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 MOTORYATLARDA ĠÇ MEKAN TASARIM SÜREÇ VE KRĠTERLERĠ 

ÖZET 

Son yıllarda Türkiye yat üretim sektöründe dünya sıralamasında en üst seviyelere 

gelmiĢtir. Birçok yerli ve yabancı müĢteri yat sipariĢi vermek için yerli üreticileri 

tercih etmektedir. Bunun en önemli nedeni ülkemizde sunulan kaliteli ve ucuz 

iĢçiliktir. Ancak üretilen bu yatların bir kısmı tasarım eğitimi almamıĢ kiĢiler 

tarafından yapılmaya devam etmektedir. Yaygın olan bir diğer uygulama da yerli 

firmaların tasarım projelerini ya hazır olarak ya da talep üzerine yurt dıĢındaki 

firmalardan satın almasıdır. Ülkemizde eğitim almıĢ birçok tasarımcı da satın alınan 

bu projelerin orjinaline sadık kalıp ancak ihtiyaç görülen noktalarda kendilerinden 

bir Ģey katabilmekte veya üretim yapılırken sadece kontrol etmek durumunda 

kalmaktadırlar. Özetle kendi özgün yat tasarım projelerini hazırlayan firma sayısı 

oldukça  azdır. 

 

Motoryatlar genel olarak eğlence, dinlenme, gezinti, spor ve barınma gibi sosyal 

amaçlarla kullanılır. Bu yatlarda kullanıcısının istekleri doğrultusunda konforlu ve 

fonksiyonel mekanlar yaratmak iç mekan tasarımcısının görevidir. Ancak bu tasarım 

sürecinin sağlıklı bir Ģekilde ilerleyip sonlandırılabilmesi için tasarımcı fiziksel 

Ģartları, teknede yer alan tüm sistemlerin çalıĢma prensiplerini, ilgili denetim 

kuruluĢlarının koyduğu kuralları kavramıĢ olmalıdır.  

 

Bu tezin amacı: ülkemizde yeni yeni geliĢmeye baĢlayan yatçılık sektörünün ve yat 

tasarımının bireysel ve ulusal önemini vurgulamak; suda ilerleyen ve suda bir yaĢam 

vaad eden yatların, tasarım aĢamasında ne tür süreçlerden geçtiğini analiz etmek, 

süreci etkileyen sistem ve kriterleri tanımlayarak iç mimarın süreçteki rolünü ve 

diğer disiplinlerle olan iliĢkisini ortaya koymaktır. 

 

Tezin birinci bölümünde; çalıĢma konusu tanıtılarak, çalıĢmanın amacı, kapsamı ve 

araĢtırmada kullanılan yöntemlerden bahsedilmektedir. 

 

Ġkinci bölümde; yat ve yatçılık tarihinden, sektörün bugünkü durumundan 

bahsedilmekte, yatlara iliĢkin genel bir tanımlama yapılmakta ve gövde yapılarının 

ne gibi kriterlere göre Ģekillendiği açıklanmaktadır.  

 

Üçüncü bölümde; yat tasarımında konsept tasarımdan final tasarım aĢamasına kadar 

ne tür süreçlerden geçildiği, iç-dıĢ mekan tasarımları yapılırken hangi sistemlerin 

tasarıma yön verdiği ve hangi kriterlerin göz önünde bulundurulması gerektiği 

üzerinde durulmaktadır. Ayrıca; yüzer mekan olan yatlar ile binalar arasındaki 

farklar üzerinde durularak, söz konusu farkların tasarıma nasıl girdi oluĢturduğu 

üzerinde tartıĢılmaktadır.  
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Dördüncü bölümde; tasarımcı ve mühendislerin  yat tasarım sürecindeki rolü 

irdelenmektedir.  

 

BeĢinci bölümde tezin amacını destekler nitelikte, iç mimarların yat tasarım 

sürecindeki rolünün tespitine yönelik bir alan çalıĢması yapılmıĢtır. Türkiye‟de 

üretilmiĢ farklı boylardaki beĢ motoryat  künye  ve  görselleriyle  birlikte  verilmiĢ,  

bu yatlar gezilerek mühendis ve tasarımcılarıyla kiĢisel görüĢmeler yapılmıĢtır. Alan 

çalıĢması yapılan bu motoryatların içinde tezde ortaya konan iç mimari tasarım 

kriterleri açısından olumsuz nitelikleri fazla olan tekne analiz edilerek yeni bir mekan 

tasarımı önerisinde bulunulmuĢtur. Bunun yanısıra yat tasarım ve üretim firmalarında 

çalıĢan tasarımcı ve mühendisler üzerinde uygulanan anket verilerine dayanarak 

tasarım sürecinde yer alan farklı meslek gruplarının rolü incelenmiĢtir. 

 

Altıncı ve son bölümde ise tezde belirlenen iç mekan tasarım kriterleri ve yapılan 

alan çalıĢması ıĢığında, iç mimarların yat tasarım sürecindeki rolüne ve önerilen 

revizyon çalıĢmasına iliĢkin sonuçlar yer almaktadır. 
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INTERIOR DESIGN PROCESS AND CRITERIAS OF MOTORYACHTS 

SUMMARY 

Recent years in Turkey, has come to the highest level at the world‟s range of yacht 

industry. Many domestic and foreign customers prefer to order their yachts to 

domestic manufacturers. The most important point of that is the good quality and low 

price option of our country. However many yachts are being kept producing by 

people who don‟t have design education. Another common practice for domestic 

companies is to purchase the design projects at hand or as custom from foreign ones. 

Many educated designers have to keep these projects original by adding something 

form themselves merely when it is needed or only control the construction. To sum it 

up, the number of firms, create their original yacht design projects are almost 

negligible. 

 

Motoryachts are generally used for special purposes like entertaintment, excursion, 

recreation, sport and accommodation. In these yachts, creating comfortable and 

functional spaces according to its user demands, is the mission of interior architect. 

However to progress the design process and terminate it instrumentally, the designer 

needs to comprehend the physical conditions, principles of all the systems in the boat 

and the regulations set up by inspection foundations. 

 

The purpose of this thesis is to emphasize the individual and national significance of 

yachting industry and yacht design, begins to develop recently. Additionally, it aims 

to analyse – the yachts move on water and offer a life afloat- what kind of processes 

have been applied at the design stage and to propound the role of interior architect 

and its relations with other disciplines by defining about the systems and criterias 

which affect the process. 

 

In the first chapter, the subject of the study has been presented and study purpose, 

scope and research methods have been discussed. 

 

In the second chapter, yacht and yachting history and the current state of the industry 

has been mentioned, after a general description of yachts was done, it has been 

explained according to what kind of criterias their hull forms take shape. 

 

In the third chapter,it has been emphasized from concept design to final design stage 

what kind of processes were gone through in yacht design, while making interior- 

exterior design, which systems conduct the design and which criterias should be 

taken into consideration. Furthermore; It has been discussed how question 

differences form input, with an emphasis on differences yachts -as an aquatic space- 

between buildings 
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In the fourth chapter, it  has been analysed the role of designers and engineers in the 

yacht design process. 

 

In the fifth chapter, supporting the purpose of the thesis, it has been done an area 

work intended for determining the role of interior architects in yacht design process. 

Five motoryachts  which  were  produced  in  Turkey in different lenghts, have been 

introduced with their specification and visual images, these were visited and personal 

interviews were made with their engineers and designers. In the motoryachts which 

were made area work on, in the point of interior design criterias have been 

propounded in the thesis, it was suggested a new space arrangement by analysing the 

yacht had unfavorable qualities. Besides, it was examined the role of the different 

tribes in design process based on a survey data which applied on designers and 

engineers, work in yacht design and yacht building companies. 

 

In the sixth and last chapter, it has been included the results about the role of interior 

architects in yacht design process and  proposed revision study, in the light of interior 

design criterias were defined in the thesis and area work. 



 
xxx 
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1.  GĠRĠġ 

1.1 Tez Konusu 

Tekneler su üzerinde kalmak ve hareket etmek amacıyla inĢa edilen araçlardır. Ġnsan 

ve yük transferi için kullanılan büyük tekneler gemi olarak adlandırılır. Yatlar ise 

gezinti amaçlı tasarlanmıĢ gemi ve teknelerdir (Dedeal, 2008). 

Gövdeleri seyir Ģartlarına bağlı olarak Ģekillenen bu mekânlarda insan-mekân 

iliĢkisinin en uygun Ģekilde değerlendirilmesi, tasarlanması mimarlığın sınırları içine 

girmektedir. Buna rağmen ülkemizde yat tasarımı ve imalatına, mimarlık disiplininin 

katılımı Ģimdiye kadar çok sınırlı olmuĢtur. Bunun öncelikli sebeplerinden biri; 

iĢlevsel olarak iyi çözümlenmiĢ, konforlu ve estetik mekânlara tüm tekne türlerinde 

ihtiyaç duyulmamasıdır. Örneğin; yük taĢımada kullanılan gemiler, balıkçı gemileri, 

savaĢ gemileri, romörkör gibi görev gemileri sınırlı sayıda insan barındırmakta ve 

daha çok bir iĢ makinesi gibi çalıĢmaktadırlar. TasarlanmıĢ mekânlara ise ağırlıklı 

olarak,  insan - eĢya – mekân iliĢkisinin çok daha fazla olduğu, yolcu gemilerinde ve 

gezinti gemilerinde yani yatlarda ihtiyaç duyulmuĢtur (Dedeal, 2008). Zaman 

içerisinde yatlara gösterilen ilgi ve talep doğrultusunda, insan–mekan iliĢkisinin söz 

konusu olmaya baĢladığı akuatik
1
 mekanlarda mimarlık mesleğinin vazgeçilmez 

prensipleri olan estetik, konfor, fonksiyonellik ve sağlamlık kavramları ön plana 

çıkmıĢ, 15 metrelik motorlu balıkçı teknesinden 160 metrelik devasa yüzer otellere 

ve görkemli megayatların üretimine kadar geniĢ bir yelpazede mimarlık, iç mimarlık 

ve endüstriyel tasarım eğitimi alan vasıflı eleman ihtiyacı doğmuĢtur. 

Yat tasarımı, küreselleĢmenin de etkisiyle yurtdıĢında üretilen modern yatlardan ve 

bunların iç mekanlarında kullanılan her türlü teknolojik yenilikten haberdar olan ve 

ne istediğini bilen alıcıların istekleri doğrultusunda daha bilinçli bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Artık yat tasarımı bilhassa büyük yat üreticisi 

firmalarda, tasarım konusunda eğitim almıĢ profesyoneller tarafından yapılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu çalıĢma; her geçen gün önem kazanmakta olan yat tasarım 

sektöründe, iç mimarların konsept tasarımdan final tasarıma kadar tasarım 
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sürecindeki rolünü ve yatlarda iç mekan tasarımının kullanıcı üzerindeki sosyal, 

fiziksel ve psikolojik etkisini gözler önüne sermektedir. 

1.2 Tezin Amacı 

Yatlar ihtiĢamlı iç-dıĢ mekanları, kullanılan malzemelerin kalitesi ve yüksek 

maliyetli yapım teknolojileriyle adeta lüks bir oyuncak olarak görülürler. Ancak 

günümüzde denizi bir yaĢam biçimi haline getirmiĢ, denizi seven orta gelir 

seviyesindeki kiĢiler de ufak çapta da olsa tekne sahibi olabilmektedir. Yeni üretim 

teknikleri sayesinde seri üretim olanaklarından faydalanıp daha uygun fiyatlara 

tekneler yapılabilmekte, bu durum da tekne piyasasında arz-talep döngüsünün 

hareketlenmesini sağlamaktadır. Böylelikle yatçılık sektöründe ülkemiz birçok 

Avrupa ülkesiyle yarıĢacak deneyim ve tecrübeye sahip olduktan sonra oluĢan iç 

rekabetle kalite her geçen gün artacaktır. Bu durum yurtdıĢına verilen yat 

sipariĢlerini azaltacak ve yurtdıĢına akan dövizin ülke içinde kalmasını sağlayacaktır. 

Bilinçli ve sistemli bir Ģekilde yapılan üretimler, sektörde yan sanayiler de dahil 

olmak üzere birçok insana istihdam sağlayacak ve ülke ekonomisine büyük katkıda 

bulunacaktır.  

Bugün Türkiye, geleneksel ahĢap yat üretiminde dünyanın üst sıralarında yer 

almaktadır. Bunun yanında geliĢmiĢ yeni tekniklerle büyük miktarda yat ve mega yat 

üretimi yapılmakta, dünyanın ünlü birçok markası üretim alanını Türkiye‟ye 

kaydırmaktadır. Hızla geliĢen ve önü çok açık olan bu sektörde Türkiye artık, 

Avrupa‟da yat sektörünün geleceği olarak görülen ülkelerin baĢında gelmektedir. 

Fakat Ģu anda ülkemiz dünya yat imalatı sektöründe daha çok bir taĢeron firma 

olarak yer almaktadır. Projelerin büyük bir kısmı yurtdıĢından gelmekte veya popüler 

modeller taklit edilmektedir. Üretim kontrolü ve teftiĢ aĢamalarında pek çok yabancı 

uyruklu teknik eleman çalıĢmaktadır. Ülkemizde hızla geliĢen bu sektörü tasarım, 

projelendirme, teknik hizmet ve kontrol alanlarında besleyecek geniĢ bir kadroya 

ihtiyaç vardır. Bu alanların büyük kısmı mimarlık, iç mimarlık, endüstri ürünleri 

tasarımı alanları ile örtüĢmektedir (Dedeal, 2008). 

Her Ģeyden önce “su üzerinde hareket eden bir sevk aracı” olarak 

tanımlayabileceğimiz gemiyi, öncelikle suyla temas eden tekne kısmı ve bu tekne 

üzerinde ve içinde tasarlanan dıĢ ve iç mekânlar olarak ayırmak mümkündür.  
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Yat tasarımı terminolojisinde bu ayrım;  

1- Hull design –Styling ( gövde-kabuk tasarımı),  

2- Exterior design ( teknenin su üstünde kalan dıĢ kısmının tasarımı)  

3- Interior design ( iç mekan tasarımı) olarak yapılır.  

Bunların her biri ayrı kiĢilerce tasarlanabileceği gibi hepsi bir tasarımcının elinden de 

çıkabilir. Fakat yat boyutları büyüdükçe ve mekanlar geniĢledikçe tasarımın tümünün 

tek bir elden çıkması zorlaĢacak, tasarımdaki detaylar yetersiz kalacaktır. (Dedeal, 

2008) Bir yat tasarım aĢamasındayken gemi inĢa mühendisinin kabuk yapısıyla 

ilgilenmesi ve sistemin iĢleyiĢinden haberdar olan makine ve elektrik mühendisinin 

bu yapıya göre kendi projelerini çizmesi, daha sonrasında iç-dıĢ mekanlar 

oluĢturulurken iç mimar, mimar ya da endüstriyel tasarımcının devreye girmesi, 

tasarımın uygulama aĢamasında ise bütün bu meslek gruplarının koordine olarak 

beraberce projeyi tamamlaması daha sağlıklı olacaktır.  

Yat tasarım disiplinini, iç mimarlık disiplini içerisinde irdeleyerek, iç mimarların 

süreçteki rolünü tespit etmek, iç mekan tasarım kriterlerini ortaya koymak ve bu 

alana gösterilen ilginin artmasını sağlamak, bu tezin asıl amacıdır. 

1.3 Tezin Kapsamı ve AraĢtırmada Kullanılacak Yöntemler 

Tez kapsamında; dünyada yelkenli yatlara göre çok daha fazla talep gören ve 

ortalama standartlarda bir iç mekan yerleĢiminden bahsedilebilen 15-40 metre arası 

motoryatların iç mekan düzenlemeleri, mobilya tasarımları, kullanılan özel 

malzemeler (suya, yangına dayanımlı vb.), tasarım süreci ve adımları, yat tasarım 

sürecinde yer alan meslek grupları ve  iç mimarların süreçteki rolü yer almaktadır. 

