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AÇIKLAMALAR 
ALAN GEMİ YAPIMI 

DAL/MESLEK TEKNE VE YAT YAPIMI 

MODÜLÜN ADI SU GEÇİRMEZ BÖLMELER  

MODÜLÜN TANIMI 

Standartlarda istenen tekniğe uygun olarak su 

geçirmez bölmelerin yapımı hakkında bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Su geçirmez bölmeler yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğe 

uygun olarak istenilen standartlarda su geçirmez bölmeler 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

Tekniğe uygun olarak kontrplakla dikmeler ve atmalar 

yapabileceksiniz. Tekniğe uygun olarak karkas 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Tekne ve yat yapımı için uygun atölye ortamı 

Donanım: Daire testere makinesi, el dekupaj, ölçme 

ve markalama aletleri, iş parçası, bakır çiviler, çekiç, 

bız, ağaç vidası, tutkal 

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, 

 

Tekne ve yatların çeşitli yerlerinde bulunan tekne yapısını bölmelere ayırmak amacı 

ile su geçirmez perde ya da çatışma perdeleri yapılır. Gemi, tekne ve yatların yaralanmaları 

durumunda gövdesine giren suları belli bir bölgede tutmaya yararlar. Tekne 

konstrüksiyonunda çok önemli bir mukavemet sağlarlar. 

 

Su geçirmez bölmeler modülünde tekne yapı elemanlarından biri olan perdeler 

hakkında bilgi verilmiştir. Tekne ve yat yapımı işlerinde çalışan kişilerin işinde başarılı 

olabilmesi için tekne yapım elemanlarını çok iyi tanıyıp imalat aşamalarını iyi bilmesi 

gerekir.  

 

Su geçirmez bölme imalatı yaparken önceden öğrendiğiniz modüllerle ilişkili olarak 

bilgi ve becerilerinizi kullanacaksınız. Bir tekne imal edilirken perdelerin ne kadar önemli 

olduğunu kavrayacaksınız.  

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğe uygun olarak istenilen standartlarda 

su geçirmez bölmeler için dikmeler ve atmalar yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Tekne ve yat projelerini üzerinde su geçirmez perdelerin boyutlarını ve 

ölçülerini inceleyiniz. 

 Tekne ve yatlarda kullanılan ahşap malzeme özelliklerini inceleyiniz. 

 Kontrplaklar hakkında araştırma yapınız. 

 Su geçirmez bölmeler hakkında internette web sitelerinde araştırma yapınız. 

 

1. DİKMELER VE ATMALAR YAPMA 
 

1.1 Su Geçirmez Bölmeler  
 

Su geçirmez bölmeler, tekne ve yatların yapımında en önemli içyapı elemanlarının 

başında gelmektedir. 

 

1.1.1. Tanıtılması 
 

Tekne ve yatların çeşitli yerlerinde bulunan tekne yapısını bölmelere ayırmak için 

yapılmış, yaralanmaları durumunda tekne gövdesine giren suları belli bir bölgede tutmaya 

yarayan yapı elemanlarına su geçirmez perde ya da çatışma perdeleri adı verilir.  

 

Tekne yapısında çok önemli bir mukavemet elemanıdır. Teknenin enine kesitinde, 

direncinin artırılmasında önemli bir yer tutar. 

 

Bir kapatma donanımı yardımıyla herhangi bir deniz koşulunda tekneye su girişini 

önleyecek şekilde planlanırsa bu donanım su geçmez kabul edilir. 

 

Tüm yatlarda, asgari olarak bir çatışma perdesi, makine mahallerinin sınırını oluşturan 

iki enine perde olmalıdır. Kıç ayna, kıç enine perde olarak kabul edilebilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Su geçirmez perdeler omurgadan güverte kaplamasına ve dış kaplama tahtalarına 

kadar devam eden ve teknenin büyüklüğüne göre ve birden fazla kaplama katmanlarından 

oluşur. Günümüzde çoğunlukla kontrplak malzemelerden yapılmaktadır. 

 

Su geçirmez pereler personel ve müşteri yaşam alanlarını ayırdığı gibi bu alanları da 

makine ve donanımından da ayırmaktadır. Özellikle makinelerin konumuna göre her iki 

yanına da perde yapılması gerekmektedir. 

 

Resim 1.1: Su geçirmez perdelerin konumu 

Su geçirmez perdeler tekne ve yatlarda enine mukavemeti önemli ölçüde yükselten 

yapı elemanlarıdır. Perdeler yapıldığı yere göre genellikle güverte kaplamasına kadar devam 

etmektedir. 

 

Resim 1.2: Su geçirmez perdelerin konumu 
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Resim 1.3: Su geçirmez perde 

1.1.2. Önemi 
 

Su geçirmez perdeler teknedeki konumuna göre sınıflandırılmak gerekirse; 

 

 Baş bodoslama üzerine yapılan perdeler (çatışma perdesi) 

 Yaşam alanlarını ayıran perdeler 

 Makine ve donanımlarını ayıran perdeler 

 

Özellikle baş bodoslama yanına yapılan perdeye çatışma perdesi denilmektedir. 

Çatışma perdeleri su geçirmez olarak yapılmalıdır ve fribord güvertesine kadar devam 

etmelidir.  

 

Fribord güvertesi, normalde, havaya açık kısımlarındaki tüm açıklıklarında sabit 

kapama düzenlerine ve altındaki gemi bordalarında yer alan tüm açıklıklarında su geçirmez 

sabit kapama düzenlerine sahip olan, havaya ve denize açık, en üst devamlı güvertedir. 

 

Açık güverte, tekne yapısının ayrılmaz bir parçası olan, deniz ve hava etkilerine 

maruz, en üst devamlı su geçmez güvertedir.  

 

Türk Loydu standartlarına göre çatışma perdesi baş kaimeden mesafesi 0,05 L’den az 

0,10 L’den fazla olamaz (L: Tekne tam boyu).  
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Baş kaimeden itibaren ölçülen mesafenin 2 metreden fazla olmasına gerek yoktur. 

