püskürtülerek de uygulanabilir. Püskürtme ile polyester uygulamalarında, 

çoğunluğu havasız püskürtme sistemiyle çalıĢan değiĢik püskürtme tabancaları 

kullanılır. Bunlar katalizör enjeksiyon veya çift kap sisteminde çalıĢabilirler. 

Basınçlı kap sisteminde reçine ve katalizörün her ikisi de, basınçlı kaplarda 

bulunur ve püskürtme tabancasına basınç altında verilir. Reçine bir boru 

vasıtasıyla çekilirken, katalizör atomize hava içine enjekte edilir. Püskürtme 

memesinde meydana gelen karıĢım beraberce dıĢarı püskürtülür.  
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Resim1.7:Reçine hazırlanması 

 Rulolar :Rulolar el yatırması ve püskürtme yöntemlerinde kullanılan 

gereçlerin en önemli bölümünü teĢkil eder. Islatma ruloları ve yatırma ruloları 

olmak üzere iki çeĢittir. 

 

 

Resim1.8:Rulo 

 

 Islatma Ruloları 

Kalıp yüzeyine reçine sürülmesi için kullanılır. DeğiĢik çap ve geniĢliktedir. Metal 

veya plastikten yapılmıĢ geniĢ veya dar ıslatıcılardan meydana gelirler. Plastikten yapılmıĢ 

geniĢ veya dar ıslatıcılar tek parçalıdırlar.  

 

 Yatırma Ruloları 

Yatırma ruloları laminatın sıkıĢtırılması ve yatırma esnasında kalan hava 

kabarcıklarının çıkarılması için kullanılır. ÇeĢitleri: 
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Resim1.9:Metal rulo 

 

 Kıl Rulolar  

Tahta üzerine tutturulmuĢ naylon kıllardan meydana gelmiĢtir. Laminat katlarıarasında 

kalan hava kabarcıklarının çıkması için kullanılır.  

 

 Oluklu Rulolar  

Bunlar, oluklu bir dokuma ile kaplanmıĢ rulolardır. Laminatı  sıkıĢtırmak veya hava 

kabarcıklarını çıkartmak için kullanılır.  

 

 Dikey DiĢli Rulolar  

Islatıcı rulolara benzer çeĢitli dikey diĢli rulolar mevcuttur. Bunlar blok sert 

malzemeden yapılırlar ve dikey ve çevresel biçimde diĢlere sahiptir.  

 

 Yatay DiĢli Rulolar  

Bunlar ruloların uzunluğu boyunca uzanan çıkıntılar taĢıyan alüminyumdan yapılmıĢ 

rulolardır, çabuk ıslanma, iyi hava çıkıĢı sağlarlar ve geniĢ uygulama alanları vardır.  

 

 Yaylı Rulolar  

Çelik yaylardan oluĢurlar. Bu nedenle her yönde esneme özelliğine sahiptir. Kavisli 

yüzeylerde laminatı yatırmak için kullanılırlar. SertleĢmiĢ reçine uygun solvent kullanılarak 

temizlenebilir. Temizlik amacı ile rulolar yakılmamalıdır. Çünkü bu  iĢlem çelik yayların 

niteliğini bozabilir. 

 

 Fırçalar  

Fırçalar jelkot sürülmesi ve reçinenin özellikle kenar ve köĢelerde takviye 

malzemesine emdirilmesi için kullanılır. Açık renkli CTP üretimi sırasında, açık renk fırçalar 

kullanılması uygundur. Böylelikle sertleĢmiĢ reçine sistemi üzerinde fırçadan düĢen kılların 

görünmesi engellenebilir. Jelkot uygulamalarında, fırça izlerini ve çizgilerini engellemek için 

uzun kıllı geniĢ fırçaların kullanılması uygundur.   
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Resim1.10:Fırça 

 

1.6. OluĢturulan Reçinenin Depolama KoĢulları 
 

Reçine, açılmamıĢ ve zarar görmemiĢ ambalajında sıcaklığı 5°C - 30°C arasında, kapalı 

ve kuru bir ortamda saklanmalıdır. Reçine özellikleri saklama süresince değiĢebilir. Raf 

ömrü yüksek sıcaklıklarda azalır ve reçinenin özelliklerini değiĢtirebilir. Stiren içeren 

doymamıĢ polyester reçinelerin raf ömrü ıĢığa maruz kaldığında önemli ölçüde azalır. 

Karanlık ve %100 ıĢık geçirmeyecek Ģekilde muhafaza edilmelidir.  

 

Resim1.11:Reçine depolama  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

Reçine hazırlama; 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 ĠĢin gereğine uygun olarak reçine temin 

ediniz. 

 

 Reçine çeĢitlerini ve sağladığı avantaj ve 

dezavantajlarını okuyunuz. 

 

 Uygun ortam değerlerini ölçünüz. 

 

 Oda termometresi kullanabileceğiniz 

gibi. Dijital göstergeli termometre 

kullanabilirsiniz. 

 

 Reçine konpanentlerini belirleyiniz. 

 

 Mekp ve kobalt elementlerini okuyunuz 

ve kullanılması konusunda dikkatli 

davranınız. 

 

 Uygun miktarda reçineyi bir kaba alınız. 

 

 Seçeceğiniz kap çalıĢmanızla orantılı 

büyüklükte olmalıdır. 

 

 Mekp sertleĢtirici ilavesi yapınız. 

 Kobalt hızlandırıcı ilave ediniz. 

 

 Damlalık yardımıyla 3-4 damla olarak 

damlatınız. Bu oran yarım maĢrapa 

reçine için geçerlidir. 

 Mekp iyice karıĢtırıldıktan sonra kobalt 

ilave edilmelidir! 

 

 Bir çubuk yardımıyla karıĢtırınız. 

 Bir fırça veya rulo yardımıyla 

uygulayınız. 

 

 KarıĢtırırken hava kabarcığı yapmamaya 

dikkat ediniz. Zira kompozit yapıda 

hava kabarcığı istenmez.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak 

ölçünüz. 

 

1.Piyasada cam elyaf ile birlikte sıklıkla kullanılan reçine türü hangisidir?  

 

A) Epoksi             

B) Vinilester             

C) Polyester              

D) Jelkot  

 

2.Reçineyi sertleĢtirmek için hangi element kullanılır? 

 

A) Kobalt              

B) Mekp                   

C) Tiner                   

D) Vaks 

 

3.Reçine ile SertleĢtiricinin reaksiyonunu hızlandırmak için hangi element kullanılır? 

 
A) Kobalt              

B) Mekp                   

C) Tiner                   

D) Vaks 

 

4.Diğerlerine göre Üstün özelliklere sahip reçine türü hangisidir? 

 

A) Epoksi             

B) Vinilester             

C) Polyester              

D) Jelkot  

 

5. Reçine aĢağıdakilerin hangisi ile uygulanamaz? 

 

A) Tabanca             

B) Rulo                      

C) Fırça                    

D) Sünger 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak istenilen standartlarda 

kompozit tekne ve yat yapımında elyafı el yatırma uygulamaları yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti öncesinde, aĢağıda tavsiye edilen araĢtırmaları yaparsanız, 

kompozit tekne ve yat yapımında elyafın el yatırma uygulamalarını kavramanız daha kolay 

olacaktır. 

 

 Elyaf nedir? AraĢtırınız. 

 Elyafın el yatırma yöntemi hususunda video ve görseller bularak sınıf ortamına 

getiriniz. 

 

2. EL YATIRMASI 
 

2.1. Malzemelerin Hazırlanması 
 

Malzemelerin hazırlanması, ortaya çıkartılacak olan kalıbın ön hazırlık iĢlemidir. 

Öncelik olarak kullanılacak elyaf türü seçilir ardından kullanılacak olan reçine türü ve reçine 

uygulama araçları hazır bir Ģekilde iĢlem baĢlayıncaya kadar bekletilir. Ardından iĢlem 

basamakları sırasınca uygulanır. 