Bilimsel veriler, kiĢisel gözlemler ve farklı teknelere ait görseller yardımıyla yat 

tasarım sürecine yön veren iç mekan tasarım kriterleri tespit edimiĢtir. 

Mevcut bilimsel bilgiler, yat tasarım ve üretim sektörüne dair yapılmıĢ kiĢisel ve 

örgütsel çalıĢmalar incelenerek bilgi toplanmıĢtır. En güvenilir ve sağlam sonuçlara 

ulaĢılabilmek adına, Türkiye‟nin belli yerlerindeki tersaneler, bunların iĢleyiĢleri, 

sektörün sıkıntıları ve ülkemize katkıları gözlemlenmiĢ, sektör çalıĢanları (tasarımcı 

ve mühendisler) ile kiĢisel görüĢmeler yapılmıĢtır. Türkiye‟nin farklı bölgelerinde 

üretilen yatlar üzerinde bir alan çalıĢması yapılmıĢ, tez içinde verilen bilgiler ve 

yapılan kullanıcı memnuniyet anketi ıĢığında iç mimari tasarım kriterleri açısından 
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olumsuz nitelikleri fazla olan bir tekne seçilerek yeni bir iç mekan revizyon tasarım 

önerisi getirilmiĢtir. Revizyon tasarım çalıĢması, tasarım kriterleri doğrultusunda 

kullanıcı istekleri de göz önüne alınarak, söz konusu teknenin iç mekan 

örgütlenmesinin iyileĢtirilmesini amaçlamaktadır. Yapılan bu çalıĢmalar sayesinde iç 

mimarların yat tasarım sürecindeki rolü ve önemi daha iyi anlaĢılacaktır. 
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2. YAT ÜRETĠM SEKTÖRÜ VE YATLARIN SINIFLANDIRILMASI 

2.1 Yat ve Yatçılık Tarihi 

Yatlar kiĢisel amaçlı kullanılan “pleasure”(zevk) tekneleridir. Yat ve yatçılık 

terimleri Felemenk dilinden gelen ve izlemek, kovalamak anlamında jaghen 

kelimesinden gelmektedir. (Hoad, 1993) 16.yy‟ın sonundan itibaren jaght kelimesi 

ticaret, gezi veya askeri amaçlı hafif hızlı tekne anlamında kullanılmıĢtır. Gezi 

teknesi kavramı 17.yy‟da dünyanın lider denizci ülkesi olan ve filosu Avrupa‟nın en 

zengin ekonomisini destekleyen Hollanda‟da doğmuĢtur (Aslında “Pleasure-

Boating” yani keyif ve eğlence için tekne kullanımının baĢlangıcı tarih öncesi 

devirlere kadar uzanır. Tarihte birçok hükümdarın dönemine göre olağan üstü boyut 

ve özelliklerde gezi teknelerinin olduğu bilinmektedir.). Hollandalılar tarafından 

tasarımı yapılan ve II. Charles tarafından Ġngiltere'ye getirilen gezi amaçlı yatlar da, 

bu dönemde ortaya çıkmıĢtır (Dedeal, 2008). 

Gemi, yük taĢımacılığı yapan tekneye göre daha geniĢ bir yelpazeyi kapsayan bir 

terimdir. Geminin oluĢum hikayesini tam olarak tespit etmek mümkün değildir. 

Ancak insanoğlunun taĢımacılık ve ulaĢım amacına yönelik olarak basit bir 

yontmayla ağaçtan sal yapımıyla ortaya çıkmıĢtır. Zamanla bu tekneler bir omurgaya 

bağlanan, pruva, kıç, bodoslama ve yan kısımları tutan kaburgaların oluĢturduğu 

iskelet mantığıyla daha bilinçli bir Ģekilde tasarlanmaya baĢlamıĢtır. Bu metod 

günümüzde gemi inĢa metodunun temelini oluĢturur (Dear ve Kemp, 2005). 

Önceleri insan gücü olan kürekle tahriklenen sistem yelkenin kullanılmaya 

baĢlamasıyla ilerlemiĢtir. Hız ve itiĢini yelkenden alan gemilerle daha uzun yollar 

katedilmiĢ, rüzgarlı havada yelkenler çalıĢırken gemiyi kullanan insanlar 

dinlenebilmiĢtir. 

12.yy‟da dümenin keĢfiyle teknenin manevra kabiliyeti artarken daha büyük bir en-

boy özelliği kazanan gemiler daha iĢlevsel hale getirilmiĢtir. Gemiler barutun 

icadıyla askeri savaĢ amacıyla kullanılmıĢtır. Askeriyeye girince teknoloji 

olanaklarıyla daha hızlı bir Ģekilde geliĢmiĢ, savaĢın amacına uygun dıĢ kabuk yapı 
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ve değiĢik gövde tasarımları yapılmaya baĢlanmıĢtır. Birçok savaĢ gemisinin baĢ ve 

kıç kısmına koruma-barikat amaçlı yüksek yapılar inĢaa edilmiĢtir. Fakat bu gemiler 

yüksek tonajlıydılar ve düĢük performans sağlayabiliyorlardı. Zaman içinde ticaretin 

de geliĢmesiyle daha düĢük tonajlı gemiler kullanıldığı için bu tür gemiler savaĢ 

gemilerine göre daha hızlı bir Ģekilde geliĢme olanağı buldu. Yelkenle tahriklenen bu 

gemiler 19.yy‟daki sanayi devrimi ve bunu takip eden buharlı motorun icadıyla daha 

yüksek hızlara ulaĢabildi. Buharlı motor kullanımı o zamanlar yüksek sosyal statü 

göstergesiydi. Bu bakımdan bu gemilerin içi de teknik donanımları kadar önemliydi. 

Yüksek statü sahibi zengin insanlar gemilerinin içi tasarlanırken üst düzeyde konfor 

ve lüks talep etmeye baĢladılar. Artık gemiler sadece bir ulaĢım ve taĢıma aracı 

olmaktan çıkıp iyi, kaliteli bir sosyal yaĢamın sembolü haline geldi ve zamanla 

yatçılık kavramından bahsedilir oldu (Dear ve Kemp, 2005). 

Yatçılık kısa süre öncesine kadar dünyada varlıklı kesimin ilgi alanıydı. Dünyanın 

%70‟inden fazlasını kaplayan okyanus ile denizler ve bu sulara egemen olma 

düĢüncesiyle dünyanın en zengin insanları, kraliyet aileleri bu deniz araçlarını hep 

bir güç göstergesi olarak kullandı. Bugün hala kitlelerin ilgisini çeken ve müze 

olarak kullanılan Ġngiliz Kraliyet Yatı Britannica, Suudi Arabistan Kraliyet Yatı Al 

Salamah ve 1938 yılında Atatürk‟e tahsis edilen Savarona Yatı bunun bir kanıtı olsa 

gerektir (Bkz. ġekil 2.1, ġekil 2.2, ġekil 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ġekil 2.1 Savarona Yatı                                            ġekil 2.2 Savarona Yatı Merdiveni 
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ġekil 2.3 Al Salamah 

2.2 Yat Üretim Sektörü 

Yatlar en basit tanımlamayla gezi, spor ve eğlence amaçlı kullanılan teknelerdir. 

Yaygın olan sınıflandırmayı göz önüne alırsak, tahrik sistemlerine göre motorla 

çalıĢanlara motoryat, rüzgar gücüyle çalıĢanlara ise yelkenli yatlar denilmektedir 

(Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yat Ġstatistikleri, 2006). Günümüzde hemen her 

yelkenli tekne aynı zamanda motorla çalıĢabilecek özellikte üretilir. Bu tür teknelere 

motorlu yelken adı verilir (motor sailor). Bunun sebebi bir doğa olayı olan rüzgarın 

davranıĢının değiĢken olmasıdır. 

Bugün dünyada yelkenli yat sayısının çok üstünde motorlu yat tasarımı ve üretimi 

yapılmaktadır. Bunun baĢlıca sebebi yelkenli bir yatın bakımının ve 

sorumluluklarının (direklerin bakımı ve kontrolü) daha zor olmasıdır. Buna karĢın 

yelkenli yat sahiplerinin doğaya karĢı çıkmayı  seven, yarıĢçı, sporcu ve çoğunlukla 

denizi yaĢam biçimi haline getirmiĢ insanlar oldukları kabul edilen bir gerçektir. 

Bir diğer sınıflandırma ise yatların boylarıyla ilgili olarak yapılır. Türk Loydu (TL) 

tarafından hazırlanan Türkiye Tersaneler Master Planı‟na (TÜRKTERMAP) göre; 

a) 2,5m ile 24 m arasındaki kompozit, ahĢap, alüminyum veya çelik malzemeden 

yapılan kiĢisel kullanım amaçlı teknelere gezinti tekneleri denir. 

b)  24 m ile 42 m arasındaki tekneler süper yat olarak adlandırılır. 

c) 42 m ve üzeri yatlar ise mega yat olarak adlandırılır. 

Uluslar arası yat ve gezinti tekneleri federasyonlar birliği ICOMIA‟nın 2005 yılı 

istatistiklerine göre ABD‟ yi saymazsak dünyada en çok tekne üreten ülke 

sıralamasında ilk olarak Fransa gelir. Fransa‟yı büyük bir ada ülkesi olan Avustralya 
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takip eder. Avustralya‟nın ardından en çok tekne üretimi yapan ülkeler ise sırasıyla 

Ġtalya, Finlandiya, Almanya, Polonya ve BirleĢik Krallık‟tır. 

Türkiye‟de üretilen gezinti tekneleri daha çok kompozit, ahĢap ve çelik malzemeden 

üretilmektedir. Bu üretimler Ġstanbul, Antalya, Bodrum ve Karadeniz kıyısındaki 

bazı imalathanelerde yapılmaktadır. 

Yat kavramı ve gezinti teknesi arasındaki sınırlar kesin olarak çizilemese de yat 

sözcüğü daha çok 15 metre ve üstü tekneler için kullanılmaktadır. Yat teriminin 

kullanılabilmesi için bahsi geçen teknenin belli bir konfor düzeyine ulaĢmıĢ olması 

gerekir.10 metre boyundaki bir balıkçı teknesini yat diye adlandırmak ironik olabilir. 

Yat grubuna sokabileceğimiz 15 metre ve üstü teknelerin üretim sıralaması gezinti 

teknelerine göre biraz farklıdır. Dünya‟da yat üretimi konusunda en çok sipariĢ alan 

ülke Ġtalya‟dır (Türk Loydu Vakfı, TÜRKTERMAP, 2007). ABD‟yi sıralamaya 

dahil etmezsek Ġtalya‟yı yine bir Avrupa ülkesi olan Hollanda ve Almanya takip 

eder. Günümüzde kullanıcıların hep en iyiyi arzulaması ve geliĢen teknolojiler 

sayesinde 90-160 metreye varan muazzam boylarda yatlar da yapılmaya devam 

edilmektedir. 

Süper yat üretiminde Türkiye son yıllarda, önemli geliĢmeler kaydetmiĢtir ve 

kaydetmeye devam etmektedir. Ucuz iĢçilik ve maliyetler nedeniyle birçok Avrupa 

ülkesi tarafından tercih edilen ülkemizin her yıl artan sipariĢ ve bunların sağladığı 

deneyimlerle ileride daha güçlü ve kendi ayakları üzerinde durabilen, kopyalamayan, 

tasarımcısına önem veren bir konuma gelmesi arzu edilmektedir. 

2.3 Türkiye’de Yat Üretimi ve Tasarımı 

Osmanlı Cumhuriyeti döneminde Fatih Sultan Mehmet tarafından 1455‟te kurulan 

Ġstanbul‟da kurulan Haliç Tersanesi (Tersane-i mire) ülkemiz topraklarında gemi inĢa 

faaliyetlerinin baĢlangıcı sayılmaktadır (GĠSBĠR 2001 Yılı Sektör Raporu). 

Cumhuriyet sonrası Ġstanbul Tuzla ilçesine bağlı olarak Aydınlı koyunda 1969 yılı 

Bakanlar Kurulu kararıyla “Tersaneler Bölgesi” kurularak gemi ve yat inĢa 

sektörünün temelleri atılmıĢtır. 1980‟li yılların baĢından itibaren bu bölgeye diğer 

tersanelerden yatırımcılar taĢınmıĢtır. Bölgede kurulan ilk özel tersane olan Turkuaz 

Tersanesi , daha sonraları açılan yabancı sermayeli Proteksan‟la birleĢip Proteksan-
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Turquoise adını alarak ülkede yat yapımını hızlandırmıĢlardır. Zaman içerisinde 

devletin de teĢvikleriyle çeĢitli özel yat yapım tersaneleri faaliyete geçmiĢtir. 

Yat üretim alanında bugün dünyada üst sıralarda yer alan Türkiye düĢük imalat ve 

iĢçilik ücreti avantajıyla dikkati çekmektedir. Birçok yabancı müĢteri sipariĢlerini 

ülkemiz tersanelerine vermektedir. Çoğunluğu Ġstanbul‟da olan yat üretim sektörü 

Gebze, Antalya, Bodrum, Karadeniz sahil bölgesindeki irili ufaklı tersanelerde 

güçlenmektedir. Ülkemiz ahĢap tekne iĢçiliği ve üretiminde dünyanın en önde gelen 

ülkeleri arasındadır. Son yıllarda yat üretim piyasasına hızlı bir giriĢ yapan karbon 

fiber (kompozit) çelikten yaklaĢık 5 kat daha hafif, 14 kat daha mukavemetli fakat 

500 kat daha pahalı bir malzemedir. Karbon atomlarından oluĢan sağlam molekül 

yapısı ile havacılık, otomotiv gibi diğer endüstriyel sektörlerde de kullanım alanı 

bulmaktadır (http://students.sabanciuniv.edu/~recepdogan/?tag=karbon-fiber, EriĢim 

tarihi: 19.03.2010). 

Bugün yat tasarım sektörü adeta zincirlerini kırmak için uğraĢmaktadır. GeliĢen 

teknolojiyle beraber yurtdıĢında yat tasarımı alanında katedilen yol Ģüphesiz 

ülkemizdekinden çok daha fazladır. Ülkemizde üretimi yapılan bir çok yatın styling 

(gövde formu tasarımı) ve iç mekan tasarımları yurtdıĢındaki tasarımcı firmalardan 

gelmektedir. Sektörde önde gelen bazı firmalar haricinde bir çok tasarım firması ise 

daha önceden denenmiĢ, üretilmiĢ tasarımları bir takım değiĢiklikler yaparak 

kopyalamak suretiyle faaliyetlerini devam ettirmektedir. Kendi özgün tasarımlarını 

gerçekleĢtirebilen, yetenekli ve konusunda uzman tasarımcıların yetiĢmesi, üç tarafı 

denizlerle çevrili ülkemizde potansiyeli olan ancak, yeni yeni geliĢmeye baĢlayan bu 

sektörün, hem bireysel hem de ulusal ekonomiyi destekleyecek bir iĢ kapısı olması 

bakımından çok önemlidir. 

2.4 Yatların Sınıflandırılması 

Genel anlamda gezinti veya spor teknesi anlamına gelen yatlar için sektörde ve 

literatürde yapılan ayrım tahrik sınıflarına göre yapılmaktadır. Teknenin deniz 

üzerinde hareket etmesini, bir noktadan bir diğer noktasını sağlayan tahrik sistemidir. 

Türk Loydu‟nun yat klaslama kurallarında yapmıĢ olduğu tanımlamaya göre, yatlar 

genel olarak üç çeĢittir. Bunlardan ilki motorla sevk edilen motoryatlar (motoryacht), 

ikincisi sadece yelkenle hareket eden yelkenli yatlar (sailing yacht) ve son olarak 

günümüzde iklim koĢullarının da değiĢkenliği düĢünülürse hem lüksten hem de seyir 
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keyfinden geri kalmak istemeyen kullanıcılar için tasarlanan isteğe göre motorla 

veya yelkenle sevkedilen motorlu yelkenlerdir (motor sailor). Fakat birçok 

multifonksiyonel araç ve gereçte olacağı gibi bu tür tekneler de arada kalmıĢ, ne 

motorlu yat görevini ne de yelkenli yat fonksiyonunu tam olarak yerine 

getirebilmektedir.  