Uzun üst yapısı olan yatlarda, çatışma perdesi ilk sıra üst yapı güvertesine kadar su geçirmez 

olarak devam edecektir. 

 

Su geçirmez perdelerdeki ve güvertelerdeki açıklıklar borular ve elektrik kabloları, 

perdenin su geçirmezliği ve yapısal bütünlüğü sağlanması koşuluyla, su geçirmez 

perdelerden geçebilir. 

 

Perdeden geçen borular metal değilse, yukarıda belirtilen düzenler, asgari olarak perde 

ile aynı malzemeden yapılan, perdenin bütünlüğü bozulmayacak tarzda konulmuş, D 

borunun dış çapı olmak üzere 10xD boyunda olan bir boru şeklinde olacaktır. Bu borunun 

boyunun 400 mm’den fazla olmasına gerek yoktur. 

 

Resim 1.4: Su geçirmez perdeden tesisat elemanları geçiş kesiti 
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Resim 1.5: Su geçirmez perdeden tesisat elemanları geçişi 

Su geçirmez perdelerdeki kapılar, su geçirmez kapı olarak yapılmalıdır. 

             

Resim 1.6: Su geçirmez kapılar 

Genel bir kural olarak çatışma perdesinde giriş açıklıkları bulunamaz. Ancak özel 

tasarıma sahip yatlarda, planda belirtilen su hattının mümkün olduğu kadar üzerinde yer alan 

ve su geçirmez şekilde kapatılan açıklıklar özel olarak değerlendirilecektir. Ölçüleri en fazla 

500x500 mm olan bir acil kaçış yerleri kabul edilir. 

 

 Su geçirmez perdelerde kullanılan başlıca kaplama malzemeleri; 

 Masif ahşap kaplama, 

 Kontrplak kaplama, 

 Elyaf takviyeli kompozit kaplamalardır. 
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Resim 1.7: Su geçirmez perde (masif ahşap) 

 

Resim 1.8: Su geçirmez perde (kontrplak) 
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Resim 1.9: Su geçirmez perde (Kompozit) 

Su geçirmez perdelerin yapısını teknenin büyüklüğü de doğrudan etkilemektedir. 

Küçük teknelere tek yönlü kaplama yeterli olurken, büyük teknelerde ise posta kemere 

aralığı karkas çatkı ve iki taraflı en az ikişer kat kaplam yapılması gerekmektedir. 

 

Çizim 1.1: Su geçirmez perde genel yapısı ve elemanları 
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Resim 1.10: Su geçirmez perde içyapısı 

 

Resim 1.11: Su geçirmez perde 

1.2. Dikme ve Atmalar  
 

Dikme ve atmalar su geçirmez perdelerin iskeletini oluştun iskelet elemanlarıdır. 

Dikme, su geçirmez bölme yapısında düşey yönde oluşturulan ana taşıyıcılardır. Atmalar ise 
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dikmelerin birbiri ile bğlantısını arttıraraksu geçirez perdelerin mukavemetini yükselten 

yardımcı bağlantı parçalarıdır. 

 

1.2.1. Dikme ve Atmaların Yerlerini Belirleme 
 

Dikmelerin yerleri tespit edilirken öncelikle su geçirmez perdeyi oluşturacak postanın 

tespiti yapılır. Bu postanın iskele ve sancak postaları arasındaki mesafe ölçüsü bulunur. Daha 

sonra posta genişliği tespit edilir. Bu değerleri tekne projesinden bulabilirsiniz.  

 

Dikmeler arası uzaklık genelde 45-50 cm olarak alınmasında fayda vardır. Dikmelerin 

kalınlığı 5-6 cm ve genişiliği ise posta genişliğine eşittir. 

 

Dikmelerin yerlerinin tespiti bu iki ölçüye bağlı olarak şekilleecektir. Dikmelerin 

yerlerinin tespiti işleminde ilk dikmenin konumu önemlidir.  

 

İlk dikmenin yeri iki şekilde tespiti yapılır. Tekne ekseni ve Omurga üzerinden, ve 

tekne ekseninin iki yanından eşit uzaklıkta yapılabilir. Tekne ekseninin iki yanına eşit 

zaklıktan kasıt dikmeler arası uzaklığa eşit olarak düşünülmelidir. Tekne eksenininden 

uzaklık dikmeler arası uzaklığın yarısı kadar olmalıdır. 

 

Dikmelerin boyu orta eksande en uzun bordaya doğru gidildikçe kısalacaktır. Dikme 

boyu çogunlukla kemerede sonlanır.  

 

Atmalar arasındaki mesafe de ikmelerdeki gibi 45-50 cm olmalıdır. Atmaların 

kalınlıkarı dikmelere eşit ya da %50 fazla alınabilir.  

 

Atmalar genellikle eşit boyda olurlar. Sadece kenarlara doğru yaklaşıldıkça boylarında 

kısalma olur. Atmaların boyunu birleştirme teniği de doğrudan etkiler. 

 

Atmalar ve dikmeler düz, yabancı çıtalı, zıvanalı, kertme birleşirtirme tekniklerinden 

birisi kullanılarak yapılır. Fakat hangi birleştirme tekniği olursa olsun mutlaka tutkal 

kullnılmalı ve çivi ya da vida ile sabitlenmelidir. 

 

Atmalar ve dikmeler montaja geçmeden önce mutlka plan üzerinde yerleştirlmelidir. 

Plandaki verilere uygun kesitli malzeme hazırlanmalıdır.  
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Çizim 1.2: Çeneli tekne su geçirmez perdesi 
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Çizim 1.3: Yuvarlak karinalı tekne su geçirmez perdesi 

1.2.2. Dikme ve Atmaların Yerlerine Montajı 
 

Dikme ve atma malzemeleri plan değerlerine göre hazırlandıktan sonra montaj 

yapılacak perde alanına taşınır. İlk dikme omurga üzerine geleceği için dikme alt kısmına 

ahşap pabuç yapılır.  