 

Elle yatırılacak olan elyaflar uygun büyüklükte kesilip hazırlanır; 

 

Resim2.1:Cam elyaf  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 



 

 14 

Uygun reçine türü seçilir; Genel olarak 5m‟den küçük projelerde hem yüksek 

mukavemet değeri gerekmediğinden hem de ekonomik olmasından dolayı polyester reçine 

tercih edilir. 

 

Resim2.2:Polyester reçine  

 

2.2. El Yatırması Ġçin Uygun Ortam Değerlerinin Ölçümü 
 

El yatırması için uygun olarak ortam sıcaklığı ölçülmeli, kalıp dökülecek ortam 

sıcaklığı ile malzeme miktarı önemlidir. Çünkü ortam sıcaklığına göre yatırma iĢlemi 

yapılmaktadır. Bu sebeple örnek olarak 38 derecelik bir ortamda reçine içine karıĢtırılan mek 

miktarı 20 derecelik bir ortamda karıĢtırılma oranı bir olmamakla birlikte diğer malzemeleri 

de etkiler. Ortam sıcaklığı mekp ve kobalt miktarını da etkilemektedir.  

 

 

Resim2.3:Nem ve sıcaklık ölçüm aleti  

2.3. Skin Kot Uygulamaları 
 

Kalıp yüzeyine elyaf yatırma iĢleminden önce kalıp yüzeyi ince bir film tabakası ile 

kaplanır. Bu adımda ilk olarak vaks kalıp ayırıcı sünger yardımıyla yüzeye sürülür. Vaks 

kalıp ile dökülecek ürün arasından ince bir film tabakası oluĢturarak ürünün kalıba 

yapıĢmasını engeller. 
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Resim2.4:Kalıp ayırıcı  

ĠklimlendirilmiĢ ve tozdan arındırılmıĢ laminasyon sahasında kalıp ayırıcı uygulaması 

sonrasında, viskozite ve basınç kontrollü jelkot makinesi kullanılarak dıĢ etkenlerden 

koruyucu bir katman olan jelkot uygulaması gerçekleĢtirilir. 

 

 

Resim2.5:Jelkot uygulaması  

 

Deniz taĢıtlarının baĢ düĢmanı ozmozdan korunmak için skin - coat olarak bilinen 

koruyucu dıĢ kabuk, vinylester reçine uygulanır. Skin - coat uygulamasını takiben el yatırma 

iĢleminin ilk adımı olan kuru elyaf uygulamasına baĢlanır.  

 

Kompozit malzemelerin metal matrix malzemelere karĢı, hafifliği ve dıĢ çevresel 

etkilere karĢı dayanım konusunda tartıĢılmayacak üstünlüğünün yanı sıra, kompozit yapıların 

sunduğu bir baĢka avantaj ise istenilen bölgelere veya yüklerin dağılımına göre elyafları 

yerleĢtirebilme özelliğidir.  
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2.4. El Yatırması Laminasyonu 
 

ĠĢlem mümkünse yeterli sayıda elemanla hızlı bir biçimde, ancak iĢlem adımları 

önceden iyice planlanmıĢ olarak yürütülmelidir. Örneğin ölçü alınarak veya Ģablon 

çıkarılarak iĢlenecek elyaf katları önceden bir tezgâh üzerinde kesilmeli ve numaralanarak 

hazır bekletilmelidir. Seri üretimde iyice temizlenmiĢ kalıp içerisine önce teknenin parlak ve 

renkli dıĢ yüzeyini oluĢturacak jel kot sürülür, daha sonra konstruktorun vereceği plana göre 

elyaflar, katların kuruması beklenmeden, bir önceki ıslak kat üzerine döĢenir. Genelde ilk kat 

olarak ince cam elyafı (300gr/m2) çalıĢılır, bunun üzerine döĢenen ikinci kat genelde 

500gr/m2‟ liktir. Polyester veya epoksinin katlar arasına iyice iĢleyebilmesi, katların 

birbirine yapıĢması ve katlar arasında hava kabarcıkları kalmaması için disiplinli ve hızlı bir 

çalıĢma gerektirmektedir. Büyük yatlarda gerekeceği üzere, elyaf yatırma iĢlemine gece ara 

verilecekse, yatırılan son elyaf katının polyester ile az doyurulması gerekmektedir. 

Böylelikle ertesi sabah iĢbaĢı yapıldığında iki elyaf katı arasında donmuĢ ve mukavemeti az 

bir reçine katı oluĢmayacaktır. 

 

 

Resim2.6:El yatırma uygulaması  

 

Elle yatırmanın düĢük teknolojili ve özel yetenek gerektirmediği halde, CTP (Cam 

elyaf Takviyeli Polyester) yat üretiminde çok geçerli olan bir yöntem olduğu söylenebilir. Bu 

yöntemde çoğunlukla ters kurulmuĢ bir ahĢap iskelet üzerine içeriden dıĢarıya doğru veya 

seri üretimde bir kalıp içinde dıĢ yüzeyden içeriye doğru; mevcut elyaf planına uygun olarak 

elyaf levhaları döĢenmektedir. 
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Resim2.7:El yatırma uygulaması  

 

Kalıp içinde üretimin avantajının yatın dıĢ yüzeyinin hiçbir ek iĢlem gerektirmeyecek 

Ģekilde eksiksiz biçimde Ģekillenmesi olduğu ortadadır. Bir iskelet veya iç kalıp üzerinde 

içten dıĢa doğru üretilen yatlarda (amatör yapım ya da seri üretimi düĢünülmeyen ve bu 

nedenle de kalıp maliyetinden kaçınıldığı durumlarda) Teknenin dıĢ yüzeyi uzun ve yorucu 

bir tesviye, zımparalama, macunlama ve boyama iĢlemlerinden geçmek zorundadır. 

 

CTP yat yapımında kullanılacak, kalıp ve atölyenin belli bir sıcaklıkta olması, 

sıcaklığın ve havadaki nem miktarının kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bu tip 

üretimde vakumlama vb. gibi sistemler ile urun kalitesi yükseltilebileceği gibi iĢlem hızı da 

artırılabilmektedir. 

 

 

Resim2.8:El laminasyonu  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
El yatırması;  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Temiz bir yüzeye sahip model veya 

kalıp tedarik ediniz. 

 

 Temiz bir kalıp yüzeyi yada daha küçük 

bir uygulama yapacaksanız bir cam 

yüzey tedarik ediniz. 

 

 Yüzeye Vaks kalıp ayırıcı sürünüz. 

 

 Kalıbın modele yapıĢmasını önlemek ve 

kalıptan ayrılmasını sağlamak için 

yüzeye vaks (kalıp ayırıcı) sünger 

vasıtasıyla sürülür. 

 

 Kalıbın iç yüzeyini renklendirmek aynı 

zamanda kalıbın yüzey pürüzsüzlüğünü 

sağlamak için model yüzeyine kalıp 

jelkotu sürülür. Ve kürlenmesi 

(sertleĢmesi) beklenir. 

 

 ġeffaf renkte alınan jelkota istenilen 

rengi vermek için renk pigmenti ilave 

edilir. Reaksiyonu hızlandırmak için 

kobalt, SertleĢmeyi sağlamak için Mekp 

ilavesi yapılır. Bu iki maddenin 

birbiriyle direk teması engellenmelidir. 

 

 Model yüzeyine uygun ölçülerde elyaf 

kesilir. 

 

 Kalıptan beklenen amaca göre Elyaf 

çeĢidi ve türü belirlenir. Makas 

vasıtasıyla kesilir. 

 

 Uygun reçine hazırlanır. 

 

 Seçilen Reçine bir kaba konur. Üzerine 

reaksiyonu hızlandırmak için kobalt 

maddesi ilave edilir ve karıĢtırılır. 

SertleĢmesini sağlamak için Mekp 

maddesi ilave edilir ve karıĢtırılır. 

 

 Hazırlanan reçine ile elyaf, rulo 

vasıtasıyla ıslatılır. 

 En az 3 kat elyaf katı serildikten sonra 

kurumaya bırakılır. 

 

 Islatılan elyaf model yüzeyine yatırılır. 