2.4.1 Motoryatlar 

Bir veya birden fazla sayıda motor kullanılarak sevk edilen deniz araçlarıdır. (Türk 

Loydu) Bir motoryatı yelkenliden ayırmak çok da zor değildir. En basit olarak 

motoryatlarda güverte eni (geniĢliği) aynı uzunluktaki yelkenli bir tekneye göre daha 

dardır. Bunun baĢlıca nedeni motoryatların ince-uzun gövde yapısıyla sağlanmak 

istenen hız faktörüdür. Motoryatlar çoğu zaman sosyal hayatta sahiplerinin güç ve 

zenginlik göstergesi olarak karĢımıza çıkan lüks oyuncaklardır. 

Yelken, direk vs. teknik-yapısal elemanları barındırmayan motoryatlarda iç mekan 

yerleĢimi çoğu zaman daha serbestçe yapılır. Bununla birlikte motoryatlarda iç 

mekan yerleĢimlerini etkileyen posta arası mesafeleri, perdeler (bulkhead), motor 

dairesi yerleĢimi ve konumu, pencere-lumboz boyut ve dağılımları gibi çok sayıda 

unsur vardır. AnlaĢıldığı gibi bu faktörler teknik ve yapısal faktörler olup, tasarımları 

mimarlar ,iç mimarlar ve endüstriyel tasarımcılar tarafından yapılabilmekle birlikte, 

uygulanabilirliği mühendisler tarafından kontrol edilir.  

Motoryatlar kendi içlerinde birçok farklı sınıflandırılmaya tabi tutulur. En yaygın 

yapılan sınıflandırma tekne yapım malzemesine göre yapılandır. Bodrum‟da bulunan 

tersaneler dünyaca ünlü guletlerinin yanı sıra ahĢap tekne üretimi konusunda en ileri 

düzeydedir. Ġstanbul‟da sac (çelik) tekne üretimi yaygınken, Antalya‟da ileri 

infüzyon teknolojisi ve sandviç metodu
3
 esasına dayanan kalıp alınarak üretilen 

kompozit (karbon fiber-CTP ) tekneler yaygındır (Bkz. ġekil 2.4). Bu tekneler çelik 

teknelere göre daha hafif fakat bir o kadar da pahalıdır. Karbon fiber, esneme ve 

bükülmeye dayanıklı fakat sıkıĢtırma ve çarpmalara dayanıksızdır. Bu 

dezavantajlarından dolayı yatlarda yapı elemanı olarak tercih edilmemektedir. 

Sayısı az olmakla beraber beton tekneler de kullanım alanı bulmaktadır. Tekne 

yapım malzemeleri, tekne deplasmanı
4
 ve kullanım fonksiyonu (okyanus aĢırı seyir 

veya kısa yol seyri) gibi parametrelere göre belirlendiğinden dolaylı yolla da olsa iç 

mekanı etkilemektedir. Ġç mekan yerleĢimini etkileyen bir baĢka sınıflandırma da 
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gövde yapılarına göre yapılır. Teknenin performansını etkileyen en önemli unsur 

gövde formudur. Örneğin bir katamaran (çift gövdeli), gövdesinin sağlam stabilitesi 

nedeniyle daha az sallanırken, tek gövdeli (monohull) bir teknenin dengesini, bir 

baĢka deyiĢle dalgaya karĢı   direncini   sağlamak   daha   zordur.  Bununla   beraber   

bir   katamaranın   bir çarpıĢmadan veya alabora olduktan sonra tekrar eski 

durumunu alması, kendini toparlaması tek gövdeli yapıya sahip bir tekneye göre 

daha zordur. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.4 Kompozit teknenin kalıbından çıkarılması 

 

Benzer bir karĢılaĢtırmayı iki tekerlekli bir bisiklet ve dört tekerlekli bir at arabası 

arasında yaparsak, iki tekerlekli bisiklet üzerinde durmak daha zorken, at arabası dört 

teker üzerinde daha güvenli bir Ģekilde yol alır. Fakat bir at arabası devrildiğinde 

toparlanması daha zorken, iki tekerli bisiklet devrildiği yerden kalkar, çabuk 

toparlanır ve yoluna devam eder. Burada dengeyi sağlayan neden, teknenin suya 

birkaç farklı noktadan temas etmesidir. 

2.4.1.1 Tek Gövdeliler (Monohull) 

Yat üretim sektörünün ezici çoğunluğunu tek gövdeli yatlar oluĢturur. Bu yatların 

karina
5
 formunu Ģekillendiren en önemli kriter teknenin fonksiyonu ve kullanıcının 

hız beklentisidir. Karina formları genel olarak üçe ayrılır. V formlu gövdeye sahip 

tekneler “kayıcı (planning) tekne” olarak adlandırılır (Bkz. ġekil 2.5). Formları 

itibariyle suyla daha az temas halindedirler. Sürat esnasında burunları neredeyse 

suyla teması kesilecek Ģekilde kalkar. Kayıcı gövdeli teknelerde fonksiyon gereği 

fazla bir lüks ve konfor beklentisi olamaz. Bu tip teknelerde seyir halindeyken 



 
12 

yürümek,oturup kalkmak oldukça zordur. Üstün hız performansına sahip olan sürat 

ve yarıĢ tekneleri bu gruba girer. Deplasman tekneleri ve kayıcı tekneler arasında bir 

yerde olan “yarı deplasman tekneler (semi-displacement)” ise kayıcı gövdeli 

teknelere göre daha yavaĢ fakat bir o kadar da konforlu bir seyir imkanı sunar (Bkz. 

ġekil 2.6). Yarı deplasman tekneleri daha fazla iç mekan tasarımına olanak sağlarlar.  

Kayıcı gövdeli 15 metre bir motoryatı çelikten üretmek yerine karbon fiber gibi hafif 

bir malzemeden yapmak daha mantıklıdır. Yarı deplasman teknelerde ise ağırlığı, 

dengeyi ve daha uzun bir seyir (okyanus aĢırı) talebini karĢılamak için inĢa 

malzemesi çelik veya ahĢaptan seçilebilir. Orta boy balıkçı tekneleri, gezi amaçlı 

kullanılan yatlar bu gruba örnek olarak verilebilir. Deplasman teknelerinin ise karina 

yapıları U formundadır. Suyla teması en çok olan bu teknelerde yol tutuĢu (teknenin 

suyla temas yüzeyi) yüksektir. Hız açısından fazla bir performans beklenmez, önemli 

olan iyi bir barınma mekanı sağlaması ve güçlü bir taĢıyıcılık özelliğidir. Uzun 

seyirler için kullanıldıklarından hem tekne sahibini hem de tekneyi kullanan 

personeli rahatlıkla barındıracak imkanlara sahip olmalıdırlar (daha büyük bir mutfak 

ve daha çok sayıda kamara gibi). Bazı yük gemileri, denizaltılar (submarine), yolcu 

gemileri, yüzer oteller olarak kullanılan megayatlar, uzun yol balıkçı tekneleri bu 

gruba girer. 

Yaygın olarak deplasman teknelerinde hızı arttırması amacıyla gövdenin suyla temas 

halindeki baĢ kısmında bir bulb (çıkıntı) bulunur (Bkz. ġekil 2.7). Bu bulblar suyu 

yararak teknenin daha hızlı bir Ģekilde  yol almasına ve baĢ-kıç vurmasıyla meydana 

gelecek sarsıntıları en aza indirgemeye yaramaktadır (Sügen, 2007). 

Teknenin gövde formu ve sayısı, kullanıcısının istekleri ve amaçları doğrultusunda 

tekneden beklenen performansı sağlayacak Ģekilde belirlenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.5 Kayıcı gövde,  Monte Carlo 47-Beneteau 
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ġekil 2.6 Yarı deplasman trawler tipi tekne, Leomar 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.7 Yumrulu deplasman tekne tasarımı, San Lorenzo Yachts 

 

2.4.1.2 Çok Gövdeliler (Multihull)   

1700‟lü yıllarda Polinezya ve Mikronezyalılar
6
 tarafından kullanıldığı bilinen birden 

fazla gövdeye sahip tekne türüdür (Tarjan, 2008). Günümüzde üretilen çoğu tekne 

tek gövdeli olmasına rağmen çok gövdeli tekneler de bazı özel kullanıcılar tarafından 

rağbet görmektedir. Fakat çok gövdeli tekneler ağır hava Ģartlarına dayanıksızdırlar. 

Alabora olmaları, yani ters dönmeleri tek gövdeli teknelere göre daha zor olmasına 

karĢın devrilirlerse eski hallerini almaları imkansızdır. Bu nedenle çok gövdelilere 

örnek olarak verebileceğimiz IDO‟ne ait deniz otobüsü ve Ġstanbul‟daki katamaran 

tipi deniz taksisi seferleri en ufak bir hava muhalefetinde bile iptal edilmektedir. 

(Bkz. ġekil 2.8, ġekil 2.9). Genelde kısa mesafe ulaĢım aracı veya keyif amaçlı 

olarak kullanılırlar. 
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            ġekil 2.8 ĠDO-Deniz Otobüsü                                  ġekil 2.9 Ġstanbul‟da bir deniz taksisi 

 

Bugünkü çift gövdeli tekne tipi olan katamaranların tarihi 1700 „lü yıllara dayanır. 

Bu dönemde Büyük Okyanus‟ta yer alan Mikronezya ve Polinezya olarak 

adlandırılan adalar öbeğinde yaĢayan insanlar birden fazla sayıda kanoyu birbirine 

bağlayarak taĢımacılık ve ulaĢım amaçlı kullanmıĢlardı (Bkz. ġekil 2.10, ġekil 2.11). 

1877‟de bu gelenekten esinlenen Amerika asıllı Nathanael Herreshoff, Amaryllisa 

adını verdiği ilk katamaranı tasarladı. 1947‟de ise yatçılıkta efsanevi bir isim olan 

Woody Brown ve Alfred Kumalae Hawai‟de ilk modern katamaran olarak tarihe 

geçen “Manu-Kai” adlı tekneyi suya indirdi (Tarjan, 2008). 

 

 

 

  

 

 

        ġekil 2.10 Çift gövdeli tekne, Polinezya                ġekil 2.11 Modern katamaranın esin kaynağı  

 

Zamanla tek gövdelilere alternatif olan bu ilginç tasarımlı tekneler batmazlık ve 

yüksek stabilite özellikleriyle kullanıcılarının beğenisini kazanmıĢ zevk amaçlı 

tekneler haline gelmiĢlerdir. Güvenli bir seyir, daha yüksek hız ve daha geniĢ 

mekanlar sunan çok gövdeli teknelerde aynı zamanda daha geniĢ depolama alanları, 

gövdeleri arasındaki bölünmeden dolayı ortaya çıkan ve mahremiyet sağlama 

kolaylığı gibi nedenlerle bir süre popüler kalmıĢlardır (Bkz. ġekil 2.12, ġekil 2.13). 

Ancak alabora olduklarında ters vaziyette kalmaları nedeniyle popülaritelerini 
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yitirmiĢlerdir (Bkz. ġekil 2.14). Avrupa‟da  önemini büyük ölçüde yitirmeye 

baĢlayan katamaranlar daha sonraları Amerika‟nın gözdesi haline gelmiĢtir. Bugün 

ise ağırlıklı olarak Ġngiltere, Fransa, Singapur, Kore, Güney Afrika ve Amerika‟da az 

sayıda da olsa üretilmeye devam etmektedir (Tarjan, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.12 Bir katamaranın iç ve dıĢ mekan yerleĢimi 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

ġekil 2.13 Bir katamaranın çeĢitli bölmelerinden görüĢ 
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ġekil 2.14 Su üzerinde katamaran ve tek gövdeli teknenin salınım hareketleri 

 

Katamaranların ortaya çıkmasından sonra geliĢen teknolojiyle de beraber mevcut 

tasarımlardan ilham alınarak üç gövdeli trimaran tekneler yapılmaya baĢlamıĢtır 

(Bkz. ġekil 2.15, ġekil 2.16, ġekil 2.17, ġekil 2.18). Amerikalı Arthur Piver , Rus 

asıllı Victor Tchetchet modern trimaran teknelerin önde gelen tasarımcıları olarak 

sayılmaktadır (Tarjan, 2008). Daha sonraları yapılan beĢ gövdeli pentamaran tipi 

tekneler ise daha çok deneme amaçlı, kimi zaman da askeri amaçlı kullanılan 

tekneler olarak kalmıĢlardır (Bkz. ġekil 2.19). 

 

 

 

 

 

 

 

              ġekil 2.15 Lodestar Trimaran                                      ġekil 2.16   Trimaranın üstten görünüĢü 
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        ġekil 2.17 Son teknoloji bir trimaran                              ġekil 2.18 Trimaranda iç mekan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.19  Suya beĢ farklı yüzeyiyle temas eden pentamaran yat 

 

2.4.2 Yelkenli (Sailing Yacht) ve Yelkenli-Motorlu Yatlar (Motor-sailor) 

Yelken gücüyle sevk edilen yatlardır. Yelkenliler daha çok spor ve keyif amaçlı 

kullanılan, açık alanları motoryata kıyasla daha çok ve güverte donanımı üstün 

yatlardır. Doğaya meydan okuyarak seyir yapma amacını taĢırlar ve fazla konfor 

barındırmazlar.Kullanımı zahmetli ve sorumlulukları motoryatlara göre daha çoktur. 

Fakat günümüzde hemen her yelkenli yatta kullanıcısının da isteği doğrultusunda 

hava Ģartları ve rüzgarın elveriĢli olmadığı zamanlarda da yol alabilmek amacıyla 

motor gücü kullanılmaktadır. “Motor-sailor” diye adlandırılan bu yatlarda geleneksel 

bir yelkenlideki tüm donanım bulunmakla beraber belli bir düzeyde lüks ihtiyacına 

cevap verilebilir. Üstyapıları (superstructure) daha özgür ĢekillenmiĢtir ve motorlu 

yatların modern hatlarını çağrıĢtırırlar. (Bkz. ġekil 2.21) 
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Aynı boyutlardaki yelkenli bir tekneyle bir motoryat arasında ciddi yerleĢim ve 

fonksiyon farkları vardır. Yelkenli yatların iç mekan yerleĢimleri çoğu zaman daha 

elveriĢsiz olmaktadır. Çünkü güverteler daha tümsek ve tavanlar daha basıktır. 

Kamaralar küçük ve tavan seviyeleri düĢük olduğundan iç mekanda hareket etmek 

güçtür. Ġskele sancak yönünde sallanma hareketi yaparlar dolayısıyla iç mekanları bu 

aksa göre konumlandırılmalı yalpa (salınım) hareketlerinin gerektirdiği düzende 

tutamak ve düĢmeyi engelleyici çıkıntılar yapılmalıdır.  