 

İlk dikme terazi veya şakül yarımıyla omurga üzerine  montajı yapılır. Daha sonra üst 

kısım kemere veya perdenin olduğu yere göre perde üstü ana atkının altına terazili montajı 

yapılır. Bura da  kertme ile birleştirme tekniği yaygındır.  

 

Genellikle dikmelerin alt kısmı ahşap veya metal pabuçlarla postaya sabitlenir. Daha 

sonra iskele ve sancak yönünde komşu dikmelerin montajı yapılmalıdır.  

 

Komşu dikmelerinde yerine bağlanmasından sonra atmalar tekniğine uygun olarak 

aynı hizada olabileceği gibi şaşıtrmalı olarak da yapılabilir. Bütün birleştirrme yüzeyleri 

epoksi tutkalı sürülerek birleştirilmelidir. 
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Resim 1.12: Dikme alt birleştirme detayı 

 

Resim 1.13: Dikme üst birleştirme detayı 

 

Resim 1.14: Dikme ve atmaların sırasıyla montajı 
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Resim 1.15: Tek yanı kapatılmış dikme ve atmaları yapılmış perde 

 

Resim 1.16: Kontrplak ile kaplanmış su geçirmez perde 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki uygulamaları yapınız. 

 

İşlem basamakları Öneriler 

Projeye göre bölme yapılacak yerin ölçüsünü 

çıkarmak 

 

Tekne projesi kapsamında 

hazırlanan su geçirmez bölme 

resmi üzerinden ölçüleri okuyunuz. 

Dikme kesit ölçülerini okuyunuz 

(50x50 mm kesitli çam). 

Atma kesit ölçülerini okuyunuz 

(800x50 mm kesitli çam). 

Dikme montaj başlangıç yerini 

tekne ekseninden başladığını 

tespitini yapınız. 

Dikmeleri ve atmaları yerlerine tespit etmek 

 

Hazırlanan dikmeleri ve atmaları 

montaj alanına alınız. 

 Tekne eksenindeki ilk dikmenin 

montajını terazi veya şakul 

yardımıyla monte ediniz. 

Komşu dikmelerin montajını 

yapınız. 

Hazırlanan dikmeler arasına 

atmaları tutkal ve çivi yardımıyla 

şaşırtmalı birleştiriniz.  

Kontrplak malzemeyi ölçüsünde kesmek Su geçirmez perde yapılacak yer 

için belirlene postanın formunu, 

endaze değerlerine göre kalıbını 

kontrplak levhalar üzerine 

işaretleyiniz. 

Çizilen kalıba göre şerit testere 

makinesinde kesim yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Kontrplak malzemeyi yerine tespit etmek 

 

Hazırlanan kontrplak malzemeyi 

kesinlikle vida ile bağlayınız. 

Perdenin önce bir yüzünü 

kaplayınız. 

Kapladığınız yüzey bitmeden diğer 

yüzüne geçmeyiniz. 

Yalıtım malzemelerini atma ve 

dikmelerin arasındaki boşluğa 

uygun olarak keserek yerleştiriniz. 

Kesinlikle her birleşme yüzeyine 

tutkal sürünüz. 

Sızdırmazlık için yalıtım malzemesi 

kullanmak 

 

Sızdırmazlık için elyaf takviyeli 

malzemeleri tercih ediniz. 

Keskin köşeleri macun yardımıyla 

radyüsleyiniz. 

Özellikle iç atkıların geçtiği 

yerlerin yalıtımın yapınız. 

Perde dış kaplama, güverte 

kaplaması birleşimlerinde 

sızdırmazlık sağlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki hangi tekne yapı elemanı üzerine su geçirmez perdeler yapılır? 

A) Posta  

B) Güverte 

C) Bodoslama 

D) Ayna 

 

2. Tekne baş kısmına yapılan su geçirmez perdeye verilen diğer isim aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kamara bölmesi 

B) Karkas  

C) Boyuna perde 

D) Çatışma perdesi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde baş kaime ve baş çatışma perdesi arasındaki uzaklık doğru 

verilmiştir? 

A) Posta genişliği 

B) 1/5 Tam boy 

C) 0,05-0,1 Tam boy 

D) 0,1-0,25 Tam boy 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi su geçirmez perdelerde kullanılan kaplama değildir? 

A) Masif ahşap 

B) Plastik levha 

C) Kontrplak 

D) Kompozit levha 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi su geçirmez perdelerin yapı elemanı değildir? 

A) Dikme 

B) Atma 

C) Omurga 

D) Kaplama 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi su geçirmez perdelerde kullanılan dikme ve atmalar arasında 

alınabilecek uzaklık ölçüsüdür? 

A) 30-45 Cm 

B) 45-50 Cm 

C) 60-70 Cm 

D) 70-80 Cm 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğe uygun olarak istenilen standartlarda 

su geçirmez bölmeler için karkas yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tekne ve yat projelerini üzerinde su geçirmez perdelerin ölçülerini inceleyiniz. 

 Tekne ve yatlarda kullanılan ahşap malzeme özelliklerini inceleyiniz. 

 Kamara bölmeleri modülünü gözden geçiriniz. 

 İnternette ahşap karkas evler hakkında araştırma yapınız. 

 Yalıtım çeşitleri hakkında teknik bilgi ve katalogları inceleyiniz. 

 Yalıtım malzemeleri ve kullanımı hakkında internette araştırma yapınız. 

 

2.KARKAS YAPMA 
 

2.1. Karkaslar  
 

2.1.1. Tanıtılması 
 

Tekne ve yatlarda kullanma alanlarını bölümlere ayırmak için asıl yüzeyleri taşıyıcı 

olarak oluşturulan ahşap çatkılara karkas adı verilir. Karkaslar su geçirmez perde yapımında, 

kamara bölmelerinde ve tekne içinde yalıtım gereken tüm yüzeylerin taşıyıcı elemanı olarak 

üretilirler.  