Fırça vasıtasıyla reçine yedirilir. Hava 

kabarcığı istenmez. 

 Kuruyan kalıp modelden tokmak vb 

kullanılır. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

1.Model yüzeyine sürülen ve kalıbın modele yapıĢmasını engellemek için kullanılan madde 

hangisidir.  

 

A) Tiner             

B)  Krem              

C) Boya              

D) Vaks 

 

2.Kompozit yapı içerisinde ,inĢaat sektöründe  kullanılan demir gibi görev yapan ana 

maddeden elde edilmiĢ ipliklerin kumaĢ Ģeklinde dokunması ile oluĢan eleman hangisidir? 

 

A)Elyaf              

B) Bez                 

C) KumaĢ           

D) Reçine    

 

3.Elyaf katmanın yüzeye ve birbirine iyi tutunmasını sağlayan, inĢaat sektörüne kullanılan 

çimento gibi görev yapan eleman hangisidir. 

 

A)Reçine        

B)  Tutkal           

C)Hızlı yapıĢtırıcı    

D) Macun 

 

4.Reçine ve reçine esaslı maddeler içine ilave edilen ve reçinenin sertleĢmesini sağlayan 

madde hangisidir. 

 

A) Vaks            

B) Kobalt            

C) Mekp                

D) Jelkot 

 
4. Reçine ve reçine esaslı maddeler içine ilave edilen kimyasal reaksiyonu hızlandırıcı görev 

üstlenen madde hangisidir. 

 

A) Vaks               

B) Kobalt            

C)  Mekp               

D) Jelkot 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. Kalıbın iç yüzeyini oluĢturan ve  kalıba rengini verene reçine esaslı boya hangisidir. 

 

A) Vaks               

B) Kobalt            

C) Mekp               

D) Jelkot 

 

6. Elyafların kralı olarak tanımlanabilecek olan ve mekanik değerler yönünden üstün olan 

elyaf türü hangisidir? 

 

A) Cam elyaf        

B) Karbon Elyaf        

C) Bazalt elyaf        

D) Aramid elyaf 

 

7. Kalıbın iç yüzeyi bitmiĢ mamulün dıĢ yüzünü oluĢturuyorsa bu ne tür bir kalıptır. 

 

A) DiĢi kalıp     

B) Erkek Kalıp         

C) Model kalıp            

D) AhĢap Kalıp 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak istenilen standartlarda  

vakum torbalama yapabilecektir. 

 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti öncesinde, aĢağıda tavsiye edilen araĢtırmaları yaparsanız 

kompozit tekne yat kalıbı hazırlama konusunu kavramanız daha kolay olacaktır. 

 

 Vakum torbalama nedir? AraĢtırınız. 

 Vakum torbalama yöntemleri hususunda video ve görseller bularak sınıf 

ortamına getiriniz. 

 

3. VAKUM TORBALAMASI 
 

Vakum torbalama sistemleri günümüzde büyük ölçekli tersanelerde yaygın olarak 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

 

3.1. Malzemelerin Hazırlanması 
 

Vakum Torbalama Sistemi Ana Elemanları: 

 

 Kalıp Ayırıcısı: Kompozit malzemenin kalıp yüzeyine yapıĢmasını önler. 

Kimyasal bir sıvıdır. 

 

 Yüzey Pürüzlüğü Sağlayan Ayırıcı Kat: Kompozit malzemenin yüzeyinin 

pürüzlü olmasını sağlar. Reçine geçirgenliğini sağlayan ayırıcı kat olarak da 

kullanılabilir Genellikle naylon veya polyesterden üretilmektedir. 

 

 Reçine Geçirgenliğini Sağlayan Ayırıcı Kat: Fazla reçinenin katmanlı 

kompozit malzemenin arasından sızarak reçine emici kata geçmesini sağlar. 

Genellikle naylon veya polyesterden üretilmektedir. 

 

 Reçine Emici Kat: Fazla reçineyi emer. Genellikle polyesterden üretilmektedir. 

 

 Hava Sızdırmazlık Elemanı: Vakum torbasını kalıbın yan yüzeylerine 

yapıĢtırarak kenarlardaki yapıĢma yüzeyinden meydana gelebilecek olan  hava 

kaçaklarını önler. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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 Vakum Torbası: Bütün kalıbı içine alacak Ģekilde, kalıp üzerine yerleĢtirilerek 

vakum uygulamasının gerçekleĢmesini sağlar. Genellikle naylondan 

üretilmektedir. 

 

 Vakum Pompası: Gerekli vakum basıncını sağlamaktadır. 

 

Resim3.1:Vakum torbalama yönteminin Ģematik gösterimi  

 

3.2. Vakum Torbalaması Ġçin Uygun Ortam Değerlerinin Ölçümü 
 

Kompozit malzeme üretiminde en önemli iki iĢlem parametresi basınç ve sıcaklıktır. 

Sıcaklık uygulaması kullanılan üretim metoduna göre üretim sırasında ya da üretim sonunda 

yapılmaktadır. Aslında, oda sıcaklığında herhangi bir ısı kaynağı kullanılmadan üretimin 

yapılması bile sıcaklık uygulaması yapılıyor anlamına gelmektedir. Sıcaklık, reçinenin 

sertleĢmesini ve sertleĢen kompozit malzemenin yumuĢak hale geçiĢ derecesinin artmasına 

neden olmaktadır. Kompozit malzeme üretiminde basınç uygulaması iki farklı Ģekilde 

yapılmaktadır. Pozitif basınç uygulaması ile kompozit katmanlı yapının katlarının birbirleri 

ile daha iyi yapıĢması sağlanabilmektedir. Negatif basınç uygulaması ise, kompozit kumaĢ 

ve reçine arasındaki havanın dıĢarı çekilmesini sağlamakta ve bu sayede hava 

kabarcıklarından arınmıĢ bir katmanlı yapı imalatı mümkün olmaktadır.  

 

 

Resim3.2:Sıcaklık ve nem ölçüm cihazı  
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Vakum uygulamasıyla fazla reçinenin dıĢarı çekilerek kompozit yapı içindeki lif-

reçine oranının daha yüksek olması sağlanmaktadır. Ayrıca vakum uygulaması sayesinde 

reçinenin bütün katmanlar içine tam olarak nüfuz etmesi sağlanabilmekte ve bu sayede bütün 

bölgelerin reçineyle ıslatılmıĢ olması garanti edilebilmektedir.  

 

3.3. Vakum Torbalama Uygulamaları 
 

Bu yöntem seri üretimdekine benzer bir kalıp gerektirmektedir. “Kalıbın içine ayırıcı 

ve jelkot katı sürüldükten sonra gövdeyi oluĢturacak tüm elyaf katları kuru olarak 

yerleĢtirilmektedir. Bundan sonra kalıbın içine reçine sürülmekte ve bir polietilen folyo 

kalıbın içine yerleĢtirilerek kalıbın kenarları hava sızdırmaz biçimde kapatılmaktadır. Bir 

pompa ile kalıp içinde vakum yaratılmakta, bu Ģekilde folyo ve kalıp arasında kalan hava 

emilirken reçinenin de her yere iĢlemesi ve fazla reçinenin emilerek dıĢarı atılması 

sağlanmaktadır.  

 

Bu yöntemin geliĢtirilmiĢ Ģekli ise “vakum enjeksiyon yöntemi” olarak bilinmektedir. 

Bu sefer yine içine jelkot katı sürülmüĢ ve kuru halde elyaf katları yerleĢtirilmiĢ sağlam bir 

kalıp, ikinci bir üst kalıp ya da folyo ile hava geçirmez biçimde kapatılmaktadır. Daha sonra 

kalıbın içine reçine enjekte edilmektedir. Enjeksiyon iĢlemi kalıbın en altından ve birkaç 

noktadan birden baĢlatılmaktadır. Üst kalıp veya folyo ortu saydam yapılmaktadır. Böylece 

reçinenin tüm kalıba yayıldığı ve her noktaya ulaĢtığı gözlenebilmektedir. Enjeksiyon 

iĢleminin bitmesiyle vakumlama baĢlatılarak fazla reçine dıĢarı atılmaktadır. Her iki 

yöntemle “iç cidarları düzgün yüzeyler” elde edilebilmektedir. 