Bir yelkenli veya yelkenli-motorlu yat mekanları, hacim ve alan olarak aynı boydaki 

bir motoryata göre daha küçüktür. Ġç mekanları daha kısıtlıdır. Bunun en önemli 

nedeni güverte üzerinde yer alan yelken, yelken donanımları ve güverte 

ekipmanlarıdır. (Bkz. ġekil 2.22) 

Motoryattan farklı olarak dümenleri dıĢ mekanda konumlandırılan yelkenlilerde 

yerleĢim öncelikle güverte üzerinde donanım ve fonksiyonların gerektirdiği Ģekilde 

yapılır. Ġç mekanların tasarımına büyük ölçüde yön veren unsurlar, yelken direkleri, 

havalandırma ve çıkıĢ kapakları gibi güverte ekipmanlarıdır (Bkz. ġekil 2.23, ġekil 

2.24). Yelkenli teknede yelken vb. güverte ekipmanlarının kontrolü amacıyla, kıçta 

veya yüksekçe bir seviyeye yerleĢtirilen dümen de güvertenin genel yerleĢimini ve 

dolaylı olarak da iç mekan yerleĢimini etkiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.20 Türkiye‟de üretilen 88 m yelkenli, Malta ġahini 
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ġekil 2.21 30 metre bir motor sailor, Merlin, Mengi-Yay  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 2.22 Yelkenlide güverte donanımları ve yelkenler, First 50-Beneteau 
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ġekil 2.23 Yelken direk donanımlarının iç mekana yansıması, First 50-Beneteau 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.24 Güverte çıkıĢ kapaklarının iç mekan tavanında oluĢturduğu doğal aydınlatma hattı 
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3. MOTORYATLARDA TASARIM SÜREÇ VE KRĠTERLERĠ 

Seri üretim tekneler hariç tüm tekne tasarımları benzer aĢamalardan geçer. Özel 

üretim teknelerin tasarım süreci her Ģeyden önce bir alıcının (müĢteri), yapımcı 

(yüklenici) firmaya kendisi için veya ticari-turistik amaçlarla tekne sipariĢi 

vermesiyle baĢlar. Tekne tasarımında da diğer tüm özel tasarımlarda olduğu gibi bir 

arz-talep döngüsü söz konusudur. MüĢteri, yapımcı firmanın daha önceki 

çalıĢmalarına bakar ve kendisine sunulan imkanlarını değerlendirir. MüĢteri istekleri 

doğrultusunda yaklaĢık bir maliyet hesabı yapılır. Bu görüĢmeden sonra eğer iki taraf 

da kabul ederse bir ön anlaĢma yapılır. Teknenin mimarı/tasarımcısı ve mühendislik 

hizmetlerinin alınacağı kiĢiler ya da firmalar, müĢteri veya yüklenici firma tarafından 

projeye dahil edilir. Bu noktada müĢteri iki farklı anlaĢma yapar (Bkz. ġekil 3.1). Bu 

anlaĢmalardan ilki tekne inĢa faaliyetlerini yürütecek yüklenici firma ile yapılacak 

olan yat inĢa sözleĢmesini kapsar. Ġkinci anlaĢma ise müĢteriyle, mimarlık ve 

mühendislik hizmeti veren firma arasında yapılan yat tasarım sözleĢmesidir. Bazen 

bu iki anlaĢma belirlenen tek bir yat firması ile yapılır ve hem yat tasarım hem de yat 

yapım hizmetleri söz konusu firmadan alınır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.1 MüĢteri SözleĢme Diyagramı 
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Ön anlaĢması yapılan projenin Ģekillenmesi için her tasarımda olduğu gibi belli 

süreçler iĢler. Bu süreçlerin doğru ve belirlenen zaman çerçevesinde 

gerçekleĢtirilmesi para ve zamandan tasarruf sağlayacaktır. Özel üretim teknelerde 

süreçler arasındaki iliĢkilendirme çok sıkı olduğundan aĢamalar birbiri içine geçer ve 

birbirinden beslenir. Ancak bu süreçlerin yer değiĢtirmesi söz konusu değildir. Aksi 

halde proje genelinde aksamalar, sık sık geri dönüĢler söz konusu olabilir.  

Tasarımcı firma, tekne tasarımının ilk aĢaması olan kavramsal tasarım aĢamasında, 

belli noktalarda veya bu sürecin bütününde mühendislik hizmeti veren kiĢi veya 

firmaların danıĢmanlığında çalıĢmalarına baĢlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.2 Tekne tasarım spirali 

 

En yaygın uygulamaya göre tekne tasarım süreci kendi içinde farklı evrelere ayrılır 

(Bkz. ġekil 3.2). Her süreç farklı fonksiyonları Ģekillendirir. Her aĢamanın sonunda 

bir sonraki aĢamaya sağlam bir geçiĢ için projenin bütünü yeniden incelenip 

değerlendirilir. Sürecin sonucu tatmin edici olmalıdır. Herhangi bir tereddüt varsa bir 

sonraki aĢamaya geçilmemeli, mevcut veriler ve sonuçlar tekrar değerlendirilmeli, 

gerekirse baĢtan baĢlanmalıdır. Ancak tatmin edici sonuca ulaĢıldığında süreç 

sonlandırılabilir (Bkz. ġekil 3.3, ġekil 3.4). 
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ġekil 3.3 Kavramsal tasarımdan iĢletme aĢamasına kadar tekne tasarım süreç diyagramı 
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ġekil 3.4 Kavramsal tasarımdan iĢletme aĢamasına kadar tekne tasarım süreç diyagramı 

 

3.1 Kavramsal (Konsept) Tasarım 

Yat tasarım süreci de diğer tüm tasarımların sürecinde olduğu gibi zihinde beliren bir 

imajla baĢlar. Bu imaj tasarımcının (mimar, iç mimar veya endüstriyel tasarımcı), 

daha önceki kiĢisel deneyimleri, gözlem ve araĢtırmalarının bir sonucu olarak ortaya 

çıkar. Tasarımcı veya mühendis, müĢterisinin de amaç ve istekleri doğrultusunda 

zihninde oluĢan bu bulanık görüntüyü tasarım fikri ve konsepti ile yavaĢ yavaĢ 

netleĢtirmeye baĢlar. Tasarım süreci boyunca tasarımcı, teknenin kullanım amacını, 

tasarıma yön veren kimi zaman da sınırlandıran kuralları göz önünde 

bulundurmalıdır. Konsept tasarım aĢamasında tasarımcı, projesi için en iyi ve uygun 

olanı bulana kadar sürekli değiĢiklikler yapmak suretiyle ilerler (Hamlin, 1996). 

Kavramsal tasarım sürecinde müĢteri ihtiyaç ve istekleri belirleyicidir. MüĢteri 

memnuniyeti için sürekli toplantılar yapılır. Mevcut arĢivler, daha önceden yapılmıĢ 
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ürünler incelenir. Teknenin amacı, yapım malzemesi-metodu, kullanıcı sayısı ve 

özellikleri, seyir yapılacak iklim, seyir mesafesi, hız beklentisine göre tekne formu 

çizilir. Posta ve perde yerleĢimleri yapılır. Kabaca genel yerleĢim planları (general 

arrangement) oluĢturulur. Motor güç ve özelliklerine göre, sevk sistemine uygun yer 

belirlenir.  

Bu aĢamada teknenin profili, boyutlandırmaları,  ihtiyaçlara göre ĢekillenmiĢ basit iç 

mekan yerleĢim planları, enine ve boyuna bir kesit, tahmini su hattı çizimleri ile 

tekne künyesi (specifications) oluĢturulur. Güverte planları kabataslak olarak verilir. 

Tekne yapım malzemesi belirlenmiĢse, birkaç önemli konstrüksiyon ve birleĢme 

detayı çizimi yapılabilir. Teknenin genel elektrik ve mekanik tesisatı sistem 

elemanlarına göre genel bir yerleĢim yapılır. Mutlaka bir gemi inĢa, elektrik, makine 

mühendisi sürece dahil edilmelidir. Çünkü bu aĢamada tasarımcının (mimar veya 

endüstri tasarımcısı) teknik bilgileri tek baĢına yeterli olmaz. Gerekli onay ve 

sertifikaları alıp tamamıyla güvenli bir yat tasarlayabilmek için bu meslek 

gruplarından danıĢmanlık hizmeti almak kaçınılmazdır. Kullanılacak sistem 

ekipmanları ve metodlarına göre yaklaĢık bir maliyet analiz hesabı yapılarak 

sonuçlar müĢteriye sunulur. MüĢteriden onay alınamazsa, proje zayıf noktasından 

baĢlanarak yeniden geliĢtirilir. MüĢteri onayı aldıktan sonra kavramsal tasarım süreci 

biter ve daha titiz ve teknik planlama gerektiren ön tasarım sürecine geçilir (Hamlin, 

1996). 

Bütün bu tasarımları kabataslak da olsa yapan kiĢinin iç mekan ve detay tasarımı 

yapmadan önce tekne gövde ve kabuk yapısı, malzemesi, strüktürü, iĢletme-sevk 

sistemleri ve mekanik tesisatı hakkında genel bir fikre sahip olması gerekir. Her 

yönüyle düĢünülüp tasarlanmamıĢ bir proje, harcanan bütün emeklerin çöpe 

gitmesine, dolayısıyla zaman ve moral kaybına sebep olur. Ancak tasarım 

süreçlerinin dikkatli ve titiz bir Ģekilde iĢleyiĢini sağlayıp, geri dönüĢleri azaltarak 

emek, zaman ve ekonomiden tasarruf sağlanmasıyla bu gibi durumların önüne 

geçilebilir.  

Genelde iç mimara onaylanan konstrüksiyon çizimleri verildikten sonra iç mekanı 

kurgulaması ve detaylandırması beklenir (Hamlin, 1996). Mimar da tesisat ve 

güvenlik ekipmanları imkan verdiği ölçüde tasarladığı tekneyi olabildiğince 

yaĢanabilir ve konforlu bir deniz aracı haline getirmeye çalıĢır. Fakat bu uygulama iç 

mimara daha çok zorluk ve kısıtlı bir çalıĢma alanı sağlarken sürecin verimini 
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düĢürür. Bu nedenle teknik personel (mimar, tasarımcı, mühendis) ve kullanıcıların 

üründen daha memnun kalabilmesi için tasarım sürecinde, kavramsal tasarım 

aĢamasından itibaren mühendis ve tasarımcı (mimar/iç mimar/endüstriyel tasarımcı) 

beraber çalıĢmalıdır. Çünkü mühendis teknik zorunluluk ve buna bağlı detayları 

tasarımcıya aktarmak durumundadır. Tasarımcı da otoritelerin koyduğu bu kurallara 

uyarak iç mekan içerisinde dilediği tasarımı yapabilir, tasarımlarını hayata geçirmek 

için mühendisten mekanik tesisat, elektrik vb. sistem ve ekipmanlarıyla ilgili 

değiĢiklikte bulunmasını talep edebilir ve böylelikle tasarım süreci daha sağlıklı bir 

Ģekilde yürütülebilir. 

3.1.1 Ġhtiyaç programı hazırlanması 

Genel olarak bir yat tasarımına baĢlamadan önce tasarımcının bir müĢteri ve kullanıcı 

analiz anketi yapması müĢterinin daha iyi tanınmasına imkan tanıyarak, ilerleyen 

aĢamalarda çıkması muhtemel sorunları en aza indirgeyecek, üretime katılan 

herkesin (inĢa eden firma, tedarikçiler, taĢeronlar, tasarımcılar vb.) ve kullanıcıların 

sonuçtan memnun kalmalarını sağlayacaktır. (Bkz.EK-A MüĢteri-Kullanıcı Anketi) 

Tekne projesi için de diğer tüm projelerde olduğu gibi bir ihtiyaç programı yapılır. 

Daha önce belirtildiği gibi tekne kavramsal tasarım sürecine yön veren müĢteri 

istekleri ve ihtiyaçlarıdır. Örneğin teknesini charter
7
 amaçlı kullanacak tekne sahibi 

daha fazla sayıda kamara, daha geniĢ bir mutfak ve sosyal mekan talep edecektir. 

Bütün bu gerekliliklere göre mekanlar arası kurgu yapılır. Tank kapasiteleri 

teknedeki kullanıcı sayısı ve tekne seyir mesafesine göre belirlenir. Örneğin 30 

metrelik, 16 kiĢi kapasiteli bir teknedeki kullanıcıların yeme içme ihtiyacı ve 

kullandığı atık su miktarı ile aynı boyutlarda kiĢiye özel tekne yaptıracak olan kiĢinin 

6-8 yatak kapasiteli teknesi arasında fark olacaktır. Tank kapasitelerini belirleyen 

diğer kriter de seyir mesafesidir. Tekneler karadaki yapılardan farklı olarak kendi 

kendine yetmeye çalıĢan, sınırlı ölçüde imkanlara sahip araçlardır. Stokları bittiğinde 

ancak bir liman
8
 veya marinaya

9
 demirledikleri takdirde elektrik, yiyecek, içecek, 

atık boĢaltım vb. hayati ihtiyaçlarını yeniden karĢılayabilirler. Bu nedenle tekne 

okyanus aĢırı yani uzun süreli seyir yapacaksa, uzun süre bağlayacak, beslenecek 

yeri bulamayacağından tank kapasiteleri, depo alanları fazla olmalıdır. 

Teknede önemli bir diğer ihtiyaç da mutfaktır. Mutfak da teknedeki kullanıcı 

sayısıyla doğru orantılı Ģekilde büyür. KiĢisel teknesini yaptıracak müĢteri 
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muhtemelen teknenin mutfağından çok sosyal mekanlarına yer vermek 

isteyeceğinden mutfaklar iĢlevini yitirmemek kaydıyla olabildiğince küçük yapılır. 

Ana mutfağın yanı sıra büyük teknelerde ayrıca bir personel mutfak ve oturma alanı 

bulunabilir. Tekne sahibi, teknesinde sık sık parti verecekse misafir kapasitesi de 

düĢünülerek, bu türden sosyal aktivitelerde yeterli gelecek mutfak ekipmanları ve 

alanları belirlenmelidir. Teknede açık mekanlarda en azından ufak bir bar ve geniĢ 

güneĢlenme platformları istenir. Bunun yanı sıra ortalama 25 metre ve üzeri 

teknelerde jakuzi gibi büyük alan gerektiren sistemler isteniyorsa, buna göre ihtiyaç 

listesi oluĢturulur. Her kamarada TV, uydu, müzik vb. eğlence sistemi isteyen bir 

müĢteri olabileceği gibi sadece salon, oturma odası gibi yaĢama mekanlarında bu tür 

düzenlemeler talep eden bir müĢteri de olabilir. Benzer Ģekilde kamaralarının 

hepsinde münferit ıslak hacimler (WC/Banyo), giyinme odası talep eden müĢteri ile 

birkaç kamaranın ortak kullanabileceği ıslak hacim ve gardrop düzenlemesi isteyen 

müĢterinin ihtiyaç listeleri arasında fark olacak ve bu fark maliyet analiz tablosuna 

yansıyacaktır. Tekne genelinde gerçekleĢtirilmesi beklenen bu istek ve ihtiyaçlar 

kavramsal tasarım sürecine yön veren asıl kriterlerdir. 

3.1.2 Tekne performans kriterleri 

Kavramsal tasarım aĢamasına yön veren en önemli bir baĢka kriter ise teknenin 

formudur (Bkz. ġekil 3.5). Teknenin formunu ise tekne kullanım amacı ve hız 

beklentisi gibi istekler belirler. Bir teknenin formu iç mekanların, dolaylı yolla da 

olsa sevk ve idare mekanlarının düzenlenmesinde belirleyicidir.  

 

 

 

 

ġekil 3.5 Karina formuna göre tekneler 

 

Teknede kullanılacak elektrik, mekanik sistem ekipmanları, tanklar ve bunların 

ağırlıkları da performansı etkileyen kriterlerdir. Tasarımın baĢlangıcında oluĢturulan 

ihtiyaç listesinde yer alan tüm maddeler tekne performansını dolaylı veya direkt 

olarak etkiler. Tekne açık denizlerde kullanılacak uzun mesafeli bir seyir aracı 
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olacaksa yapım malzemesi ve özellikleri ona göre seçilir. Uzun mesafeli deplasman 

yatlarında ağırlıklı olarak çelik ve alüminyum gibi zor Ģartlara dayanıklı malzemeler 

kullanılırken, kısa mesafeli ülke içi veya yakın ülkeler arası seyirler için daha hafif 

malzemeler olan ahĢap, fiberglas (FRP)
10

 vb. malzemeler tercih edilir. Bütün bu 

veriler,  kavramsal tasarım aĢamasında tasarımcıya yol göstererek sürecin bir sonraki 

aĢamasına geçmesini sağlar. Bu aĢamada eskiz üzerinde yapılan çizimlerde kesinlik 

olmamakla birlikte genel bir tasarım konsepti belirlenmiĢ olur ve maliyet analizi 

daha gerçekçi verilerle yapılabilir. 