 

Karkaslar plan değerlerine göre ve uygun ağaç cinsi seçilerek yapılmalıdır. Seçilen 

ağaçlar görünecek yüzeylerde kullanılmayacağı için genellikle mukavemeti yüksek fakat 

ekonomik olmasında fayda vardır.  

 

Karkas kullanılarak yapılan bölmeler aynı zamanda yalıtım malzemeleri ile takviye 

edilerek yalıtım da sağlanmış olacaktır. Karkas, yalıtım malzemesi, kaplama ve yüzey 

gereçleri ile herhangi bir alanda bölme oluşturulabilir. 

 

Su geçirmez perdelerde karkaslar taşıyıcı görevi yaparken, kamara aralarında 

kullanılan bölmelerde ise taşıyıcı olmaktan çok ortamı kısımlara bölmede, yalıtım ve 

şekillendirmede kullanılır.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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2.1.2.Önemi 
 

Su geçirmez perde ve diğer bölmelerde kullanılacak karkaslar öncelikle ses, ısı, gaz ve 

tekne mukavemetine katkıda bulunması için yapılacağından sağlam ve uygun kalınlıkta 

yapılmalıdır. 

 

Karkas iskeletlerinin yapımında genellikle çam, larex, köknar gibi malzemeler 

kullanılmaktadır. Kaplama olarak kontrplak, alçılı kartonlar, çimentolu asbest ve lamine 

ahşap levhalar kullanılır. Çoğunlukla karkas üzerine ilk olarak kontrplak çakılır. 

 

Karkas genelde ahşap ve nadiren metal malzemelerden yapılmaktadır. Karkas iskeleti 

genel olarak; kemere, posta, dikmeler ve atmalardan oluşmaktadır. Dikmeler genel olarak 

genelde 4-10 cm kare kesitli olduğu gibi 4 cm az kesitli olmamalıdır. Dikme ve atma 

arlıkları 40-50 cm arasında olmalıdır. 

 

Resim 2.1: Su geçirmez perde karkas sistemi 

 

Resim 2.2: Kamara bölmeleri karkas sistemi 
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Karkasların yapımında kullanılan birleştirme şekilleri kullanıldığı yere ve istenen 

mukavemet özelliğine göre değişebilmektedir.  

 

En çok kullanılan birleştirmeler ise düz, kinişli-zıvanalı, köşe takozu destekli,  kertme 

geçmeli birleştirmelerdir.  

 

Her birleştirme yüzeyi mutlaka tutkallı olmalıdır. Karkasların özellikle birleşme 

yerleri çivi ve vida ile desteklenmelidir. 

 

Resim 2.3: Düz karkas birleştirme 

 

Çizim 2.1: Kinişli Karkas Birleştirme Çizimi 

 

Resim 2.4: Köşe destek takozlu karkas birleştirme 
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Çizim 2.2: Köşe destek takozlu karkas birleştirme 

 

Çizim 2.3: Kertme geçmeli karkas birleştirme 

Karkasları oluşturan dikme ve atmaların hiçbir ucu boşta bırakılmamalıdır. Tutkal çivi 

veya vidalarla sabitlenmelidir. Kemere ve postalar ile karkaslar arasında boşluk olmamalı 

aralar ahşap malzeme ile doldurulmalıdır. Dikme ve atmalar posta formuna uygun olarak 

postalara bağlanmalıdır. 

 

Resim 2.5: Dikme aralıkları dolgu uygulaması 

Karkaslalar uygun biçimde bağlandıktan sonra tekne plan değerlerine göre kontrplak 

ile tek yönlü olarak kaplanır. Aksi bir durum belirtilmediği sürece iki kat olarak kaplama 

yapılmalıdır. Daha sonra diğer taraftan aralardaki boşluklar ses, ısı, gaz yalıtımı sağlayacak 

dolgu malzemeleri ile doldurulur. 

 



 

24 

 

Dolgu malzemesi ile dolgu yapılırken çerçeve içerisinde boşluk bırakılmamalıdır. 

Dolgu malzemesi ile boşluklar doldurulduktan sonra yine aynı kalınlıkta ve aynı kat 

sayısında kontrplak ile kapatılır. Kontrplak ile kapatılan karkasların yüzeyi elyaf ve reçine ile 

sızdırmazlık işlemleri yapılmalıdır. 

 

Resim 2.6: Tek yön kaplama yapılmış karkas 

 

Resim 2.7: Starafor dolgu yapılmış karkas 
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Resim 2.8: Tamamen kapatılmış ve yalıtılmış perde 

2.2. Yalıtım Malzemeleri 
 

2.2.1. Tanıtılması ve Çeşitleri 
 

Tekne içinden ve dışından tekne yapısına zarar verici yapay ve doğal etkenlerden 

korumak için ihtiyaçlar doğrultusunda uygulanan koruyucu önlemlere yalıtım denir.  

 

Tekne yapısında yalıtımın unsurları ısı, su, ses ve yangın yalıtımı gibi dört kısımdan 

oluşmaktadır. 

 

 Tekne ve yatlarda yalıtım uygulama çeşitleri; 

 Isı yalıtımı 

 Su yalıtımı 

 Ses yalıtımı 

 Yangın yalıtımı 
 

2.2.1.1. Isı Yalıtımı 

 

Genellikle sıcak ve soğuk gibi meteorolojik etkenlerden korunmak, makine çalışması 

ile oluşan ısların yaşam alanlarına geçişini kesmek için uygulanan yalıtım çeşididir. 

Genellikle ısı yalıtımında kullanılan malzemeler erime ve yanmaya dayanıklı olmalıdır. 
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Isı yalıtımı, ısıtma ve soğutma giderlerini azaltır. İşletme maliyetlerini düşürür. 

Teknede ani ısı farklarında oluşabilecek çatlama ve yıpranmaları azaltır. Yoğuşmayı önlediği 

için nem ve küflenme sorunu çözülür.  

 

Isı yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayısı düşük olmalıdır. Yeterli basınç ve çekme 

dayanımına sahip olmalıdır. Zamanla yalıtım özelliği azalmamalıdır. Düşük birim hacim 

ağırlığına sahip olmalıdır. 