 

 

Resim3.3:Vakum torbası 



 

 24 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Vakum torbalaması;  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Yüzeye kalıp ayırıcı vaks sürülür. 

 

 Vaks, sünger yardımıyla kalıba sürülür. 

 

 Ürüne dıĢ görünüĢünü verecek olan 

jelkot yüzeye sürülür. 

 

 Jelkot fırça veya rulo yardımıyla sürülür. 

 

 Elyaflar yüzeye yatırılır. 

 

 IslatılmıĢ elyaf katları kalıba yatırılır. 

 

 Vakum torbası ile elyaf yüzeyin üzeri 

örtülür. 

 

 Vakum torbası hava almayacak Ģekilde 

bantlanır. 

 

 Vakum torbasından tahliye hortumları 

bağlanır. 

 

 Hortumlar elyaf yüzeyindeki fazla 

reçineyi vakumlayarak dıĢarı alır. 

 

 Vakum hortumlarından Vakum pompası 

yardımıyla fazla hava emilerek 

beraberinde fazla reçineyi emer. 

 

 Fazla reçine bir kapta biriktirilir. 

 Böylece elyaf istenen oranda reçine 

emmiĢ olur sistem ağırlığından tasarruf 

edilir. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak 

ölçünüz. 

 
1.AĢağıdakilerden hangisi vakum sisteminin bir parçasıdır? 

 

A) MaĢrapa       

B) Kova           

C) Rulo           

D) Vakum torbası 

 

2.Kalıp içine kalıp ayırıcı, jelkot ve elyaf serildikten sonra bir kompresör yardımıyla içindeki 

havanın çekilmesi suretiyle reçinenin emdirilmesi yöntemine ne ad verilir?  

 

A) El yatırması      

B) Difüzyon       

C) Vakum        

D) Kalıplama 

 

3.Kompozit sarf malzemelerinden olan son elyaf katı olarak serilen fazla  reçineyi yüzeye 

çıkaran ve söküldüğünde yüzeyin pürüzlü olmasını sağlayan eleman hangisidir? 

 
A) Soyma kumaĢı        

B) Mesh          

C) Bleeder       

D) Vakum macunu 

 

4.Reçine ve reçine esaslı maddeler içine ilave edilen ve reçinenin sertleĢmesini sağlayan 

madde hangisidir? 

            

A) Vaks                 

B) Kobalt                

C) Mekp                

D) Jelkot 

 

5. Reçine ve reçine esaslı maddeler içine ilave edilen kimyasal reaksiyonu hızlandırıcı görev 

üstlenen madde hangisidir. 

          

A) Vaks               

B) Kobalt               

C) Mekp               

D) Jelkot 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. Kalıbın iç yüzeyini oluĢturan ve kalıba rengini veren reçine esaslı boya hangisidir? 

 

A) Vaks               

B) Kobalt             

C)  Mekp                

D) Jelkot 

 

7.Elyafların kralı olarak tanımlanabilecek olan ve mekanik değerler yönünden üstün olan 

elyaf türü hangisidir? 

 

A)Cam elyaf         

B) Karbon Elyaf        

C)Bazalt elyaf        

D) Aramid elyaf 

 

8.Kalıbın dıĢ yüzeyi bitmiĢ mamulün iç yüzünü oluĢturuyorsa bu ne tür bir kalıptır? 

 

A)DiĢi kalıp        

B) Erkek Kalıp        

C)  Model kalıp       

D) AhĢap Kalıp 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 



 

 27 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
 

 

 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak istenilen standartlarda  

infüzyon yöntemini uygulayabilecektir. 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti öncesinde, aĢağıda tavsiye edilen araĢtırmaları yaparsanız, 

kompozit tekne yat kalıbı hazırlama konusunu kavramanız daha kolay olacaktır. 

 

 Ġnfüzyon nedir, araĢtırınız. 

 Ġnfüzyon yöntemleri hususunda video ve görseller bularak sınıf ortamına 

getiriniz. 

 

4. ĠNFÜZYON 
 

4.1. Malzemelerin Hazırlanması 

 
Kompozit imalatında kullanılan RTM (Resin Transfer Moulding - Reçine Transfer 

Kalıplama) yönteminin bir alt kolu olan infüzyon yöntemi 1980‟li yıllardan beri baĢta 

A.B.D. olmak üzere tüm dünyada, farklı sanayi dallarında uygulanmakta olan bir kompozit 

imalat yöntemidir. VakumlanmıĢ ortam içerisinde reçinenin ilerlemesi prensibiyle çalıĢan bu 

yöntemde, imalat hazırlıkları tamamlanmıĢ ürünün el değmeden üretimi amaçlanmaktadır.  

 

Ġnfüzyon yönteminde kullanılan malzemeler, bir önceki vakumlama konusunda bahsi 

geçen malzeme ve ekipmanlarla aynıdır. Ġnfüzyon yönteminin kullanılan diğer kompozit 

imalat yöntemlerine göre bazı avantajları vardır. Bu avantajları Ģu Ģekilde sayabiliriz; DüĢük 

reçine / elyaf karıĢım oranı, El yatırması yöntemindeki %70 reçine %30 elyaf kullanım oranı, 

infüzyon yönteminde tam tersine dönüp, %70 elyaf %30 reçine kullanım oranını 

vermektedir. Bu da malzeme yapısının daha sağlam olmasına ve malzemenin daha uzun 

ömürlü kullanımına olanak sağlar. Tutarlı reçine kullanımı, Ġnfüzyon yönteminde harcanan 

reçine miktarı, aynı Ģartlar altında üretilen her üründe için aynıdır. El yatırmasında olduğu 

gibi kiĢilere bağlı farklı malzeme tüketimi olmamaktadır. Homojen ürün eldesi, Ġnfüzyonla 

ürün eldesinde reçinenin elyaf yüzeyine dağılımı ve emilimi aynı miktarda olduğundan 

reçine birikmeleri veya elyaf katlanmaları meydana gelmez bu da malzemenin yapısında ve 

görüntüsünde homojenlik sağlar. Temiz imalat, Vakum naylonuyla üzeri kapatılmıĢ olan 

elyaf katlarına reçine ilavesi naylonun altından boru yardımı ile yapıldığından, ürün 

yüzeyine ve çevreye reçine bulaĢması gerçekleĢmez, reçinenin ve tepkime sonucunda ürün 

yüzeyinde oluĢan gazların da etrafa yayılması engellenir. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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Ġnfüzyon yönteminin genel sistemi aynı olmakla beraber uygulama yolları farklılıklar 

gösterebilmektedir. Sistemin en genel tanımıyla; kapalı ortam içinde reçinenin vakum 

deliğine doğru ilerlemesi olan infüzyonun genel görünümü aĢağıdaki gibidir. 

 

 

Resim4.1:Ġnfüzyon yöntemi 

 

Ġnfüzyon yöntemi 4 bölümden oluĢur: vakum pompası, vakum tankı (reçine toplama 

tankı), kalıp ve reçine kovası. Bu 4 bölümün bağlantıları ve Ģekilleri değiĢebilir ancak genel 

sistem mantığı hep aynıdır.  

 

 

Resim4.2:Ġnfüzyon sistemi 
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Ġnfüzyon Uygulaması 

 

 Kalıp hazırlığı yapılır, elyaf kullanılacak ise elyaf, köpük kullanılacak ise 

köpükler hazırlanır. 

 Reçine ve vakum hatları, kalıbın çevresine göre reçine hatları ve vakum hatları 

ayarlanır, infüzyon macunu kalıbın etrafını çevreleyecek Ģekilde yapıĢtırılır ve 

vakum tankları hatlara bağlanır. 

 Torbalama: Vakum torbası kalıp üzerine yeterli derecede baskı yapabilmesi için 

kalıba göre kesilir, özellikle derin kalıplarda elyaf yüzeyine tam olarak basması 

gerektiğinden derinlik hesaba katılarak kesilmelidir. Kesildikten sonra infüzyon 

macunu ile kalıp etrafına sızdırmaz Ģekilde yapıĢtırılır. 