 Tekneden beklenen performansın alınabilmesi için gerekli kriterleri göz önüne 

alarak değerlendiren, bu değerlendirme doğrultusunda ampirik
11

 yöntemlerle tekne 

formunu ve ana hatlarını oluĢturan, teknenin genel ön yerleĢimini kurgulayan kiĢi 

tekne tasarımcısıdır. Tasarımcının bir yatın dıĢ formunu oluĢturabilmesi için asgari 

bazı boyutları bilmesi gerekir (Bkz. ġekil 3.6, ġekil 3.7). Tekneler ile ilgili baĢlıca 

ölçüler ve tekne kısımları Ģunlardır: 

Tam Boy (Lenght over all-LOA ): Teknenin tüm donanımıyla baĢ ve kıçta en dıĢ 

noktaları arasında ölçülen uzunluğunu ifade eder. 

Gövde Boyu: Pruva üst ucundan kıç güverte dıĢ kenarına kadar olan ölçüdür. 

Teknenin gerçek boyuna ait değeri ifade eder. 

Su Hattı Boyu (Length water line-LWL): Teknenin gövdesinin su hattı 

seviyesinde ölçülen boyudur. Yelkenli teknelerde ve deplasman tipi teknelerde su 

hattı boyu teknenin azami hızı konusunda fikir veren ölçüdür. Ufak tekneler ve çok 

güçlü motorlarla donatılmıĢ teknelerde bu ölçüden faydalanılarak sürat 

hesaplanamaz. 

En (Beam): Teknenin en geniĢ noktasında ölçülen değerdir. Ġki borda arasındaki en 

geniĢ ölçüyü ifade eder. 

Derinlik (Depth): Tekne ortasındaki temel hattıyla ana güverte arasındaki düĢey 

uzaklıktır. 

Su Çekimi (Draft): Teknenin su hattı ile en altındaki temel hattı arasındaki düĢey 

uzaklıktır. Bu değer tekne gövdesinde baĢtan sonra doğru değiĢkendir. 

Deplasman (Displacement): Teknenin toplam ağırlığı olup yüzdüğü su hattında yer 

değiĢtirdiği suyun ağırlına eĢittir.  
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ġiyer: Teknenin ortasından bakıldığında baĢ ve kıç tarafa doğru güvertenin 

yükselmesiyle oluĢan iç bükeyliktir. 

Fribord (Freeboard): Tekne ortasında dizayn su hattı ile ana güverte arasındaki 

düĢey uzaklıktır. Fribord derinlik ile su çekimi arasındaki farka eĢittir.(Tekoğul, NeĢer 

ve Altunsaray, 2003) 

Borda: Teknenin sudaki en alt noktasıyla su üstündeki ilk güverte döĢemesine kadar 

olan kabuk kısmının dıĢ yüzeyidir. 

Alabanda: Teknenin en alt noktasıyla su üstündeki ilk güverte döĢemesine kadar olan 

kabuğun iç yüzeyidir. 

BaĢ (Pruva): Bir teknenin ön kısmı ve ileri istikametidir. 

Kıç (Pupa): Bir teknenin arka kısmı ve arka istikametini ifade eder. 

Ayna: Teknenin kıç Ģeklini düzleĢtirmek için kıç bodoslamaya bağlanan enine yapı 

elemanıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.6 Tipik bir motoryatın kısımları  
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ġekil 3.7 Kavramsal tasarım aĢamasında bir eskiz çalıĢması ve tahmini tekne-su hattı boyları 

 

3.1.3 Tahmini Maliyet Analizi  

Kavramsal tasarım sürecinde yaklaĢık olarak yerleri belirlenen ve ihtiyaç listesi 

doğrultusunda seçilen hidrolik, mekanik ve elektrik sistemlerinin, bu sistemlerin 

kurulum ve yapım metodlarının, kapasitelerinin, gövde ve üst yapı yapım 

materyallerinin, tahmini maliyet analizi yapılarak, yaklaĢık bir yapım maliyeti 
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belirlenir ve müĢteriye sunum yapılır. MüĢterinin onayına sunulan kavramsal tasarım 

projesi, istenen performans kriterlerini içeriyorsa ve maliyeti uygun bulunursa ön 

tasarım (preliminary design) süreci baĢlar. 

 Ön tasarım sürecine geçmeden önce çeĢitli sertifikasyon kuruluĢlarınca (TL
12

, 

RINA
13

, ABS
14

, GL
15

, BV
16

) veya bu kuruluĢların belirlediği özel danıĢmanlık 

Ģirketlerinden, belirlenen sistemler bunların birbirleriyle uyum içinde çalıĢıp 

çalıĢamayacağı, tekne performansı ve bunu oluĢturan kriterlerin uygunluğuyla ilgili 

olarak danıĢmanlık hizmeti alınır. Klas kuruluĢu seçerken teknenin hangi ülke 

bayrağı taĢıyacağına ve bu ülkede hangi kuruluĢların sertifikalarının en geçerli 

olduğuna göre bir tercih yapılır. Örneğin Avrupa sularında seyredecek bir tekne için 

en azından RINA klası, Amerika‟da seyredecek bir Avrupa bayraklı tekne içinse 

ABS ve/veya RINA sertifikası almak uygundur. Bu klas kuruluĢları sadece teknelere 

değil, teknede kullanılacak güvenlik ekipmanlarından teknik donanımlara, mobilya 

materyallerinden (kontraplak, çelik vb.) birleĢim detaylarından kullanılacak vidasına 

kadar onay verme yetkisine sahiptir. KuruluĢların verdiği onay, malzeme için kaliteyi 

ve deniz Ģartlarında kullanılabilir olmayı ifade ederken tekne için verilen sertifika, 

teknenin ikinci el pazarlarında rahatlıkla satılmasını sağlamaktadır. Bir kuruluĢun 

sertifikasını elde etmek için projede bahsi geçen kuruluĢun, klaslandırılması yapılan 

tekne tipine uygun olarak (charter teknesi, askeri gemi, balıkçı teknesi vb.), önceden 

saptanan Ģartlarına uyulması gerekir. Bu Ģartlar klas kuruluĢlarına göre belli baĢlı 

değiĢiklikler gösterebilir. Dünyada en çok kabul gören kuruluĢların sertifikalarını 

elde edebilmek için teknedeki tüm donanımların ve malzemelerin istenen Ģartlara 

uygun olarak yüksek kalite ve iĢçilikle üretilip kullanılması gerekir. Sonuç olarak 

bütün bunlar da maliyet analiz tahminine yansıyacaktır. 

Tahmini veriler üzerinden iĢleyen kavramsal tasarım süreci sonlandırılırken, daha 

gerçekçi bir takım teknik verilere dayandırılarak Ģekillendirilecek olan ön tasarım 

aĢaması baĢlar (Bkz. ġekil 3.8). 
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ġekil 3.8 Kavramsal tasarım aĢamaları 
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3.2 Ön (BaĢlangıç)Tasarım  

Bu süreçte final tasarımını etkileyen bütün önemli kararların verilip tamamlanmıĢ 

olması gerekir. Sonucunda onaylı ve kesin tasarıma ulaĢılması hedeflenir.  

Kavramsal tasarım aĢamasında tahmini veriler doğrultusunda çizilen basit planlar ve 

sistem yerleĢimlerine göre tekne inĢasına baĢlanacak Ģekilde daha detaylı olarak 

çizilip düzenlenir. Teknenin dıĢ profili, büyük ölçekte tüm kesitleri (her postadan en 

az bir kesit geçecek Ģekilde), güverte yerleĢimleri, kontrüksiyon malzemeleri ve 

bunların birleĢim detayları, su hattı çizgileri, Ģematik olarak çizilmiĢ, hidrolik, sevk, 

mekanik ve elektrik tesisat sistemi çizimlerini içerir. Kabin tavan yükseklikleri, taban 

geniĢlikleri ile kavramsal tasarımda tahmini olarak yerleĢtirilmiĢ su geçirmez 

perdelerin ve postaların yerleri netleĢtirilir. Tekne yapım malzemeleri ve metodu, 

bağlantı elemanlarının malzemesi, güverte-gövde birleĢim detayları, sevk sistemleri, 

motor cins ve özellikleri, ısıtma-soğutma sistemleri, ses ve ısı izolasyon özellikleri, 

tekne içinde ulaĢılabilirlik, yangın sistemleri ve ekipmanlarının yerleĢimi, hidrolik 

sistem kararları ve yerleĢimleri, havalandırma sisteminde kullanılacak ekipmanlar ve 

yerleĢimleri bu aĢamada proje üzerinde kesinleĢtirilir (Hamlin, 1996). 

Ön tasarımın son safhasında, teknenin suda en güvenli Ģekilde ilerlemesini 

sağlayacak bütün sistemlerin kararları geri dönülmemek üzere verilmiĢ olmalıdır. 

NetleĢtirilen bu kararlar doğrultusunda proje ilgili loyd kuruluĢunun çeĢitli 

sörveylerinden geçerek uzmanların onayına sunulur. 

Ön tasarım aĢaması son ürünün kaliteli ve istenen verimde çıkması için hayati önem 

taĢıyan bir süreçtir. Bu süreçte yapılacak en ufak bir ihmal veya bilgisizlik geri 

dönüĢü zor hatta imkansız hatalara yol açarak, emek ve zaman kaybına sebep 

olabilir. Detay ve uygulama tasarımına geçmeden önce, ön tasarım sürecinin sağlıklı 

bir Ģekilde yürütülmesi ve sonlandırılması önemlidir. Verimli bir proje çıkartabilmek 

için, ön tasarımı oluĢturan tüm sistem projelerinin ve çizimlerinin dikkat ve titizlikle 

hazırlanması, gerçekleĢtirilmesi akla yatkın gelen sistemlerin ve yöntemlerin bilinçli 

bir Ģekilde projeye entegre edilerek kurgulanması ve son tasarımın onaya 

götürülmesi gerekir (Bkz. ġekil 3.9, ġekil 3.10). 
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ġekil 3.9 Ön tasarım sürecinde kurgulanan sistemler 
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ġekil 3.10 Konsept aĢamasından konstrüksiyon aĢamasına tasarım süreci 
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3.2.1 Tekne strüktürü ve stabilite tasarımı 

Tekne strüktürü ve tasarım aĢamasına değinmeden önce literatürde sıkça geçen “yat” 

kavramı ile “tekne” kavramı arasındaki farka bir açıklık getirmek gerekir. Tekne 

(hull) kelimesi bir geminin dıĢını oluĢturan ve tüm bölümlerini kabuk gibi sararak 

yüzmesini sağlayan kısmını ifade eder. Yat ise genel olarak 15-20 metre üzerinde, 

gezinti, spor ve eğlence amacıyla kullanılan belli bir konfor düzeyine ulaĢmıĢ 

tekneler için kullanılan bir kelimedir. Yatların su altında kalan formu Ģüphesiz ki 

aracın performansını en baĢta etkileyecek olan öğedir. Örneğin bir güverte formu 

tasarımcının fantezilerine, modaya, eğilimlere ve niyetlenilen tasarım karakterine 

daha açıkken; tekne formu esasen hidrostatik ve hidrodinamik ihtiyaçlardan çıkarılır 

(Eliasson ve Larsson, 2007). 

Bir yatın tasarlanmasının ilk basamağını oluĢturan kabuk (hull) tasarımı yapılırken 

pek çok faktör göz önüne alınır. Bu aĢama tümüyle mühendislik yetenek ve bilgisi 

gerektiren bir aĢamadır. Gemi inĢa mühendisi veya yat tasarımcısı bu sürece 

baĢlarken tekne sahibinin istediği iĢlev ve amaca uygun bir Ģekilde bir genel 

konfigürasyon yerleĢim planı (general arrangement) hazırlar. Bu plan hazırlanırken 

göz önüne alınması gereken kriterler kullanıcı isteklerinden oluĢur. Tekne tipi, 

kullanıcı sayısı, özel isteklerle belirlenen mekanlar (örneğin spor salonu isteyen bir 

kullanıcı için bu iĢleve uygun bir mekan yaratılması), teknenin seyir özellikleri, uzak 

mesafe katedip edemeyeceği, hızı, manevra kabiliyeti ve genel yerleĢim planı, tekne 

formu ve ana boylarını oluĢturmada yol gösteren önemli verilerdir. Bunların yanı 

sıra, tekneye form verirken tasarımcı birçok faktörü göz önünde bulundurmak 

zorundadır. Bunlar: 

Güvenlikle Ġlgili Faktörler: Yapısal bütünlük, mukavemet (enine, boyuna, lokal), 

stabilite, manevra ve denizcilik kabiliyetleri 

Ekonomik Faktörler: Tasarım, inĢa ve iĢletim maliyetleri, kullanılacak malzemeler 

(sac, ahĢap, kompozit vb.) 

YerleĢimle Ġlgili Faktörler: YerleĢim öğelerinin önceliklerinin sıralanması, gürültü 

ve titreĢim özellikleri vb. (Sarıöz, 2006) 

Tekne formu oluĢturma aĢaması için tanınan süre genellikle 2-3 ay gibi kısa bir 

süredir. Böyle kısa bir sürede çeĢitli formların denenmesi meĢakkatli ve riskli olduğu 

için genelde tasarımcı-mühendisler daha önce kullanılmıĢ ampirik formları tercih 
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ederek, bu riske girmek istemezler. Çünkü teknenin formunu oluĢturmada pek çok 

teknik parametre gereklidir. Bütün bunların tek tek ele alınıp denenmesi imkansızdır. 

Her biri ayrı tecrübe ve uzmanlık gerektirir. Görüldüğü gibi tekne geometrisini 

oluĢtururken mühendislik bilgisi kullanılsa da değiĢtirilen her bir veri için elde 

edilecek farklı sonuçları görmek için zaman yetmeyecektir. Hemen hemen aynı 

amaçlara hizmet eden tekneler bir öncekinin deneysel bir çıktısı olmaktan öteye 

gidememektedir. Tekne tasarımı yapılırken en çok kabul gören yöntem, daha önce 

denenmiĢ ve tatmin edici bir performans sergileyen bir form üzerinde varyasyon ve 

distorsiyon
17

 yaparak yeni modeller geliĢtirmektir (Göksel, 2006). Fakat günümüzde 

yat tasarım disiplininin sadece bir mühendislik disiplininden çıkması, mimarlık ve 

endüstri ürünleri tasarımı disiplinleri ile buluĢmasıyla, diğer bir deyiĢle 

mühendisliğin sanat ve yaratıcılıkla buluĢmasıyla,  ilginç tasarımlar geliĢtirilmeye 

baĢlanmıĢtır. (Bkz. ġekil 3.11, ġekil 3.12, ġekil 3.13, ġekil 3.14, ġekil 3.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.11 Köpekbalığından esinlenmiĢ dıĢ form tasarımı, Oculus-Shopfer Yachts 

 

 

 

 

 

 

                

ġekil 3.12 Sinek gözü ve kanat  yapısından esinlenerek tasarlanmıĢ bir sürat teknesi,Ellips 
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ġekil  3.13 Devasa motoryat, A-Philippe Starck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.14 “Ocean Emerald” -Norman Foster 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.15 “ Burgess” -Ken Freivokh 
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3.2.1.1 Dikey Bölmelendirmeler (Frames & Bulkheads) 

Postalar (Frames): Postalar ve su geçirmez perdeler bir teknenin baĢlıca dikey yapı 

elemanlarıdır. Postalar teknenin omurgasının
18

 üzerine dizilerek, tekneyi Ģekillendirir 

(Bkz. ġekil 3.16). Ġki posta arası mesafe daha önceden saptanmıĢ ve uzmanlarca 

onaylanmıĢ bir takım formüllerle belirlenir. Ġç mekan yerleĢimini önemli ölçüde 

etkileyen yapı elemanlarıdır. Bu nedenle iç mekan tasarımcısının, tasarımına 

baĢlamadan önce bu postaların yerlerini ve konumlarını iyice gözden geçirip 

özümsemesi gerekir. 

Yapım metoduna ve malzemesine göre postalar bazen tek parçadan oluĢur. Bazen de 

formunun gerektiği yerden ara elemanlarla komĢu parçaya birleĢtirilerek oluĢturulur. 

Bu tür postalarda, güverte kısmının altında kalan ve bir postanın iki ucunu bağlayan, 

omurgaya dik konumlanan kemere
19

 adı verilen parçalar kullanılır. Güverte 

kaplaması bu kemerelerin üzerine kurulur (Bkz. ġekil 3.17). 