 

Hacim ve şekil değişimlerine karşı mukavemeti olmalıdır. Çeşitli kimyasal etmenlere 

karşı dayanıklı olmalıdır. Birleştirme yerlerinde işleme kolaylığı olmalıdır.  

 

Çürüme ve ufalanmalara karşı mukavim olmalıdır. Parazitleri barındırmamalı ve 

parazitlere dayanmalıdır. 

 

Sıcaklık değişikliklerinde ısı yalıtımı fonksiyonunu değiştirmemelidir. Su ve nemden 

etkilenmemelidir.  

 

Maliyeti düşük ve ekonomik olmalıdır.  

 

Yanıcı olmamalıdır. Kokusuz olmalıdır. Kullanılacağı yerin özelliğine uygun buhar 

difüzyon direncine sahip olmalıdır. 

 

Tekne ve yatarda özellikle su geçirmez bölmelerde ısı yalıtım malzemeleri; organik, 

anorganik ve sentetik asıllı malzemelerden oluşur. Bunlara örnek verecek olursak; tahta, 

strafor, cam yünü, köpük çeşitleri, taş yünü vb. 

 

2.2.1.2. Su Yalıtımı 
 

Suyun tekne yapısını ve konforu tehdit etmesi engellenemez fakat suyun girmesi 

önlenebilir. Tekne içine her yönden gelebilecek suya veya neme karşı korunmaları için, 

tekne kaplamaları ve perdelerinin yüzeyinde yapılan işlemler bütününe su yalıtımı denir. 

 

Tekne ve yatlarda su yalıtımı denize temas eden yüzeylerde olduğu gibi tekne 

güvertesinde ve su geçirmez perdelerin yüzeylerinin de su yalıtımına tabii tutulması gerekir. 

 

Su yalıtımında eski dönemlerde kalafatlama ve reçinelerle çözüm üretilirken 

günümüzde ise boya, macun, elyaf takviyeli kompozit ürünler kullanılmaktadır. En çok 

tercih edilen yöntem sırasıyla elyaf reçine karışımı katmanı, macun ve boya katmanlarından 

oluşmaktadır. 

 

Su yalıtımı tekne yapısını, konforunu ve ekonomik ömrünü arttırır. Su yalıtım 

malzemeleri hijyenik, bakteri, haşere, yosun barındırmayacak özellikte, kimyasallara karşı 

dayanıklı, yüksek elastikiyet özelliklerine sahip ve güneş ışınlarına dayanıklı olmalıdır. 

 

2.2.1.3. Ses Yalıtımı 
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İstenmeyen ve rahatsızlık hissi uyandıran seslere gürültü denir. Ses yalıtımı; yaşanan 

ortamı istenmeyen seslerden yalıtarak gürültünün zararlı etkilerinden korunmak, gürültülü 

alanlardan çevreye yayılan sesi azaltmak ve yaşam alanlarında uygun kullanım koşulları 

oluşturmak amacı ile yapılan uygulamalardır. 

 

Ses yalıtımı, teknelerde özellikle makine dairesi, su geçirmez perdelerde ve kamara 

bölmelerinde, kamara tabanlarında ve kamara tavanlarında uygulanmalıdır. Özellikle makine 

dairesini çevreleyen perdelerde ve tüm cephelerde ses yalıtımı uygulanmalıdır. 

 

Tekne ve yatlarda mineral yünler (cam yünü, taş yünü), kauçuk köpüğü, ahşap yünü, 

poliüretan köpükle melamin köpüğü gibi malzemeler yalıtım malzemesidir. 

 

2.2.1.4. Yangın Yalıtımı 

 

Yangın yalıtımı, yangın söndürülene kadar teknenin sağlam kalması için taşıyıcı 

kısımlara ve güvenli kaçış amacıyla oluşturulan bölümlere, dışarıdan yangının sıçramaması 

su geçirmez perdelerin makine dairesi cephelerine, duman ve ısının yayılmaması için hava 

kanallarına ve tesisat borularının geçtiği bölgelere uygulanır. 

 

Yangın yalıtımında, yanmayan veya alevi iletmeyen taş yünü, alçı ve lifli çimento 

levhalar vb. malzemeler su geçirmez perdelerin makine dairesi cephelerine ve makine dairesi 

taban tavan ve yan cephelerine ve motor yataklarına ve hava kanallarına uygulanır. 

 

Makine dairesinden geçen ve teknenin diğer kısımlarındaki tesisatlar yangın yalıtımı 

uygulanması alev ve dumanın yayılması önlenir.  

 

Yangından kaçış koridorlarında özel kapı ve cam fitilleri, pencerelerde yangına 

dayanıklı özel cam üniteleri kullanılır. 

 

Yangın yalıtımı yapılırken amaç yangını çıktığı bölgede hapsetmek ve yangından 

kaynaklanan zararın artmasını engellemektir. 

 

Teknede perdelerde ve tavanlardaki geçişlerin tamamı ve bölmelerin yangına 

dayanıklılığı ile orantılı yangın durdurucu malzemeleri ile doldurulmalıdır. 

 

Tesisatlar da kullanılan kablo kılıfı, plastik boru ve yalıtım boruları gibi yanıcı 

malzemelerin açtığı boşlukların da, yangın anında bu malzemelerin erimesi ve yanması 

durumunda oluşacak zehirli gaz ve alevin transferinin engellenmesi için yangın durdurucu 

malzemelerle kaplanması gereklidir. 

 

2.2.1.5. Isı Yalıtım Malzemeleri 

 

 Isı Yalıtım Malzemeleri şunlardır: 

 Taş yünü 
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Yerli olarak temin edilen inorganik hammadde olan bazalt taşının 1400-1500°C 

ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluşmaktadır. Kullanım yeri ve amacına göre 

farklı boyut ve teknik özelliklerde, %97 oranında doğal elyaf içeren yangına karşı dayanıklı, 

su itici özelliği olan ısı ve ses yalıtım malzemesidir. Şilte, levha, boru ve dökme şeklinde 

üretilebilmektedir. Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile birlikte yangın 

güvenliği de sağlamaktadır. 