 Vakumlama: Ġnfüzyon düzeneğine vakum göstergesi bağlanır ve vakum 

pompası açılır. Vakum torbasında kaçak olup olmadığı vakum göstergesi ve 

kaçak dedektörü ile kontrol edilir. 

  Ġnfüzyon Hazırlığı: Reçine geçiĢini sağlayacak portlar düzenek üzerine 

bağlanır. Gerekli reçine miktarı hazırlanır, bu miktar hazırlanırken hortum 

içinde kalacak reçine de hesap edilmelidir. Reçineye gerekli katkı maddeleri 

eklenir ve karıĢtırılır. 

  Ġnfüzyon: Hortumlar portlara takılarak reçine akıĢına baĢlanır, iĢlem esnasında 

gerekirse vakum tankları boĢaltılır ve vakum geycinde vakum değerini 

ayarlayıp reçinenin vakumla düzenekte baskı halinde kalması sağlanır.  

 

4.2. Ġnfüzyon Yöntemi Ġle Düz Panel Ġmalatı 

 
VakumlanmıĢ ortam içerisinde reçinenin ilerlemesi prensibiyle çalıĢan bu yöntemde, 

imalat hazırlıkları tamamlanmıĢ ürünün el değmeden üretimi amaçlanmaktadır. Ġnfüzyon 

yönteminde kullanılan malzemeler, bir önceki vakumlama konusunda bahsi geçen malzeme 

ve ekipmanlarla aynıdır. Ġnfüzyon yönteminin kullanılan diğer kompozit imalat yöntemlerine 

göre bazı avantajları vardır.Bu avantajları Ģu Ģekilde sayabiliriz; DüĢük reçine / elyaf karıĢım 

oranı, El yatırması yöntemindeki %70 reçine %30 elyaf kullanım oranı, infüzyon 

yönteminde tam tersine dönüp, %70 elyaf %30 reçine kullanım oranını vermektedir. Bu da 

malzeme yapısının daha sağlam olmasına ve malzemenin daha uzun ömürlü kullanımına 

olanak sağlar. Tutarlı reçine kullanımı, Ġnfüzyon yönteminde harcanan reçine miktarı, aynı 

Ģartlar altında üretilen her üründe için aynıdır. El yatırmasında olduğu gibi kiĢilere bağlı 

farklı malzeme tüketimi olmamaktadır. Homojen ürün eldesi, infüzyonla ürün eldesinde 

reçinenin elyaf yüzeyine dağılımı ve emilimi aynı miktarda olduğundan reçine birikmeleri 

veya elyaf katlanmaları meydana gelmez bu da malzemenin yapısında ve görüntüsünde 

homojenlik sağlar. 



 

 30 

 

Resim4.3:Ġnfüzyon yöntemiyle düz panel imalatı 

 

4.3. Ġnfüzyon Yöntemi Ġle Gövde-Güverte Ġmalatı 
 

Güverte ve üstyapı da tıpkı gövde gibi bir kalıp içinde imal edilmektedirler. Güverte 

ve üstyapı inĢasında hafiflik ve sağlamlık amacıyla sandviç yöntemi kullanılabilmektedir. 

Sandviç yöntemi iki sağlam dıĢ kat arasında, bu ikisini birbirinden ayıran hafif bir çekirdek 

malzemedir. Yük altındaki bir plakada üst yüzey yüksek basınç, alt yüzey yüksek çekme 

kuvvetiyle karĢılaĢmaktadır. Plakanın ortalarına doğru ise bu kuvvetler sıfıra yaklaĢır. Ġste bu 

noktada hafif malzeme kullanılabilmektedir. Kullanılan malzeme genelde balsa ağacından 

plakalar veya sert kopuk levhalar veya özel imal edilmiĢ, örneğin oluk profilli malzeme 

olabilmektedir. 

 

 

Resim4.4:Ġnfüzyon yöntemiyle güverte imalatı 
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Köpükle yapılan çalıĢmalarda cam elyafı ilk katlar kuruduktan ve sertleĢtikten sonra 

köpük levhalar kalıp içine yerleĢtirilip sallanmakta, daha sonra da kesilip hazırlanmakta ve 

numaralanmaktadır. Bu ise özel bir polyester reçinesiyle yerlerine yapıĢtırılacak levhaların 

mükemmel temas ve doğru yapıĢmasını sağlamak için ağırlıklar ve kum torbaları kullanmak 

gereklidir. Çok dikkatli bir çalıĢma ile bile tam yapıĢmayan ve ileride elyaf katlarından 

ayrılabilecek noktalar olabileceği bilinmelidir. GeniĢ olanaklara sahip tersanelerde inĢa 

edilen mega yatlarda, yapıĢtırma iĢlemi vakum folyosu ile yapılmaktadır, bu çok daha 

güvenilir bir iĢlem olarak gözükmektedir. DıĢ yüzeyde homojenliği, pürüzsüzlüğü ve 

katmanların yapıĢmalarını sağlamak için, laminasyonun bütün aĢamalarında vakum yöntemi 

uygulanmaktadır. Bunun yanında efektif bir fırın tekne üretimi için çok önemlidir. Bu fırın 

80 dereceden çok ısı vermeli, en az 8 saat çalıĢabilmeli ve çok büyük olmalıdır. Zira 30-40m 

boylarında mega yatların da bu fırına girebileceği düĢünülmelidir. Balsa ahĢap levhaları ile 

iĢlem daha kolaydır. Balsa plakalar kurutulup, dörtgen parçalar halinde bir cam elyafla 

birleĢtirilmektedirler. Kalıpta son yapılan elyaf katı henüz ıslakken, cam elyaflı balsa 

plakaların arka yüzü de reçinelenmekte ve kalıbın içine döĢenerek kuru bir rulo ile üzerinden 

geçilmektedir. Balsa plakalar kanallı iç plakaları sayesinde reçineyi emmekte ve alttaki elyaf 

katına tutunmaktadırlar.  

 

 

Resim4.5:Balsa plakalar ile güverte imalatı 

 

Teknelerin gövde ve güverte kalınlıkları konusunda bir genelleme yapmak zordur. 

Bunun nedeni bir tekne gövdesinin çok çeĢitli yükler altında kalacak bölümleri 

olmasındandır. Ġlk kuvvet teknenin karina derinliği arttıkça büyüyen hidrostatik basınçtır. 

Tekne hareket eder etmez ek dinamik kuvvetlere maruz kalmaktadır. Bu, yatın karina 

formuna göre değiĢir ve statik kuvvetlerin çok üstünde olabilir. Yelkenli yatlar direk baskısı, 

salmanın ağırlığı ve çarmık ayaklarının çekme kuvvetleriyle yüklenirken, motor yatlarda 

özellikle karinanın bas kısmı sert havalarda dalgaların oluĢturacağı kuvvetler nedeniyle 

güçlendirilmelidir. 
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Resim4.6:Ġnfüzyon yöntemiyle güverte imalatı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Ġnfüzyon yöntemi; 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Kalıp yüzeyi vaks kalıp ayırıcı sürülür. 

 

 Sünger yardımıyla sürülür. 

 

 Ürüne rengini veren jelkot sürülür. 

 

 Fırça veya rulo yardımıyla sürülür. 

 

 Elyaflar kuru olarak serilir. 

 

 Elyaf katmanları uygun ölçülerde 

kesilerek kuru Ģekilde yatırılır. 

 

 Vakum torbası ile üzeri örtülür. 

 

 Hava almayacak Ģekilde üzeri torba ile 

kaplanır. 

 

 Torbadan hava tahliye noktaları 

belirlenir. 

 

 Hava tahliye noktalarına hortumlar 

bağlanarak vakum pompasına bağlanır. 

 

 Reçine, vakum pompası yardımıyla 

çekilerek kuru elyafların ıslatılması 

sağlanır. 

 

 Ġnfüzyon yöntemiyle %30 reçine %70 

elyaf oranı ile sağlam yapılar elde edilir. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak 

ölçünüz. 