 

 

                                 

                                1 

 

                 

        2 

                                     3                       ġekil 3.17 Kemere-posta birleĢim detayı 

                                                                        

                        ġekil 3.16       

1-Omurga (keel)  2-Postalar (frames)  3-Kemere (beam) 

 

Perdeler (Bulkheads): Tekne dikey yapı elemanlarından birisi de perdelerdir. Türk 

Loydu kurallarına göre boyu 15m‟den büyük olan her teknede mutlaka bir baĢ 

çatıĢma perdesi bulunmalıdır. Su geçirimsiz özellikte üretilen bu perde, çarpma 
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anında teknenin iç yapı ve mekanlarını koruyarak bir nevi tampon görevi görür. 

Teknenin burnundan baĢ çatıĢma perdesine kadar olan bölüm demirleme elemanları 

için bir depo vazifesi de üstlenir (zincirlik). Kıç çatıĢma perdesi ise kıçtan gelecek 

darbelere karĢı tekneyi korur. Bir teknede su geçirmez perdeler, teknenin olası bir 

kazadan sonra batıĢ süresini olabildiğince uzun tutmak amacıyla düzenlenir (Bkz. 

ġekil 3.18, ġekil 3.19).Bir kaza durumunda batmaya baĢlayan ve bir bölmesi 

tamamen su dolan teknede, tekne kullanıcıları kalan bölmelere kaçıp süre 

kazanabilir. Hayati önem taĢıyan bu elemanların bütünlüğü bozulmamalı, tasarım 

yaparken bu perdelerde büyük ve fonksiyonsuz boĢluklar açılmamalıdır. Ġç mekan 

tasarımında su geçirimsiz perdelerde eğer gerekirse, kısa mesafede kaydırmalar söz 

konusu olabilir.  

Perdelerdeki açıklıklardan kaçınmak için, bu perdelerin böldüğü mekanlara giriĢ 

olabildiğince açık güverteden verilmelidir. Ancak böyle bir tasarımın mümkün 

olmadığı hallerde, perdeye sabit olarak konulmuĢ, her iki taraftan kumanda 

edilebilen ve normal olarak seyir esnasında kapalı tutulan, yeterli mukavemete sahip 

kapıların bulunması koĢuluyla, insan geçiĢi için perdede açıklık bulunmasına izin 

verilir. Ayrıca, bu perdelerdeki geçiĢlerin en derin yüklü su hattından yeterli 

mesafede yukarıda olmasına dikkat edilmelidir. Su ve/veya gaz sızdırmazlığı 

sağlanması koĢuluyla, perdelerden boru ve elektrik kabloları gibi tesisat elemanları 

geçebilir (Türk Loydu Yatların Yapımı ve Klaslanmasına ĠliĢkin Kurallar- Kısım 9, 

2000). 

Bölme sayısı ve perdeler arası açıklığın ne kadar olması gerektiği su alabilme 

uzunluğu denilen bir değerle yansıtılır. Su alabilme uzunluğu, gövdenin 

yaralanmasına rağmen, makul denizlerde yüzme durumunu koruyabilecek Ģekilde 

yeterli yedek stabilite ve kaldırma sağlayabilen gövde uzunluğudur (Sorensen, 2002). 

YaĢam mahallerinde kurallarda belirtilen aralıklarla yerleĢtirilen perdelerin yanı sıra, 

teknenin sevkini sağlayan motorların ve bunların tertibatının bulunduğu makine 

dairesi (engine room) teknenin kalan bölümlerinden tamamen izole edilmiĢ 

olmalıdır. Bu amaçla makine dairesinin baĢlangıç ve bitiĢine, su, gaz, ısı ve gürültü-

titreĢim geçirimsizliği sağlayan izolasyonlu perdeler konulmalıdır. Bir teknede iç 

mekan tasarımına geçmeden önce mühendis tarafından makine dairesinin ve çatıĢma 

perdelerinin konumu belirlenmelidir. Bu aĢamadan sonra kalan boĢluklarda iç mekan 

tasarımı gerçek anlamda baĢlatılabilir. Ġç mekan tasarlarken bu perdelerde yapılacak 
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çeĢitli izolasyon malzeme kalınlıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi halde özel 

üretim olan mobilyalar teknede yerine oturmayacak, imalatta para ve zaman kaybına 

yol açacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.18 Teknede perdelerin genel yerleĢimi ve tekne bölümleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.19 Su geçirimsiz perdelerin konfigürasyonu 

 

1- BaĢ çatıĢma perdesi   

2- Kamaralar arası su geçirimsiz perde   

3- Makine dairesi gaz-su geçirimsiz perde   

4- Kıç çatıĢma perdesi 
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3.2.1.2 Yatay Bölmelendirmeler  

Güverte: Evlerdeki tabana denk gelen, teknedeki yatay yüzeydir. Temel olarak tüm 

tekne boyunca uzanan üzerinde gezilebilen düz platforma verilen isimdir. Bu 

platformun tek bir parça olarak uzanmadığı durumlarda, arka kısım “kıç güverte”, ön 

kısımsa “baĢ kasara
20

 güverte” olarak adlandırılır (Bkz. ġekil 3.20). Güverte, deniz 

araçlarında ambar ve kamaraların üstünü örten ağaç ya da sac döĢemelere denir (Bkz. 

ġekil 3.21). Güverte ekipmanı, donanım ve makine gereksinimleri, geniĢlik, boy ve 

ağırlığın belirlediği yatın büyüklüğüne fazlasıyla bağlıdır (Eliasson ve Larsson, 

2007). 

Su hattının üzerinde teknenin ana giriĢinin bulunduğu güverteye ana güverte (main 

deck), bu güvertenin altında kalan ve genelde makine dairesi, personel-misafir 

kamaraları ve diğer teknik ekipmanların konumlandırıldığı güvertelere alt güverte 

(lower deck) adı verilir. Genellikle üst yapıda, ana güvertenin üstünde bulunan 

güverte katmanlarına (layer) üst güverte (upper deck) denilir. Bu güvertede çoğu 

zaman tekne navigasyon
21

 ve seyir aletlerinin bulunduğu dümen evi (wheel house) 

bir diğer bilinen adıyla kaptan köĢkü bölümü yer alır, böyle bir yerleĢimde bu 

güverteye dümen evi güvertesi (wheel house deck) adı verilir. Üst güverte genelde, 

ana güverteye göre daha küçük bir alanı kaplar. Bu bölümde kaptan köĢkünün yanı 

sıra, birkaç kamara veya hobi odası konumlandırılabilir. Kaptan köĢkünün üzerindeki 

açık güverteye ise köprü üstü güvertesi (flybridge) denir. Bu güverte genel olarak 

güneĢlenme amaçlı kullanıldığından güneĢlenme güvertesi (sundeck) olarak da 

adlandırılabilir. Bütün bunların yanı sıra bir teknede ayrıca yan güverteler (sideway) 

bulunur. Bunlar ana kat ve üstü güvertelerin bünyesinde olup, güverte boyunca 

ilerlemeyi sağlar. Bazı hız teknelerinde yerden kazanmak amacıyla yan güverteler 

neredeyse tamamen yok edilir. Fakat 15 metrenin üzerindeki her teknede kolay 

ulaĢım ve güvenlik için mutlaka olması gerekir. Yan güverteler minimum 30 cm 

civarında olmalıdır. Bu bir insanın yan vaziyette ilerleyebileceği minimum değerdir. 

Daha büyük ölçeklerdeki teknelerde ise bu güverteye kapılar da açılabileceğinden 

minimum 60 cm civarında olmalıdır.  

Güverte kaplamaları genelde suya dayanıklı tik (teak) ağacından yapılmaktadır. 

Bunun yanı sıra tik görünümlü plastik esaslı kaplamalar (flexiteak) da 

kullanılmaktadır. Fakat her malzemede olduğu gibi güverte kaplama malzemeleri de 

kalite kalitedir. Bir yatın ilk bakıĢta formundan ve dıĢ yapım malzemesinden sonra 
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göze çarpan kısmı güvertesidir. Bu nedenle güverte bölümünün iĢçiliğine ve 

malzeme kalitesine önem verilmelidir. 

Güverte kaplanırken, genelde tekne ana malzemesi üzerine yüzeyi düzleĢtirmek için 

suya dayanıklı marin kontraplak
22

 kaplanır. Daha sonra bu kontraplak üzerine tik 

kaplama döĢenir (Bkz. ġekil 3.22). Tikler hem göze hoĢ görünmesi, hem de hafif 

kavisli olan güverte katmanının kolay döĢenebilmesi için, ince ve uzun parçalar 

Ģeklinde döĢenir. Güverte üzerindeki ekipmanlara (koç boynuzu, ırgat, hatch 

kapakları, vinç vb.) denk gelen yerlerde tikler bu elemanların kaide formlarına göre 

Ģekillendirilebilir. Uygulama yapılırken iki tik parça arasına, sika adı verilen çeĢitli 

kimyasalların karıĢtırılmasıyla oluĢmuĢ tamamen su geçirimsiz ve güçlü yapıĢtırıcı 

özelliğine sahip derz dolgu malzemesi doldurulur. Bu dolgu malzemesi aynı 

zamanda tik parçaların birbirine sürtünüp aĢınmasını engeller ve görsel bakımdan 

tercih edilir. En son aĢamada tikler zımparalanır ve temizlenerek kullanıma hazır 

hale getirilir (Bkz. ġekil 3.23).             

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.20 Güverte katmanlarının yerleĢimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.21 Konstrüksiyon elemanları ve yerleĢimleri 
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ġekil 3.22 Güverte kaplama katmanları 

 

 1-Tik kaplama  2-Derz dolgu malzemesi  3-Kontraplak  4- Sac levha 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.23 Güverte tik kaplama aĢamaları 

 

Stringer: Gövdenin yan kısımlarını ve tabanını boylamasına kateden destek 

elemanlarıdır. Stringerler postaları alttan ve yandan bir kuĢak gibi sararak bu yapısal 

elemanları destekler. Bir nevi binalardaki kiriĢ görevini görürler. Tekne gövdesi 

boyunca bütünlülğü sağlanmalıdır. ĠnĢa metoduna göre metal veya ahĢaptan olabilir 

(Bkz. ġekil 3.24). 
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ġekil 3.24 Çelik teknede metal stringerler 

 

3.2.1.3 Gövde ve üst yapı tasarımı (Styling) 

Bir yat tasarlanırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli Ģey tekdüze 

mimari bir tasarımdan farklı olarak tasarlanacak teknenin formunun her noktada 

farklı eğimlere ve kavislere sahip olmasıdır. Belki de bu özellik yat tasarımını 

karadaki herhangi bir mimari binanın tasarımdan farklı ve daha eğlenceli bir o kadar 

da zorlayıcı kılan kısmıdır. Gövde tasarım aĢamasına geçmeden önce aracın 

fonksiyonu, amacı, yapım (konstrüksiyon) malzemesi ve kullanıcı istekleri temel 

olarak netleĢmiĢ olmalıdır. Buna göre teknenin en-boy oranı, derinliği, su altında 

kalan kısmın derinliği, posta aralıkları, borda yüksekliği gibi strüktürel parametreler 

göz önüne alınarak tasarıma geçilir (Bkz. ġekil 3.25). Bütün bu strüktürel elemanlar 

için klas kuruluĢlarının getirdiği bir takım kurallar vardır. Bu kurallar oluĢturulurken 

göz önünde bulundurulan en önemli kriter sağlamlıktır. Gövde formu oluĢturulurken 

öncelikle posta aralıkları belirlenmelidir. Postalar, omurgadan sonra teknenin en 

önemli yapı elemanlarıdır. Nasıl ki bir insan vücudunda kaburga kemikleri omurgaya 

bağlanarak iç kısmı dıĢtan gelen darbelerden koruyorsa teknede de postalar aynı 

iĢlevi görerek gövdeyi dıĢ darbelerden korur (Bkz. ġekil 3.26, ġekil 3.27). Postalar 

tekne hattı boyunca belli aralıklarla dikine yerleĢtirildikten sonra baĢ
23

-kıç 

bodoslama
24

 formu teknenin hız ve türüne göre Ģekillendirilir. Yan görünüĢte tekne 

karinası su hattı çizgisinden aĢağı doğru derinliği eĢit aralıklarla bölen yardımcı 

yatay çizgilerle iĢaretlenir. OluĢan bu ağda dıĢ kabuğa yani gövdeye form verilmeye 

baĢlanır (Eliasson ve Larsson, 2007). 
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ġekil 3.25 Gövde formu çizim aĢamaları 

 

Teknede, mastori posta
25

 ile bu postadan baĢ ve kıç tarafına doğru tüm postalardan 

geçen en kesitler çizilmelidir. Tekne yapım malzemesi ve diğer strüktürel 

malzemelerin belirlenmesi bu noktada önemlidir. Ġç mekanlara geçmeden önce dıĢ 

cidar kalınlıkları, kullanılan malzeme ve buna uygun izolasyon kalınlıkları, elektrik, 

havalandırma, sıhhi tesisat geçiĢi için gereken boĢluklar göz önünde bulundurularak 

çizim yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.26 Çelik bir gemide postalar 
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ġekil 3.27 AhĢap bir teknede omurga ve buna bağlanan posta düzeni 

 

DıĢ kabuk tasarlanırken, tasarımcının göz önünde bulundurması gereken belli kriterler 

vardır. Bunlardan ilki en-boy oranıdır. Bu oran teknenin manevra kabiliyeti ile hız, 

denge özelliklerini belirler. En ile boy arasındaki oran ne kadar yüksek olursa tekne o 

kadar hızlı olur. Fakat bu oran yükseldikçe manevra kabiliyeti ve denge azalacak, 

sağlam olmayan bir tekne ortaya çıkacaktır. En-boy oranı azaldıkça tekne daha 

mukavim ve sağlam bir yapıya sahip olurken manevra kabiliyeti düĢecek ve hızı 

azalacaktır. 

Daha sonra tasarlanan kabukta derinlik (su hattı yüksekliği) hesaplanmalıdır. Bu 

hesaplamalar hayati önem taĢır. Mühendis ve tasarımcı tarafından iyi etüt edilmemiĢ 

bir tekne ağırlık/denge merkezinin kaymasından dolayı performans kaybına uğrar 

(Bkz. ġekil 3.28). Bunun yanı sıra su hattının hesaplanandan yukarıya çıkmasına hatta 

teknenin ilk suya iniĢte batmasına ve trilyonlarca liranın denizin dibini boylamasına 

neden olabilir (Bkz. ġekil 3.29). 

 

 

 

 

 

                                        

 

     

           ġekil 3.28 Tekneye etki eden kuvvetler                                                ġekil 3.29 
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Borda yüksekliği, teknenin güverte kenarının en alçak olduğu noktada ölçülen, bu 

nokta ile su hattı çizgisinin arasındaki yükseklik ölçüsüdür. Ortalama bir teknede bu 

değer su hattı boyunun %10‟u olarak düĢünülür 

(http://www.denizce.com/alisan004.asp, EriĢim tarihi: 21.03.2010). Borda yüksekliği 

iç mekanda tavan yüksekliğini belirler. Yüksek bir borda yüksekliği bazen estetik 

görünmeyebilir. Bu dengeyi sağlamak iç tasarım aĢamasında, tasarımcıyı 

rahatlatacaktır. Borda yüksekliği teknenin baĢ kısmında maksimum, kıç kısmında 

minimum değerindedir. Bu nedenle teknenin kıç kısmında düĢük tavanlı mekanlar 

(çarkçı odası, personel kabinleri, garaj vb.) konumlandırılırken, baĢ kısma daha 

havadar olması gereken yaĢama mekanları yerleĢtirilir. 

Tasarlanacak teknenin kabuk formunu etkileyen bir diğer etmen de deplasmanı yani 

ağırlığıdır. ArĢimet prensibine göre suya batan bir cismin ağırlığı, taĢırdığı 

(yükselttiği) suyun ağırlığına eĢittir. Teknenin deplasman özelliği o yatın dıĢ 

tasarımında (styling) belirleyici rol oynar. 