 

Resim 2.9: Taş yünü 

 Cam yünü 

 

Yerli olarak temin edilen, inorganik hammadde olan silis kumunun 1200°C - 

1250°C’de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluşmaktadır. Kullanım yeri ve 

amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile şilte, 

levha, boru ve dökme şeklinde üretilebilmektedir. Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik 

düzenleme ile birlikte yangın güvenliği de sağlamaktadır. 

 

Resim 2.10: Cam yünü 

 Strafor 

 

Tekne ve yatlarda özellikle perdelerde yalıtım malzemesi olarak en çok kullanılan 

malzemedir. Strafor, kullanım sahasına göre istenilen yoğunluklarda üretilir. Özellikleri 

yoğunlukla istenilen yönde değiştirilebildiğinden malzeme israfına ve gereksiz maliyet 

artışlarına sebep olmaz. Strafor, hafiflik, kolay işlenebilirlik ve diğer malzemeler ile 

kompozit ürünlerin imalatında kullanılabilirlik gibi özelliklere de sahiptir. 



 

29 

 

Malzemelerin su emme oranı üzerinde etkili büyüklük, gözeneklerinin açık veya 

kapalı oluşudur. Direkt su ile temas hâlinde kapalı gözenekli malzemelerin su emme oranları 

çok düşüktür ve Strafor, kapalı gözenekli bir malzemedir. Su emme oranı çok küçük olduğu 

için direkt su ile temas etse bile, özellikleri değişmez. Straforu meydana getiren Styrene, 

suda çözülmeyen ve erimeyen bir yapıda olduğundan kapalı gözeneklerinin duvarları suyu 

geçirmez. Straforu meydana getiren Styrene, suda çözülmeyen ve erimeyen bir yapıda 

olduğundan kapalı gözeneklerinin duvarları suyu geçirmez. 

 

Strafor normal ve alev yürümeyen olmak üzere iki tip olarak üretilmektedir. Alev 

yürümeyen B1 sınıfı hammaddeden üretilmektedir. Straforun parlama noktası 360-370 C° 

olup; kendiliğinden yanabilmesi için ortam sıcaklığının 490 C° ulaşması gerekir. Straforun 

yanması sonucu ortaya çıkan gaz miktarı, ahşap gibi her binada kullanılan bir çok 

malzemeden daha azdır. Sıcağa karşı dayanımı ise; sıcaklığın derecesine ve süresine bağlıdır. 

 

Strafor, sonsuz ömürlü bir malzemedir. Strafor doğru yerde, doğru kalınlık ve 

yoğunlukta uygulandığı takdirde malzemenin yok olması diye bir şey bahis konusu olamaz. 

 

Resim 2.11: Strafor 

 Cam elyaflar:  

Isıl iletim katsayıları düşük olduğundan yalıtım malzemesi olarak kullanılırlar. Ayrıca 

yüksek mukavemet değerleri nedeniyle diğer malzemelerle birleştirilerek kompozit malzeme 

üretiminde kullanılır.  

 

Cam elyaf lifleri alev yürütmez ve inorganik malzemelerdir. Etkilenmez ve çürümeye 

karşı dayanıklıdır. -50C den +600C ye kadar ısıya dayanıklıdır. Tekne ve yatlarda dış 

kaplama, güvertelerde ve kompozit ürünler elde etmede sık kullanılan bir katkı 

malzemesidir. Su geçirmez perdelerde özellikle birleştirme yerlerinde ve yüzeylerin 

kaplanmasında kullanılır. 

   

Resim 2.12: Strafor 
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 Epoksi macun ve reçineler 

 

Epoksi reçinesi yapıştırma, koruyucu kaplama, taşıyıcı malzeme olarak kullanılan her 

türlü ticari polimerlerdir. Epoksi reçineleri çok çeşitli yüzeylere iyi yapışma özelliğine sahip 

olup, büzülmesi düşüktür ve kimyevi maddelerden az etkilenmektedir. Ayrıca nem, ısı ve 

çarpmalara karşı mukavimdir. Bütün bunların yanında çok esnek bir malzemedir. 

 

Esas olarak epoksi reçinesi yapıştırıcı ve koruyucu kaplama olarak kullanılır. 

Mukavemetleri o kadar fazladır ki, yüksek hızdaki uçakların dış yüzündeki alüminyum 

parçaların yapıştırılmasında kullanılır. Bunun yanında metalleri, camı ve seramiği yapıştırır. 

Kaplama maddesi olarak mukavim, elastik, ısıya ve kimyasal tesirlere dayanıklı olması 

yönünden tercih edilir. 

 

Yatların güzelliğinin altındaki sırrı oluşturan macunlar, yatların çekiciliğini sağlayan 

ilk izlenimin temelini oluşturan ürünlerdir. İyi bir görünüm sağlayan son katların başarısı 

doğru macun uygulanması ile gerçekleşir. Macunlar yatlarda yüzey bozukluklarının 

düzeltilmesi amacıyla geliştirilmişlerdir. Yeni inşa yatlarda deformasyonların, yüzey 

bozukluklarının giderilmesi amacıyla, tamirlerde çarpma, çizilme gibi sebeplerle oluşan 

hasarların giderilmesinde kullanılırlar. 

 

Yatlarda kullanılması tavsiye edilen macun çift kompenantlı epoksi macunlardır. Çift 

kompenantlı epoksi macunlar, polyester macunlara oranla su geçirmez bariyer etkisinin daha 

iyi olması ve solventlere karşı dayanımı nedeniyle tavsiye edilir. Epoksilerin sertlikleri ve 

esneklikleri de daha iyidir. Macun, uygun astar uygulanmış çelik, alüminyum, fiber veya 

ahşap yüzeylere uygulanabilir. 