 

1.Elyafların kuru olarak serildikten sonra reçinenin bir sistem sayesinde elyafı ıslatması 

yöntemine ne ad verilir? 

 

A) Vakum                

B) Ġnfüzyon        

C) El yatırması            

D) Skin coat 

 

2.Elyafların ıslatılarak serildikten sonra reçinenin bir sistem yardımıyla fazla reçinenin 

emilmesi yöntemine ne ad verilir? 

 

A) Vakum                 

B) Ġnfüzyon        

C) El yatırması            

D) Skin coat 

 

3.Kalıp yüzeyini saran torbaya ne ad verilir? 

 
A) Vakum torbası           

B) Vakum pompası     

C) Kompresör          

D) Vakum macunu 

 

4.Teknenin bölmelerini oluĢturmak için kullanılan yapı elemanı hangisidir? 

 

A) Stringer                   

B) Stifner                  

C) Perde                  

D) Tülani 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5 
 

 

 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak istenilen standartlarda  

yapı elemanları oluĢturabilecektir. 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti öncesinde, aĢağıda tavsiye edilen araĢtırmaları yaparsanız, yapı 

elemanları oluĢturma konusunu kavramanız daha kolay olacaktır. 

 

 Yat yapı elemanları nedir, araĢtırınız. 

 Yat yapı elemanları oluĢturma hususunda video ve görseller bularak sınıf 

ortamına getiriniz. 
 

 

5. YAPI ELEMANLARI OLUġTURULMASI 
 

5.1. Malzemelerin Hazırlanması 
 

Kompozit tekne imalatında yapı elemanları oluĢturulmadan önce hangi yöntem ile 

üretim yapılacağına karar verilmelidir. Bu yöntemler; El yatırması yöntemi, Vakum yöntemi, 

Ġnfüzyon yöntemidir. Üretim hangi metot ile yapılacaksa ona uygun malzeme teminine 

gidilmelidir. 

 

Resim 5.1: Ġnfüzyon yöntemiyle güverte imalatı 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
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5.2. Ġstenilen Yöntem Ġle Perdenin OluĢturulması 
 

Perde; tekne içerisinde bölümleri sınırlamak yada ayırmak için kurulan duvar benzeri 

görev gören yapı elemanlarıdır. Örneğin makine dairesini sınırlandırmak için perdeler 

koyulur. Perde imalatında hangi yöntem seçilecek ise ona uygun ortam ve malzeme ihtiyacı 

karĢılanır. El yatırması metoduyla yapılabildiği gibi daha çok infüzyon yöntemiyle üretim 

yapılabilmektedir. 

 

 

Resim 5.2: Perde 

Perde imalatı için sınırlandırılmak istenen yerin Ģablonu alınır. Alınan Ģablona göre 

uygun elyaf ve köpük katmanı reçine ilavesiyle istenen ölçüde perde imalatı gerçekleĢtirilir. 

 

 

Resim 5.3:Perde imalatı için ölçü alma iĢlemi 



 

 37 

5.3. Ġstenilen Yöntem Ġle Stringerin OluĢturulması 
 

Stringer teknenin boyu yönünde ilerleyen ve tekneye mukavemet sağlayan yapı 

elemanlarıdır. Boy yönünde atılan bu elemanlar pervaneden alınan gücü teknenin pruvasına 

iletimini sağlayarak maksimum verimle çalıĢmasına da katkı sağlar. Boy yönünde alınan 

darbelere karĢı teknenin daha mukavim olmasını sağlar. 

 

 

Resim 5.4:Stringer imalatı 

El yatırması, vakum yada infüzyon yöntemlerinden bir tanesi kullanılarak imal edilen 

stringerler poliüretan köpük, elyaf ve reçinenin birleĢmesi ile oluĢturulmaktadır.  

 

 

Resim 5.5: Stringer ve perde görünümü 
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5.4. Ġstenilen Yöntem Ġle Stiffnerin OluĢturulması 
  

Perde, borda ve döĢekler üzerine dikey olarak monte edilen mukavemet elemanına 

stifner denilir.  

 

Resim 5.6:Stringer, perde ve stifner görünümü 

 

5.5. Ġstenilen Yöntem ile Tülaninin OluĢturulması 
 

Tülaniler, stringerler gibi boyuna mukavemet elemanlarıdır. Genel olarak teknenin 

dibinde ve boy yönünde ilerleyen mukavemet elemanlarıdır. Makinelerin üzerine konulduğu 

için stringerden daha mukavim ve ölçü olarak daha geniĢ ebatlarda yapılmaktadır. Poliüretan 

köpük ve elyaf katmanının reçine ile karıĢtırılması ile üretimi yapılmaktadır.  

 

 

Resim 5.7: Tülani görünümü 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Perde imalatı; 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Gövdesi bitmiĢ bir tekne seçiniz. 

 

 Seçilen teknenin iç yüzeyi ölçü almaya 

müsait olmalıdır. 

 

 Hangi bölümün sınırlandırılacağını 

belirleyiniz. 

 

 Belirlediğiniz Kısımın ölçüsünü alarak 

Ģablon oluĢturunuz. 

 

 Aldığınız Ģablon ölçüsünde elyaflar 

hazırlayınız. 

 

 Elyafları belirlenen ölçü ve Ģekilde 

makas yardımıyla kesiniz. 

 

 Reçine hazırlayınız. 

 

 Reçineye sertleĢtirici ilavesi yapınız 

iyice karıĢtırınız. Daha sonra hızlandırıcı 

ilavesi yaparak tekrar karıĢtırınız. 

 

 Hazırladığınız elyafları reçine ile 

ıslatınız. 

 Kurumasını bekleyiniz. 

 

 Elyafları reçine ile rulo yada fırça 

yardımıyla ıslatınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak 

ölçünüz. 

 

1.Teknenin bölmelerini oluĢturmak için hangi yapı elemanı kullanılır? 

 

A) Perde         

B)  Stifner         

C) Stringer        

D) DöĢek  

 

2.Tekneye boy yönünde ilave edilen ve boy yönünde mukavemet sağlayan eleman 

hangisidir? 

 

A) Perde         

B)  Stifner         

C) Stringer        

D) DöĢek  

 

3.Tekneye dik olarak ilave edilen ve en yönünde mukavemet sağlayan eleman hangisidir? 

 
A) Perde         

B)  Stifner         

C) Stringer        

D) DöĢek  

 

4.Teknenin dibinde boy yönünde ilerleyen ve stringerden daha geniĢ yapıda olan üzerine 

motor bağlantı elemanı eklenen boyuna mukavemet elamanı hangisidir? 

 

A) Perde         

B)  Stifner         

C) Stringer        

D)Tülani  

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 41 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6 
 

 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak istenilen standartlarda  

güverte kısmını oluĢturabileceksiniz. 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti öncesinde, aĢağıda tavsiye edilen araĢtırmaları yaparsanız, 

güverte kısmını oluĢturma konusunu kavramanız daha kolay olacaktır. 

 

 Yat güverte kısmı nedir, araĢtırınız. 

 Yat güverte kısmını oluĢturma hususunda video ve görseller bularak sınıf 

ortamına getiriniz. 

 

6. GÜVERTE KISMININ OLUġTURULMASI 
 

6.1. Malzemelerin Hazırlanması 

 
Kompozit tekne imalatında yapı elemanları oluĢturulmadan önce hangi yöntem ile 

üretim yapılacağına karar verilmelidir. Bu yöntemler; el yatırması yöntemi, vakum yöntemi, 

iinfüzyon yöntemidir. Üretim hangi metot ile yapılacaksa ona uygun malzeme teminine 

gidilmelidir. 

 

 

Resim 6.1: Güverte görünümü 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
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6.2. Ġstenilen Yöntem Ġle Ana Güvertenin OluĢturulması 
 

Güverte, deniz araçlarında ambar ve kamaraların üstünü örten ağaç, sac yâda 

kompozitten imal edilmiĢ döĢemelerdir. Güverte teknenin üst kısmı, yük taĢınmasını 

sağlayan yeri olduğu gibi aynı zamanda üzerinde gezinilen, seyir sağlanan yeridir.  