Teknenin karina formu teknenin hızını ve stabilitesini etkiler. Sualtı formunun suya 

değme yüzeyi ne kadar fazlaysa tekne o kadar stabil olur diye düĢünülebilir. Fakat bu 

durumun hızı azalttığı görüldüğü için zamanla çeĢitli ulaĢım araçlarının çalıĢma 

prensiplerinden yola çıkılarak bu yüzeyi olabildiğince azaltıp sürtünmeyi 

engelleyerek daha yüksek hızlara ulaĢabilen karina formları tasarlanmıĢtır (Bkz. 

ġekil 3.30). 

 

 

 

                           Yuvarlak Gövde            Çift Çeneli Gövde          Tek Çeneli Gövde 

ġekil 3.30 Gövde yapılarına göre tekneler 

 

Stabilite, teknenin belli bir açıyla yattıktan sonra, yatıran kuvvetin ortadan 

kalkmasıyla doğrulup normal yüzme pozisyonuna geçme durumudur. GeniĢlik ve 

ağırlığa daha fazla bağlı olmasına rağmen, sınırlı bir güç kaynağıyla üretilen güç 

altında belli bir hıza ulaĢmak için boy/ ağırlık oranı hayati bir öneme sahiptir. 

(Larsson) Bütün bu belirleyici unsurlar detaylı olarak hesaplandıktan sonra 

oluĢturulan kabuk tasarımından sonra diğer yapı elemanlarının tasarımı ve 
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konumlandırılmasına geçilir. Bu aĢama mutlaka bir gemi inĢa mühendisinin denetim 

ve gözetiminde tamamlanmalıdır. Bir tasarımcı (mimar /iç mimar/ endüstriyel 

tasarımcı) ne kadar deneyimli olursa olsun, gövde tasarımında onay yetkisi 

mühendise aittir. 

Yakın zamana kadar tekne ustalarının tecrübelerine dayanarak, deyim yerindeyse göz 

kararı oluĢturulan kabuk tasarımları artık bu konuda eğitim almıĢ uzman mühendisler 

tarafından belirlenen parametreler doğrultusunda bilinçli bir Ģekilde yapılmaktadır. 

Üst yapılar, açık güvertenin üzerinde yer alan, teknenin bordasına kadar uzanan veya 

yan kaplaması, dıĢ kaplamadan itibaren, o bölgedeki geniĢliğin %4‟ünü aĢmayacak 

kadar içinde olan güverteli yapılardır. Üst yapılar ya tam (güvertesi ve yanları yatın 

tüm boyunda devam edecek tarzda) veya kısmi (güvertesi yatın tüm boyunda devam 

etse bile, yanları yatın boyunun bir kısmında devam edecek tarzda) olabilir (Türk 

Loydu, Yatların Yapımı ve Klaslanmasına ĠliĢkin Kurallar- Kısım 9, 2000). 

Bir tekne sert dalgalarda seyir halindeyken gövdesi ve üst yapı ile güverteleri sürekli 

olarak birbirinden ayrılma eğilimi gösterir. Bu nedenle gövde ve üzerindeki 

katmanların birbirine sıkıca tutundurulması gerekir. Bu yapı elemanları üst üste 

yerleĢtirilirken güçlü yapıĢtırıcılar, fiberglas veya çelik ara parçalar kullanılabilir. Bu 

iĢlem sırasında su sızdırmazlık mutlaka sağlanmalıdır (Bkz. ġekil 3.31, ġekil 3.32). 

Üst yapı kimi teknelerde gövdeyle aynı malzemeden üretilirken, kimi teknelerde 

kullanım kolaylığı ve teknenin amacına göre farklı bir malzemeden yapılabilir. 

Örneğin çelikten yapılmıĢ ağır bir deplasman teknesi, bakımının kolay olması ve 

daha hafif olması bakımından üst güvertesi tamamen kompozit (fiberglas) 

malzemeden üretilebilir. Teknede üst güverteler ve flybridge bölümü bu yapıda yer 

alır. 

 

 

 

 

 
 

 

ġekil 3.31 Üst yapı tekne gövdeyle birleĢmesi, Jasmin-RMK 
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ġekil 3.32 Katamaranda üst yapının gövdeyle birleĢmesi 

 

Hardtop- Rollbar: Bir yatın genel görünümü etkileyen ve il bakıĢta dikkat çeken en 

önemli strüktürel elemanlardan biri de teknenin en üst güvertesini örten örtüdür. 

Modeline göre “hardtop” ve “rollbar” adı verilen bu elemanların bir görevi de uydu, 

radar (radyo dalgalarıyla uzak bir cismi belirlemeye yarayan seyir aygıtı) vb. iletiĢim 

araçlarına kaide sağlamaktır (Bkz. ġekil 3.34, ġekil 3.35, ġekil 3.36). Bu nedenle 

belli bir yükseklikte tasarlanmalıdır. Ġçinden çok sayıda kablo geçen bu strüktürel 

parçaların altında aydınlatma elemanları yer alabilir ve dıĢ mekanda aydınlatma 

sağlanabilir. Aynı zamanda hardtop kalınlığından yararlanılarak çeĢitli örtü sistemleri 

kıç güverteye kadar güneĢlik göreviyle kullanılabilir. Bazı hardtopların ise tıpkı “sun 

screen”li (güneĢ penceresi) bir araba tavan gibi ortasında yapısal bir boĢluk bulunur. 

Bu boĢlukta çeĢitli örtü sistemleri kullanılarak gölgelik sağlanır (Bkz. ġekil 3.33). 

Bazı küçük sürat teknelerinde bu elemanlar hiç bulunmayabilir. (Bkz. ġekil 3.37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.33 GüneĢ pencereli hardtop, Baia 78 
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ġekil 3.34 Rollbarlı yat tasarımı, Azimut 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.35 Hardtoplu yat düzenlemesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.36 Rollbarlı yat düzenlemesi 
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ġekil 3.37 DıĢ formlarına göre yat tipleri 
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ġekil 3.38 Ön tasarım sürecinde tekne gövde formu hazırlanması ve endaze çizimleri 

 

Tekne tasarımcısı, bir gemi inĢa mühendisi ise uzmanlığı gereği tekne tasarımında 

kullanılan mekanik, elektronik, hidrolik gibi birçok sistem hakkında bilgi sahibidir. 

Tekneyi tasarlayacak kiĢi baĢka bir tasarım veya mühendislik disiplinden geliyorsa, 

mevcut bilgileriyle her ne kadar iyi bir tekne tasarlarsa tasarlasın projesini bir gemi 

inĢa mühendisi onayından geçirmek zorundadır. Projesini hazırlarken de bu konuda 

uzmanlaĢmıĢ kiĢilerden danıĢmanlık hizmeti almalıdır. Tam bir tekne tasarım projesi 

Ģu projeleri içermelidir: 
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- Gövde çizimleri ve hesaplamaları 

- Hidrolik sistem donanımları 

- Güverte ve kamara ölçüleri 

- ĠnĢa planı (Postalar, kesit ve detaylar) 

- Ġç yerleĢim planı (Boyuna-enine kesitler, görünüĢler) 

- Dümen donanım plan ve hesaplamaları 

- Güverte ve üst yapı plan ve donanımları 

- Tanklar ve boru bağlantıları 

- Motor yatağı kurulumu 

- Sıhhi tesisat Ģeması (Pis-temiz su) 

- Elektrik Ģeması 

- Egzost (boĢaltım) Ģeması (Ünnü, 2004) 

Teknede kullanılacak bütün bu sistemlerinin kesin kararlarının verilmesi, sistem 

ekipmanlarının seçimi, tekne içinde yerleĢimleri ve teknik çizimlerinin yapılması, 

konstrüksiyon planlarının hazırlanması ve sistemin ihtiyacı için gerekli olan 

mekanlardan arta kalan boĢluklarda iç mekan yerleĢimlerinin sağlıklı bir Ģekilde 

yapılması ön tasarım sürecine dahildir (Bkz. ġekil 3.38, Ģekil 3.39). Daha gerçekçi 

verilere dayanarak hazırlanan projenin bu aĢamasında yukarıda bahsi geçen tüm 

projeler, kesinleĢtirilebilmeleri için ilgili kuruluĢların onayına sunulur. Ancak ilgili 

kuruluĢun ve tabii ki müĢterisinin onayından geçen tekne projesinin uygulama 

sürecinden bahsedilebilir. 

Ön tasarım sürecinde teknenin sevkini (suda ilerlemesini) ve verimle çalıĢmasını 

sağlayacak sistemlerin kesin kararları verilmiĢ olmalıdır. Her tekne tasarımcısının 

teknik çizimlerini yapamasa bile, sistemlerin mantığı ve çalıĢma prensipleri ile ilgili 

genel bir fikri olması gerekir. Tekne projesi yapılırken hayati önem taĢıyan en önemli 

sistemler teknenin sevk ve idaresini sağlayan ve güverte ekipmanlarının verimli bir 

Ģekilde çalıĢmasına imkan tanıyan hidrolik sistem, ısıtma-soğutma, havalandırma, 

sıhhi tesisat ve yangın tesisatını içeren mekanik sistem ve teknede gücünü elektrikten 

alan birçok mekanizma ve aygıtın çalıĢmasını sağlayarak diğer bütün sistemlere bir 

nevi hayat veren elektrik sistemidir. 
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ġekil 3.39 Ön tasarım aĢamasında iç mekan kurgusu ve kat planları, President 780 
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3.2.2 Elektrik sistem tasarımı 

Günümüzde kamaralı her teknede elektrik sistemi mevcuttur. Motor, sintine
26

 

pompası, hidrofor, telsiz ve müzik sistemi, soğutucular ve çeĢitli seyir cihazları için 

elektrik enerjisine gereksinim vardır. 15-30 metre arası ortalama boydaki teknelerde 

genelde 24 V elektrik kullanılır. Daha küçük teknelerde ise 12 V elektrik kullanımı 

yaygındır. Çünkü kapasitesi ve buna bağlı olarak içindeki teknik donanımlar gereği 

bu teknelerin çok yüksek elektrik gücüne ihtiyaçları olmaz. Genelde aydınlatma 

ihtiyacını karĢılayan 24 V gerilimli sistemler, makineler büyüyünce daha yüksek 

gerilimlere ihtiyaç duyarlar. Örneğin teknede mutfak ekipmanları ağırlıklı olarak 220 

V ile çalıĢır. Isıtma-soğutma sistemleri, vinçler, pompalar, hidrolik sistemler ve 

makine dairesinde bulunan birçok büyük ve önemli ekipman 380 V gerilimle 

çalıĢtırılır. Kavramsal tasarım aĢamasında teknede hangi ekipmanlar için yaklaĢık 

hangi değerlerde gerilimler kullanılacak, sistem ekipmanları neler olacak bunların ön 

planlaması yapılırken, ön tasarım aĢamasında bu sistemler ve sistemlere bağlı 

ekipmanlar ve bunların yerleĢimleri yapılarak, birbirini etkileyecek donanımların 

çalıĢma sistemleri, iliĢkileri, genel elektrik sistemine entegrasyonları çizimler 

üzerinde gösterilir. 

Tekne tasarımcısı olan kiĢinin elektrik sistemlerini Ģemalandırıp çözmesi beklenmez 

ancak, gerekli sistemlerin yerleĢimi için bırakılması gereken alanları, iç mekanı ve iç 

mekandaki donanımların (lambalar, beyaz eĢya, TV, müzik ekipmanları vb.) seçimini 

etkileyeceğinden elektrik sisteminin temeli hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Bu 

noktada bazı önemli terim ve kavramları açıklamak gerekmektedir. 

Akım: Amper (A) ile ölçülüp devreden geçen akım Ģiddetini yani elektrik yükünün 

hareketini ifade eder. 

Gerilim: Volt (V) ile ölçülür ve devrede elektrik akımının oluĢabilmesi için, elektrik 

yüklü taneciklerin kutupları arasında fark olması gerekir. Aradaki bu farka gerilim 

denir. 

Güç: Watt ile ölçülüp elektrikli alıcıların çalıĢmaları sırasında harcadıkları enerjiyi 

ifade eder. Elektrik enerjisi bir iĢ yaptığı sürece, bir güce sahiptir. Bir alıcının 

gücünün bilinmesi, kullanım yeri ve elektrik tüketimi hakkında bilgi edinmemizi 

sağlar. Güç devreden geçen gerilim ve akımın çarpımıyla (Watt= Volt X Amper) 

bulunur. 
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Doğru Akım (Direct Current- DC): Elektrik yüklerinin yüksek potansiyelden alçak 

olana doğru sabit olarak akmasıdır. Devreden geçen voltaj sabittir. Piller, 

akümülatörler ve dinamolar doğru akımla çalıĢır. Bazı tipleri tekrar doldurulup 

çalıĢtırılabilir. Doğru akıma bağlı cihazlar ani gerilim farklarının meydana getireceği 

olumsuzluklara karĢı koruma altına alınmıĢ olurlar. 

Alternatif Akım (Alternative Current- AC): Bu çeĢit elektrik, yön değiĢtirme 

özelliği nedeni ile transformatörlerle voltajı yükseltilip  düĢürülebilir. Bu sayede 

yüksek voltajlar daha az kayıpla uzak mesafelere nakledilebilir. Okullarda, evlerde, 

iĢ yerlerinde, ve sanayide kullanılan elektrik akımı bir pilden ya da akümülatörden 

elde edilen elektrik akımından farklıdır. Bir pilin ya da akünün verdiği akım sürekli 

olarak aynı yönde akar (DC). ġehir elektriğine bağlı bir ampulden geçen akım ise 

sürekli ve düzenli bir biçimde yön değiĢtirir. Prize bağlı ampulden geçen akım da 

kısa zaman aralıklarıyla yön değiĢtirir. Prizin verdiği akım sıfırdan baĢlayıp kısa bir 

sürede belirli bir değere yükselir, daha sonra tekrar sıfıra düĢer ve yönünü değiĢtirip 

ters yönde akmaya baĢlar. Bu tür değiĢen akıma alternatif akım denir.  

Hemen hemen bütün küçük tekneler (8-20m arası) doğru akım sistemi ile 

donatılmıĢlardır. Bunun nedeni de motorun ilk çalıĢtırılması için kullanılan sistemin 

DC olmasıdır. Ġçlerindeki elektrikli araçların sayısı elektrik sisteminin büyüklüğü ve 

gücü bu sistemle karĢılanamayacak ölçüde çok olan bazı büyük teknelerde, yakıtı 

mekanik enerjiye çeviren jeneratörler monte edilmekte ve DC sisteminin yanı sıra bir 

de evlerimizde kullandığımız AC (alternatif akım) sistemi tesisatı eklenmektedir. AC 

sisteminde voltaj 220 V iken DC sisteminde 12 veya 24 V olabilmektedir. AC 

sistemi ile çalıĢan araçlar, çamaĢır makinesi, bulaĢık makinesi, ütü ve ev tipi 

buzdolabı gibi evde kullanılan araçlar olup teknelerde kullanılmak üzere imal edilen 

tüm araçlar DC sistemi ile çalıĢırlar. Bu araçlar jeneratörün ürettiği AC elektrik 

akımı ile beslenmek istendiklerinde AC akımı redresör adı verilen araçlarla DC 

akımına dönüĢtürülür. DC akımını, AC akımına çevirmek için ise invertör denilen 

araçlar kullanılır. 