 

Resim 2.13: Macun uygulaması 

 Yangına dayanıklı boyalar 

 

Yangın geciktirici, sürülerek uygulandığı yüzeyde kuruyarak eksiz bir tabaka 

oluşturan boyadır. Mükemmel alev geciktirici özelliğe sahiptir ve dekoratif bir kaplama 

oluşturur. Direkt alev temasında, alev geciktiricidir. Alevlenmemesinden dolayı yangına 

karşı dayanıklıdır. Polimer esaslıdır, solvent içermez. Elastikiyet özelliğine sahiptir, 

yüzeylerdeki oluşabilecek bütün çatlaklardan etkilenmez. 
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2.2.2. Kullanıldığı Yerler ve Uygulamaları 
 

Taş ve cam yünü ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile birlikte yangın 

güvenliği de sağlamaktadır. Tekne içerisinde özellikle makine dairesinin yalıtılmasında, 

kamara bölmelerinde ve su geçirmez perdelerin tamamında kullanılır.  

 

Levha halindeki taş ve cam yünü, uygulanacak olan düzgün yüzeylere tespit pimleri 

ile tutturulduktan sonra yüzey üzerinde oluşturulacak taşıyıcı çerçeve arasına yerleştirilerek 

de uygulanabilir.  

 

Cam ve Taş yünü şilteleri de uygun boyutta kesilerek şilteler, yalıtım yapılacak 

yüzey üzerine sarılarak ek yerleri galvanizli tel ile taşıyıcı rabitz tel içinden geçirilerek 

dikilir. Ek yerlerinde boşluk kalmamasına özen gösterilir. Geniş yüzeylerde m2’ye 5-6 adet 

gelecek şekilde kaynaklanmış tespit pimleri üzerine geçirilerek ve bunların uçlarına plakalar 

tespit edilmek suretiyle uygulanır. 

 

Resim 2.14: Taş yünü uygulaması 

Sprey hale getirilmiş taş yünü ve cam yünü uygulama yüzeyine direk 

olarak püskürtülen, kendinden su bazlı yapışkanlı cam veya taş yünü ahşap, çelik, plastik 

veya diğer tüm yüzeylere herhangi bir ek malzemeye (çivi yapıştırıcı vs.)  ihtiyaç kalmadan 

kolayca uygulanabilir. 

 

Resim 2.15: Sprey taş yünü uygulaması 

Sprey hâlde uygulanan taş yünü ve cam yünü diğer uygulamalardan farklı olarak 

uygulama yüzeyinde herhangi bir boşluk veya çatlak oluşturmaz. Dikiş yeri olmadığından 

yüzeylerin birleştirme yeri sorunu yoktur.  
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Düz, eğimli, değişken, engebeli yüzeylerde, havalandırma devrelerinde,  

köşebentlerde, elektrik devreleri üzerinde uygulama yapılabilir. Gemi makinelerinden, 

endüstriyel cihazlardan, büyük matkap gibi delici makinelerden kaynaklanan vibrasyondan 

etkilenmez. 

 

Strafor tekne ve yatlarda özellikle perdelerde yalıtım malzemesi olarak en çok 

kullanılan malzemedir. Strafor, özellikle kamara bölmelerinde, su geçirmez perdelerde, 

kamaraların taban ve tavan yalıtımlarında kullanılır. 

 

Resim 2.16: Perdelerde karkas dolgusu strafor 

Tekne ve yatlarda dış kaplamalarda, güvertelerde ve kompozit ürünler elde etmede sık 

kullanılan bir katkı malzemesidir. Özellikle epoksi reçine yardımıyla perdelerin her iki 

yüzeyinin de kaplamasında, su yalıtımında en çok başvurulan yalıtım malzemesidir. Su 

geçirmez perdelerde yapımında perde posta kaplama yüzeylerinin birleşimlerinde 

kullanılmaktadır. 
 

Epoksi macunlar perdelerin karina kaplaması ile birleşim yerlerindeki yüzeylerin 

kenarından taşan epoksi karışımı sertleşmeye başlamadan önce bir miktar macun hazırlanır. 

Macun yuvarlak uçlu bir karıştırma aparatı veya uygun bir spatulayla radüslenir. Bir miktar 

karışım radyüsleme alanının dışına taşan macun artığı kurumadan toplanır.  

 

Macun ile yapılan bu radüsleme işlemi birleşimin 90
0

 yerine yumuşak bir yüzey 

kaplama geçişi sağlamak için yapılmaktadır. 
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Resim 2.17: Perdelerde birleşim yeri macun ile radüsleme 

    

Resim 2.18: Perde ve yüzeylerin su yalıtımı uygulaması 

Ahşap yüzeylere zorlu ortam koşullarına karşı direnç ve dayanıklılık kazandırmak için 

elyaf uygulaması yapılabilir. Bu uygulama genellikle yüzey düzleştirme işlemi 

tamamlandıktan sonra, astarlama ve boyama işlemlerine geçilmeden önce yapılır. Elyaf 

uygulaması birkaç kat olarak da yapılabilir.  

 

Ahşabın üzerine elyaf yapıştırma uygulamasına geçilmeden önce yüzeyler 11. sayfada 

ilk üç adımda anlatıldığı gibi yapışma için hazırlanır. Yüzey hazırlama işlemi bittikten sonra 

elyaf yapıştırması aşağıdaki gibi yapılır: 

 

Yüzeye yapıştırılacak elyafı uygun boyutta kesiniz ve yapıştırılmak üzere hazırlayınız. 

Hazırlanmış yüzeye kalınca bir kat epoksi reçine sertleştirici karışımı sürünüz. 

 

Resim 2.19: Perde ve yüzeylerin su yalıtımı uygulaması 
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Elyaf, yüzeye sürülen epoksi karışımı sertleşmeye başlamadan önce yüzeye serilir ve 

konumu ayarlanır. Uygulama yapılan yüzey dik ise, elyafın altındaki epoksi karışımı daha 

kalın sürülmelidir. 