 

Güverte ve üstyapı da tıpkı gövde gibi bir kalıp içinde imal edilmektedirler. Güverte 

ve üstyapı inĢasında hafiflik ve sağlamlık amacıyla sandviç yöntemi kullanılabilmektedir. 

“Sandviç yöntemi iki sağlam dıĢ kat arasında, bu ikisini birbirinden ayıran hafif bir çekirdek 

malzemedir. Yük altındaki bir plakada üst yüzey yüksek basınç, alt yüzey yüksek çekme 

kuvvetiyle karĢılaĢmaktadır. Plakanın ortalarına doğru ise bu kuvvetler sıfıra yaklaĢır. ĠĢte bu 

noktada hafif malzeme kullanılabilmektedir. Kullanılan malzeme genelde balsa ağacından 

plakalar veya sert kopuk levhalar veya özel imal edilmiĢ, örneğin oluk profilli malzeme 

olabilmektedir. 

 

Köpükle yapılan çalıĢmalarda cam elyafı ilk katlar kuruduktan ve sertleĢtikten sonra 

köpük levhalar kalıp içine yerleĢtirilip sallanmakta, daha sonra da kesilip hazırlanmakta ve 

numaralanmaktadır. Bu ise özel bir polyester reçinesiyle yerlerine yapıĢtırılacak levhaların 

mükemmel temas ve doğru yapıĢmasını sağlamak için ağırlıklar ve kum torbaları kullanmak 

gereklidir. Çok dikkatli bir çalıĢma ile bile tam yapıĢmayan ve ileride elyaf katlarından 

ayrılabilecek noktalar olabileceği bilinmelidir. 

 

 

Resim 6.2: Gövde-güverte birleĢtirme 

 

GeniĢ olanaklara sahip tersanelerde inĢa edilen megayatlarda, yapıĢtırma iĢlemi vakum 

folyosu ile yapılmaktadır, bu çok daha güvenilir bir iĢlem olarak gözükmektedir. DıĢ 

yüzeyde homojenliği, pürüzsüzlüğü ve katmanların yapıĢmalarını sağlamak için, 

laminasyonun bütün aĢamalarında vakum yöntemi uygulanmaktadır. Bunun yanında efektif 

bir fırın tekne üretimi için çok önemlidir.  
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Resim 6.3: Güverte görünümü 

 

6.3. Ġstenilen Yöntem Ġle Havuzluğun OluĢturulması 
 

Havuzluk; Teknelerde bas ya da kıç tarafta topluca oturulacak mekâna verilen isimdir. 

Genelde güverte ile beraber üretilir. Yelkenli teknelerde güverte kalıbı içerisinde havuzluğu 

da barındırır. Bazı motor yatlarda güverte ile kabuğun üzeri kapatılır. Güverte üstü mahaller 

daha sonra sandviç yapı kullanarak ayrıca inĢa edilir. Üzeri genelde tik ağacı ile kaplanır. 

Tekne güverteleri sürekli ve yoğun biçimde suyla temas halindedir. 

 

Tik ağacı 90-115 sene arasında kesime gelir. Yatlarda ve gemilerde, suya temasta bu 

ağaç kullanılır. Deniz suyuna, haĢerata, güneĢe ve diğer etkenlere karĢı 500 seneye yakın 

direnme gücü vardır. Hindistan‟ın güney kısımlarında Almanların yürüttüğü kazı 

çalıĢmalarında 800-900 yıllık mezarlardan tik ağacından yapılmıĢ nesneler yara almadan ve 

çürümeden gün ıĢığına çıkarılmıĢtır.   

 

 

Resim 6.4: Havuzluk 
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6.4. Ġstenilen Yöntem Ġle Üst Yapı Elemanları Kaidelerinin 

OluĢturulması 
 

Üst yapı elemanları oluĢturulurken projede belirtilen ölçülerde güverte üstü kısımları 

belirlenir. Belirlenen kısımlar Ģablon yardımıyla ölçüsü alındıktan sonra poliüretan köpük ve 

elyaf katmanını reçine ile ıslatılarak panel benzeri bir yapı ile oluĢturulur. 

 

Resim 6.5: Güverte üstü kaideler 

 

6.5. Güvertenin Tekne Gövdesi Ġle Montajı 
  

Tekne gövdesi ile güverte ayrı ayrı kalıplarda imal edilirler. Güverte ile gövdenin CTP 

iĢlemi tamamlanmıĢ takviye perdeleri ve döĢekleri salma bağlantı takviyeleri yerleĢtirilip, 

gövde ve güvertesi özel yapısal yapıĢtırıcı ile birleĢtirilir  

 

Gövde ile güverte; paslanmaz çelikten cıvata, somun, ekstra birleĢme ve su 

geçirmezlik sağlayan yapısal yapıĢtırıcılar ile birleĢtirildikten sonra, vinilester reçine ile 

doyurulmuĢ 6 kat mat ve multiaxial dokuma cam elyafı ile birleĢim yerinden kapatılır. Özel 

yapım ahĢap küpeĢte yumrusu birleĢim yeri üzerine yerleĢtirilir. 

 

Resim 6.6: Gövde güverte birleĢtirme 



 

 45 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Güverte oluĢturma; 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Masiften bir model sahibi olmalısınız. 

 

 Güverte çalıĢıldıktan sonra kalıp almaya 

hazır hale gelmelidir. 

 

 Güverte kalıbı alındıktan sonra kalıba 

vaks kalıp ayırıcı sürünüz. 

 

 Vaks, piyasadan katı veya sıvı halde 

tedarik edilebilir.  

 

 Elde ettiğimiz vaksı sünger vasıtasıyla 

kalıp yüzeyine tatbik ediniz. 

 

 Yüzeye kalıp ayırıcı sürmek için bulaĢık 

süngeri benzeri bir sünger kullanınız. 

 

 Uygun ölçüde elyaf kesilir. 

 

 Elyafı makas ile güverte ölçüsünde 

kesiniz. 

 

 Reçine hazırlayınız. 

 

 Elyafı ıslatınız. 

 Elyafları kurumaya bırakınız.  Kuruduktan sonra kalıptan çıkarınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

1.AĢağıdakilerden hangisi gövdenin üzerini örten ve üzerinde seyir edilen kısım hangisidir? 

 

A) Güverte                

B) Alabanda             

C) Makine dairesi                 

D) Kemere 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi teknenin baĢında veya kıçında bulunan dinlence yeridir? 

 

A) Güverte                 

B) Alabanda             

C) Havuzluk                 

D) Kemere 

 

3.AĢağıdakilerden hangisi ile gövde güverte birleĢtirilir? 

 
A) Tutkal                  

B) Macun                

C)Yapısal yapıĢtırıcı              

D) Elyaf 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7 
 
 

 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak istenilen standartlarda  

üst binayı oluĢturabileceksiniz. 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti öncesinde, aĢağıda tavsiye edilen araĢtırmaları yaparsanız, üst 

binayı oluĢturma konusunu kavramanız daha kolay olacaktır. 

 

 Üst binayı nedir, araĢtırınız. 

 Üst binayı oluĢturma hususunda video ve görseller bularak sınıf ortamına 

getiriniz. 

 

 

7. ÜST BĠNANIN OLUġTURULMASI 
 

7.1. Malzemelerin Hazırlanması 
 

Kompozit tekne imalatında yapı elemanları oluĢturulmadan önce hangi yöntem ile 

üretim yapılacağına karar verilmelidir. Bu yöntemler; el yatırması yöntemi, Vakum yöntemi, 

infüzyon yöntemidir. Üretim hangi metot ile yapılacaksa ona uygun malzeme teminine 

gidilmelidir. 

 

 

Resim 7.1: Üst bina  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
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Üst bina çoğunlukla güverte ile birlikte imal edilirler. Bazı projelerde ise güverte 

üstüne imal edilirler.  