 

Serilen elyafın üzerine bir kat epoksi karışımını rulo veya plastik spatulayla sürünüz 

ve karışımı elyafa iyice yediriniz. 

 

Resim 2.20: Perde ve yüzeylerin su yalıtımı uygulaması 

Sürülen epoksi karışımının fazlasını sıyırarak alınız. Epoksi elyafa iyice emdirilip 

fazlalık sıyırıldıktan sonra elyafın görünümü şeffaf hale gelmelidir. 

 

Resim 2.21: Perde ve yüzeylerin su yalıtımı uygulaması 

Epoksi karışımının sertleşmesi tamamlandıktan sonra keskin bir bıçakla veya 

falçatayla yüzeyin kenarlarından taşan elyafı kesiniz. 

 

Resim 2.22: Perde ve yüzeylerin su yalıtımı uygulaması 

Yüzeyin kenarlarından taşan elyafı kestikten sonra, üst üste binen elyaf parçaları yine 

keskin bir bıçak veya falçata yardımıyla kesilir ve elyaf yüzeyi düzgün hale getirilir. 
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Resim 2.23: Perde ve yüzeylerin su yalıtımı uygulaması 

Son olarak, düzgün hale getirilen elyafın üzerine rulo ile birkaç kat reçine-sertleştirici 

karışımı sürülerek kumaş dokusu ortadan kaldırılır. Böylece elyaf kaplanan yüzey astarlama 

ve boyama için hazır hâle gelir.   

 

Perde yüzeyleri, makine dairesi ve donanımlarının geçtiği yüzeyler yangın geciktirici 

boya sürülerek uygulandığında eksiz bir tabaka oluşturarak mükemmel alev geciktirici 

özelliğe sahiptir ve dekoratif bir kaplama oluşturur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki uygulamaları yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bölmede kullanılacak karkas için malzeme 

hazırlamak 

 

 

 Projede karkas için 

belirlenmiş ölçülere uygun 

özellikteki ağaç malzemeyi 

temel işlem makineleri 

kullanarak kesiniz. 

 Karkası oluşturacak dikme 

ve atmaların istenen 

birleştirme tekniğine uygun 

işlemleri makinelerle 

hazırlayınız. 

 Proje resmine göre 

dikmelerin 50x50 mm, 

atmalar ise 80x50 mm kesitli 

çam malzemeden yapılacağı 

okunmuştur. 

 Atma boylarını 45 cm alınız. 

 Dikme boylarını montaj 

yerinde tespitini yapınız. 

 Karkas yapmak 

 

 Öncelikle ilk dikmenin yerini 

tespit ediniz ve ilk dikmeyi 

monte ediniz. 

 Daha sonra komşu dikmeleri 

iskele ve sancak yönünde 

birer adet bağlayınız. 

 Oluşturduğunuz bu dikmeler 

arasına birleştirme 

tekniğinize uygun olarak 

atmaları bağlayınız. 

 Diğer dikme ve atmaları 

sırasıyla bağlayınız. 

 Hiçbir dikme ve atma ucunu 

boşta bırakmayınız. 

 Tutkal, çivi veya vida 

mutlaka kullanınız. 

 Kontrplağı ölçüsünde kesmek  Proje verilerine göre posta 

kalıbı yardımıyla kontrplak 

malzemeyi şerit testere 

makinesinde kesiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Yalıtım malzemesi kullanmak 

 

 Perde tek yönlü olarak 

kontrplakla iki kat olarak 

kapatınız.  

 Kontrplak ek yerlerini 

şaşırtmalı olarak bağlayınız. 

 Yalıtım malzemesini karkas 

boyutlarına göre kesiniz. 

Kesinlikle boş yer 

bırakmayacak şekilde 

doldurunuz. 

 

 Karkasın iki yanına kontrplağı tespit etmek   

 

 Yalıtım işlemleri bittikten 

sonra kontrplak ile bu yüzü 

de iki kat olarak kapatınız. 

 Kontrplakları yüzeye 

mutlaka vida ile bağlayınız. 

 Yüzeyde oluşan ek yerlerinin 

mukavemetini arttırmak için 

elyaf takviyeli yüzey yalıtımı 

işlemlerini yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi karkasların yapımında kullanılan birleştirme şekli değildir? 

A) Düz 

B) Kertme 

C) Gönye burun 

D) Köşe takozu 

 

2. Dikmelerde kullanılacak parçaların kesiti aşağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiştir? 

A) 0–4 cm 

B) 4–10 cm 

C) 8–12 cm 

D) 2–6 cm 

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde dikme ve atma aralıkları doğru verilmiştir? 

A) 20–30 cm 

B) 70–80 cm 

C) 50–80 cm 

D) 40–50 cm 

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde tekne ve yatlarda uygulanan yalıtım türü değildir? 

A) Isı Yalıtımı 

B) Ses Yalıtımı 

C) Biyolojik yalıtım 

D) Yangın yalıtımı 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi malzeme yalıtım malzemesi olarak kullanılmaz? 

A) Plastik levha 

B) Taş yünü levha 

C) Camyünü levha 

D) Strafor levha 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz. 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz.     

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tekne ve yatlarda su geçirmez perdelerin önemini kavradınız mı?   

2. Su geçirmez perdelerin kısımlarını öğrendiniz mi?   

3. Su geçirmez perdelerin yapım tekniklerini öğrendiniz mi?   

4. Dikme ve atmaların özelliklerini öğrendiniz mi?   

5. Dikme ve atmaların yapılışını öğrendiniz mi?   

6. Karkasların yapımında kullanılan birleştirmeleri öğrendiniz mi?   

7. Tekne ve yatlarda uygulanan yalıtım türlerini öğrendiniz mi?   

8. Yalıtım malzemelerinin özelliklerini öğrendiniz mi?   

9. Yalıtım malzemelerinin nasıl kullanılacağını öğrendiniz 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 A 

2 D 

3 C 

4 B 

5 C 

6 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 D 

4 C 

5 A 

 
  

CEVAP ANAHTARLARI 
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