 

 
Resim 7.2: Üst bina  

 

7.2. Ġstenilen Yöntem Ġle Üst Binanın Ġmalatı 

 
Üst bina güverte kalıbı ile imal edilebildikleri gibi güverte üzerine ayrıca da inĢa 

edilebilir. Poliüretan köpük ve sandviç panel kullanılarak imal edilen üst yapı mevcuttur. 

Bazı durumlarda fiber gövde üzerine ahĢap çalıĢılabilir. 

 

 

Resim 7.3: AhĢap üst bina  
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Üst yapı fiber olacaksa ağaçtan üst bina imal edilir; Ġmal edilen üst bina yüzeyinden 

kalıp alınır ve ister infüzyon ister vakum yöntemiyle imal edilirler. 

 

 
Resim 7.4: Kompozit üst bina  

 

7.3. Ġstenilen Yöntem Ġle Üst Yapı Elemanlarına Uygun 

Bağlantıların OluĢturulması 
 

OluĢturulan gövde ile güverte uygun yöntemlerle birleĢtirildikten sonra güverte üstü 

donanımların güverteye eklenmesi için gerekli bağlantı noktaları hazırlanmalıdır. Hazırlanan 

üst bina uygun yere getirilerek yapısal yapıĢtırıcılar ve elyaf kullanarak güverte üzerine 

oturtulur. 

 

Resim 7.5: Kompozit üst bina  
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7.4. Üst Yapının Güverte Ġle Montajı 
 

OluĢturulan üst yapı; yapısal yapıĢtırıcı kullanılarak güverte üzerine yapıĢtırılır. 

Güverte ve üstyapı da tıpkı gövde gibi bir kalıp içinde imal edilmektedirler. Güverte ve 

üstyapı inĢasında hafiflik ve sağlamlık amacıyla sandviç yöntemi kullanılabilmektedir. 

“Sandviç yöntemi iki sağlam dıĢ kat arasında, bu ikisini birbirinden ayıran hafif bir çekirdek 

malzemedir. Yük altındaki bir plakada üst yüzey yüksek basınç, alt yüzey yüksek çekme 

kuvvetiyle karĢılaĢmaktadır. Plakanın ortalarına doğru ise bu kuvvetler sıfıra yaklaĢır. ĠĢte bu 

noktada hafif malzeme kullanılabilmektedir. Kullanılan malzeme genelde balsa ağacından 

plakalar veya sert kopuk levhalar veya özel imal edilmiĢ, örneğin oluk profilli malzeme 

olabilmektedir. 

 

 

Resim 7.6: Üst bina birleĢtirme 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Üst bina yapımı; 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Üst bina projesi çiziniz. 

 

 Projeye göre malzeme temin ediniz. 

 

 Poliüretan köpük ve elyaf katmanını 

uygun ölçülerde kesiniz. 

 

 Makas ve kesici alet kullanınız.  

 

 Reçine hazırlayınız. 

 

 Kobalt ve Mekp ilavesi yapınız. 

 

 Sandviç panelleri projeye uygun Ģekilde 

yerleĢtiriniz. 

 

 YerleĢtirdiğiniz panelleri elyaf ile 

ıslatınız. 

 

 Kuruması için bekleyiniz. 

 

 Kuruması için uygun ortam değerlerini 

dikkate alınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak 

ölçünüz. 

 

1.Üst bina yapımında kullanılan malzemelerden biri değildir? 

 

A) Sandviç panel                 

B)  Elyaf           

C) Reçine             

D) Tiner 

 

2.Üst bina yapımında hangisi imalat yöntemlerinden değildir? 

 

A) El yatırması                   

B) Mekp               

C) Ġnfüzyon            

D) Vakum 

 

3.Hangisi üst bina yapı çeĢitlerinden değildir? 

 
A) Kompozit                       

B)  AhĢap               

C)Çelik-sac         

D) Vakum torbası 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda belirtilen el yatırması uygulama faaliyetini okuyunuz ve verilen adımları 

dikkate alarak gerçekleĢtiriniz.  

 

 

 

Adım Uygulama Detay 

1 Kalıbı pisliklerden arındırınız. Cleaner kullanınız. 

2 Kalıba vaks uygulayınız. Vaks kalıp ayırıcı sürünüz. En 3 kez süngerle 

yedirerek sürün ve bezle siliniz. 

3 Kalıba Jelkot uygulayınız. 

Kurumasını bekleyiniz. 

ġeffaf renkte olan jelkota önce renk pigmenti 

ekleyiniz. Hızlandırmak için Kobalt ekleyin ve 

karıĢtırınız. SertleĢmesini sağlamak içinse Mekp 

ilave edin ve karıĢtırınız.  

4 Elyaf türünü seçiniz ve uygun 

ölçülerde keserek hazırlayınız. 

Kalıp boyutunda kestiğiniz elyafları yerde reçine 

yardımıyla yerde ıslatınız. 

5 Reçine türünü belirleyiniz ve 

hazırlayınız. 

Reçineyi bir maĢrapaya koyunuz. Reaksiyonu 

hızlandırmak için Kobalt ilave ediniz (2-3 damla 

kadar) ve iyice karıĢtırınız. SertleĢmeyi sağlamak 

için Mekp ilave ediniz.(Yarım kapak kadar) ve iyice 

karıĢtırınız. Not: Kobalt ve Mekp Birbirine temas 

ettirmeyiniz! 

6 HazırlanmıĢ elyafı kalıba 

yatırınız. 

Yerde ıslattığınız elyafı kalıba yatırınız ve fırça 

vasıtasıyla tekrar reçine yediriniz. Hava kabarcığı 

kalmamasına dikkat ediniz. En az 3 kat elyaf yatırıp 

kurumasını bekleyiniz. 

7 Kuruduktan sonra kalıptan 

çıkarınız. 

Kalıptan tokmaklayarak ve kalıpla ürün arasına alet 

sokarak kalıptan ayrılmasını sağlayınız. Fazlalıkları 

taĢ motoru ile keserek koparınız. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 
AÇIKLAMA: AĢağıda listelenen davranıĢları yerine getirmiĢ iseniz EVET, yerine 

getirmemiĢ iseniz HAYIR, sütununda bulunan kutucuğa (X) iĢareti koyunuz. 

 

 

 
GÖZLENECEK DAVRANIġLAR 

 

  DEĞER ÖLÇEĞĠ 

   

   EVET 
 
HAYIR 

Uygun iĢ önlüğü seçtiniz mi?   
Filtreli toz maskesi taktınız mı?   
ÇalıĢacağınız ortamı korumak için bir naylon serdiniz mi?   
Kalıbınızı temizlediniz mi?   
Kalıba Kalıp ayırıcı (Vaks) sürdünüz mü?   
Jelkotu modülde anlatıldğı gibi hazırladınız mı?   
Modele rengini verecek olan Jelkotu ilk kata sürdünüz mü?   
Kalıba uygun olarak elyafları kestiniz mi?   
MaĢrapa, fırça ve rulo gibi sarf malzemeleri hazırladınız mı?   
Reçineyi modül de anlatılan bilgilere uygun olarak hazırladınız 

mı? 
  

Kestiğiniz elyafı yerde reçineyle ıslatarak kalıba yatırdınız mı?   
Hava kabarcığı kalmamasına dikkat ettiniz mi?   
En az 3 kat alyaf serdiniz mi?   
Kuruması için beklediniz mi?   
Ürünü kalıptan çıkarmak için Tokmak vb yardımcı alet 

kullandınız mı? 
  

Kalıbı daha sonra tekrar kullanmak üzere emniyetli bir yerde 

kaldırdınız mı? 
  

Ortamı temizleyip .Kullandığınız takımları yerine kaldırdınız 

mı? 
  

 
 

DEĞERLENDĠRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1-CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 C 

2 B 

3 A 

4 A 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 D 

2 A 

3 A 

4 C 

5 B 

6 D 

7 B 

8 A 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 D 

2 C 

3 A 

4 C 

5 B 

6 D 

7 B 

8 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 A 

4 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5 CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 B 

4 D 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6 CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 C 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7 CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 D 

2 B 

3 D 
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