DC sisteminde elektrik gücü motora bağlı olarak çalıĢan bir dinamo ya da alternatör 

ile üretilerek akülerde depolanır. Aküler de motor çalıĢtırılacağı zaman marĢ 

motoruna, bunun dıĢında da gerekli olduğu zaman tüm tekneye dağıtım panosu 

aracılığıyla elektrik gücü sağlar. DC sisteminde çalıĢan bütün elektrikli araçlar dağıtım 

panosuna bir uçla bağlanır. 
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ġekil 3.40 Teknede aküler tarafından beslenen donanımlar 

 

Tesisat ve kablolar: Teknenin tüm elektrik tesisatında üzeri iki kat izolasyon kaplı, 

içinde çoklu tel bulunan kalay kaplı bakırdan yapılmıĢ standart marin kablo 

kullanılmalıdır. Elektrik tüketen araca gücün tam gitmesi için kablo çapı yeterince 

kalın olmalıdır. Ġnce kablolar elektrik akımına hem daha fazla direnç göstererek 

voltajın düĢmesine, dolayısıyla da aracın arızalanmasına, hem de aĢırı ısınma sonucu 

elektrik kontaklarına yol açarlar. Kabloların geçeceği yolların sıcaktan, deniz 

suyundan ve yağdan uzak olacak Ģekilde planlanması Ģarttır. Bu iĢ için yapılmıĢ 

kablo kanallarının veya elektrik tavalarının kullanılması yerinde olur. Kablo 

bağlantılarında yine deniz  araçlarında  kullanılmak  üzere imal  edilmiĢ  olan kalay 

kaplı marin tipi soketler kullanılır.  

Aküler: Hemen hemen tüm teknelerde kurĢun asitli tabir edilen 12 veya 24 Voltluk 

aküler vardır. Akünün amper/saat kapasitesinin teknenin ihtiyaçlarına uygun olması 

Ģarttır. Bir akünün yeterli olmaması durumunda iki akü aĢağıda gösterilen 

yöntemlerin biriyle birbirlerine bağlanabilir. Teknelerde genelde iki akü kullanılır. 

Otomotiv sanayinden bildiğimiz starter aküler motor elektrik devresi için, stasyoner 

tabir edilen aküler ise teknedeki elektrikli cihazların beslenmesinde kullanılır (Bkz. 

ġekil 3.40). Avantajlarından dolayı pahalı da olsalar, jel akülerin yatlarda 

kullanımına gittikçe daha sık rastlanmaktadır.  
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ġekil 3.41 Akü-alternatör Ģarjı 

 

Bir akü Ģalteriyle bağlanan iki akü de aynı alternatörle Ģarj edilebilir (Bkz. ġekil 

3.41). Akülerin yerlerine iyi sabitlenmeleri ve olası bir asit kaçağına karĢı önlem 

alınması gerekir. Aküler motor bölmesine konulmuĢsa bu bölmenin iyi 

havalandırılması esastır. ġarj sırasında çıkan hidrojen gazının birikmesi tehlike 

yaratabilir. Akülerin uzun süre Ģarjsız bırakılması bozulmalarına yol açabileceğinden 

mümkünse ayda bir Ģarja bağlanmaları ya da tekneden sökülüp eve getirilerek ara 

sıra Ģarj edilmeleri yerinde olur.  

Akü kapasitesi: Bir tekne aküsünün etiketinde örneğin 12 V 120 Ah ibaresi 

okunabilir. Teorik olarak bu akü 120 saat süreyle, bir voltaj kaybına uğramadan yani 

12 V gerilimle, 1 A akım üretecektir.10A akıma ihtiyaç duyulduğunda akü bunu 12 

saat süreyle karĢılayabilecektir. Ancak pratikte bu böyle gerçekleĢmez. Özellikle 

yüksek akım çekilmek istendiğinde akünün iç direnci artar ve verebileceği akım 

azalır. Ġyi durumdaki bir akünün iki kutbu arasında ölçülecek voltaj 12,8 Volttur. 

Aküden akım çekimi gerilim 11.6 V değerine düĢtüğünde kesilmelidir, bundan sonra 

akünün kalıcı hasar görmesi olasıdır. Akülerin daima güvenilir durumda olabilmeleri 

için tam Ģarjlı durumda ve hiçbir tüketici çalıĢmazken 12,8 V gerilimde 

bulunmalarına; kullanılırken ise 11,6 V değerinin altına düĢmemelerine dikkat 

edilmelidir. Bu değerler elektrik panosuna eklenmiĢ bir voltmetre cihazıyla tespit 

edilebilir. 

Elektrik Tablosu OluĢturulması: Teknenin yeterli akü kapasitesine sahip olup 

olmadığını anlamak için tekne kullanıcılarının yaĢam alıĢkanlıklarına göre, bir enerji 

bilançosu oluĢturulması ve buna uygun akü kapasitelerinin belirlenmesi gerekir. Orta 

boyda bir teknede bulunan cihazların her birinin üzerinde kaç Watt gücünde 
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oldukları yazılıdır. Tekne genel elektrik sistemi 12 V ise, bu değer 12 Volta 

bölünerek cihazlardan geçen akım hesaplanabilir. Ġkinci olarak bu cihazların günde 

kaç saat kullanılacağını tespit edilmelidir. Bu iki değerin çarpımı o cihaz için günlük 

ihtiyacı belirler (Bkz. Çizelge 3.1). 

 

Çizelge 3.1 Elektrik Bilançosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu durumda yaklaĢık 100 Ah‟lik bir güç gerekmektedir. Aküden ancak %50, daha 

doğrusu gücünün %30-40‟ı kadar akım çekilebileceği düĢünüldüğünde teknenin bir 

günlük ihtiyacı için iki adet 120 Ah, hatta 3 adet 100 Ah‟lik akü kullanılması uygun 

olacaktır. Bu hesap sadece elektrikle çalıĢan tekne içi donanımlar göze alınarak 

yapılmıĢtır. Motor için motor üreticisinin teknik föylerinde belirtmiĢ olduğu güçte 

ayrı bir motor aküsü olmalıdır. 

Teknenin, seyir hali dıĢında örneğin bir koyda bağlı durumdayken, elektrikli 

cihazlarının kullanım alıĢkanlığına göre, asgari bir günlük, (ya da motor ve jeneratör 

çalıĢtırılarak akülerini Ģarj edebilme periyoduna uygun olarak) elektrik sarfiyatını 

hesaplaması ve akü kapasitelerinin buna göre seçilmesi gerekir. Bilançoda ortaya 

çıkan günlük sarfiyatın 2,5-3 katı bir akü kapasitesi önerilir.  

Kumanda Panosu: Teknenin ölçülerine göre, basit bir kumanda tablosu hazır 

alınmıĢ; seyir fenerleri, iç aydınlatma ve sintine pompasını çalıĢtıran, telli cam 

sigortalı veya otomatik sigortalı ve açık olan devreyi bir ıĢıklı ikazla gösteren 

Tüketici Akım 

Ģiddeti  

A 

Günlük 

Kullanım  

(saat) 

Ampersaat 

Kamara 

aydınlatma 

(4 adet lamba ) 

4 4 16 

Seyir fenerleri 2 8 16 

Otopilot 1,5 5 7,5 

Buzluk 5 8 40 

Telsiz 1 8 8 

Radyo/teyp 1 8 8 

Göstergeler 0,5 8 4 

  Toplam 99,5 Ah 
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Ģalterlerden oluĢur (Bkz. ġekil 3.42). Daha büyük teknelerde panolar kullanım 

alanlarına göre (seyir lambaları, servis ve elektronik ) gruplandırılmıĢ kumanda 

Ģalterleri ve sigortaları barındırır. 10-11 metre civarı teknelerde genelde ikiye 

bölünmüĢ, bir bölümü 220 V değiĢken akım devrelerine, diğeri teknenin 12 V düz 

akım elektrik tesisatina kumanda eden ve seyir ıĢıklarının devrede olup olmadığını 

gösteren ledlerle donatılmıĢ bir tekne çizimi bulunan panolar kullanılır. Kumanda 

panolarında daima boĢ bir iki yedek anahtar ve sigorta bulunmalıdır. Ayrıca bir 

voltmetre ve bir ampermetre de pano üzerinde yer aldıkları takdirde akünün durumu 

ve akım sarfiyatı konusunda bilgi sağlayabilirler 

(http://www.denizce.com/alisan012.asp, EriĢim tarihi: 20.03.2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.42 Kumanda Panoları 

 

Tüketiciler: Teknelerde bulunabilecek elektrikli tüketiciler deyince ilk olarak akla 

seyir fenerleri ve sintine pompaları gelmelidir. Daha sonra teknede yaĢam konforunu 

arttıracak diğer tüm tüketicileri, yani kabin aydınlatmaları, seyir ve haberleĢme 

cihazları, elektrikli ırgat, kullanma suyu pompası (hidrofor), elektrikli soğutucu vb. 

cihazları sayabiliriz. Tekne büyüdükçe ve donanımı arttıkça elektrikli tüketici çeĢit 

ve sayıları da artacaktır. 

Sintine pompası veya pompalarından en az biri, teknede kimse yokken herhangi bir 

su alma tehlikesine karĢı elektrik sistemine bir Ģamandıralı Ģalter vasıtasıyla 
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doğrudan bağlanır. Böylelikle herhangi bir anahtar veya Ģalteri açmaya gerek 

kalmaksızın pompa gerektiğinde su seviyesi yeterli derecede düĢene kadar, otomatik 

biçimde suyu tahliye edip duracaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.43 Aküden tüketici cihazlara elektik dağıtım Ģemaları 

 

ġekilde A Ģemasında çok basit bir sistemin kuruluĢ mantığı görülmektedir (Bkz. 

ġekil 3.43). Bir akü, devre kesici anahtar, sigortalar, pano ve kendi açma kapama 

anahtarı olan bir tüketici temel donanımlardır. B Ģemasında ise deniz koĢullarına 

daha uygun ve donanımlı düĢünülmüĢ, iki akülü ve çok fonksiyonlu elektrik Ģalteri 

kullanılarak akü sistemlerinin ayrı ayrı veya birlikte deĢarj veya Ģarj edilebilmesi 

mümkün olmuĢtur (Atmaca, 2009). 

C Ģemasında teknenin en gerekli donanımlarından biri olan seyir fenerleri paralel 

olarak kumanda panosuna bağlanmıĢ, teknenin elektrik gücünü takip edebilmek 

üzere sigorta panosuna bir ampermetre ve voltmetre eklenmiĢtir. (Bkz ġekil 3.44). 

Teknede hiçbir personel bulunmaz ve ana elektrik Ģalteri emniyet açısından kapalı 

iken bile, belli tüketicilerin otomatik çalıĢabilmesini temin etmek için yeni bir hat 

düĢünülmüĢtür. Kumanda panosunun kumanda ettiği çeĢitli tüketicilerin paralel bağlı 

olduğu ve dönüĢ kablolarının köprülü klemensler
27

 ile birleĢtirilerek sistemin 

basitleĢtirilip, kablo tasarrufu sağladığı görülür. 
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D Ģemasında daha önce düĢünülmüĢ direkt hatta bir otomatik sintine pompası ve 

tekne alarm tertibatı ilave edilmiĢtir. Tüm Ģalter ve sigortalar kapalı ve teknede kimse 

yokken bile bu iki devre elektrikle beslenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.44 Elektrik dağıtım sistem Ģeması 

 

ġema E‟de ise geliĢmiĢ ve tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek bir sistem tamamlanmıĢ 

olmaktadır. Ġç aydınlatmalar, tatlı ve pis su pompaları, seyir cihazları vb. sisteme 

dahil edilmiĢtir (Atmaca, 2009). 
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ġekil 3.45 Teknede geliĢmiĢ bir elektrik dağıtım sistemi 

 

Teknenin kavramsal tasarım aĢamasından itibaren sürece katılan elektrik sistemi ön 

tasarım aĢamasında iyice Ģekillendirildikten sonra sistem çizimleri ilgili loyd 

kuruluĢlarının onayına sunulur. 

Ġç mekan tasarımcısının, aydınlatma, elektrikli mutfak cihazları, müzik ve eğlence 

sistemlerine ait donanımları seçip teknede uygulamadan önce bunların akım, gerilim 

ve güç özelliklerine dikkat etmeleri gerekir. Mekanik tesisatlar,  motor yatağında 

bulunan sistemler, aydınlatma sistemine ait donanımlar, seyir cihazları, buzdolabı, 

fırın, çamaĢır makinesi, televizyon, motorlu perdeler vb. birçok cihazın elektrikle 

çalıĢtığı düĢünülürse hem tekne hem iç mekan tasarımcısının teknede kullanılacak 

tüm elektrik sistemleri hakkında genel bir fikir sahibi olmasının ne kadar önemli 

olduğu anlaĢılır (Bkz. ġekil 3.45). 
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ġekil 3.46 Teknede genel elektrik Ģeması 

 

3.2.3 Aydınlatma sistemi tasarımı 

Aydınlatma görselliğinin yanı sıra yaĢanılan mekanları ve çevre algımızı etkiler. Bir 

mekanda istenilen etkiyi yaratmak için aydınlatma türü, armatürleri, ıĢık gücü ve 

rengi çok önemlidir. Ġç mekanda yapılacak aydınlatma duyusal, fiziksel ve manevi 

açıdan rahatlatıcı ve fonksiyonel olmalıdır. Amacı farklı olan mekanların 

aydınlatmaları da farklı düzenlenmelidir. Örneğin teknede dinlenme bölümü olan 

kamaraların aydınlatma planı hazırlanırken gözü fazla rahatsız etmeyecek orta 

Ģiddette ıĢık veren aydınlatma armatürleri tercih edilirken, sosyal eğlence 

mekanlarında planlanacak aydınlatma sistemi elemanları daha parlak ve güçlü ıĢık 

veren armatürlerle oluĢturulabilir. Ġç mekanlarda aydınlatma planlanması yapılırken 
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kullanılacak elemanların yeri, boyutları, ıĢığının rengi ve gücü iyi ayarlanmalı, gözü 

rahatsız edecek Ģekilde olmamalıdır. 

Bir yat tasarlanırken, aydınlatma konsepti de genel yerleĢim planıyla beraber 

Ģekillendirilir. Aydınlatma kararları, mekan fonksiyonları, mobilyaları, döĢemeleri, 

kumaĢları, malzeme renk ve dokuları belirlendikçe netleĢir. Örneğin yemek alanı 

aydınlatma tasarımı yapılırken, kavramsal tasarım aĢamasında yemek masasının 

üzerine sarkıt aydınlatma elemanları konulacağı ve bunların su geçirmez özellikte 

olacağı belirlenirken, ön tasarım aĢamasında aynı aydınlatma elemanlarının ıĢık 

rengine, gücüne, kaç adet kullanılması ve ne kadarlık bir alanı taraması gerektiğine 

karar verilir. 

Ġyi bir aydınlatmanın yapılabilmesi için ıĢığın renginin, gücü, ıĢık-gölge 

dağılımlarının, aydınlatmanın amacına uygun bir Ģekilde kullanımını sağlamak 

gerekir. Bütün bu kararları aydınlatma kriterleri doğrultusunda tekne tasarımına 

yansıtmak iç mimarın görevidir. 

 Ön tasarım sürecinde genel olarak belirtilen aydınlatma kararları proje ilerledikçe ve 

mekan kurguları oluĢturuldukça fonksiyonlar doğrultusunda netlik kazanır. Acil 

kaçıĢ ve sirkülasyon alanlarının aydınlatma senaryoları hazırlanır. Teknelerde 

aydınlatma, sadece görsel amaçlarla değil aynı zamanda güvenlik ve teknik bir dizi 

gerekliliğe çözüm sunmak amacıyla da kullanılır. 

Navigasyon ıĢıkları, teknenin gece seyrindeyken güvenle yol almasını sağlar. 

Güverteler üzerinde yapılan aydınlatma ise burada görev yapan teknik personelin 

görevini en iyi Ģekilde yerine getirebilmesi ve dıĢ mekanları kullanan tekne 

sahiplerinin ve misafirlerin en rahat biçimde aktivitelerini sürdürmeleri amacıyla 

yapılır. Ġç mekandaki aydınlatma sistemleri, görsel olarak bir ambiyans 

oluĢturulmasını sağlarken mekanların fonksiyonel iĢleyiĢine yardımcı olur. Bütün 

fonksiyonları doğru çözümlenmiĢ bir mekanda yapılan bilinçsiz bir aydınlatma, 

bütün bir mekanı kullanıĢsız ve konforsuz hale getirebilir. Ancak iyi bir aydınlatma 

ve fonksiyon çözümü bir araya geldiği takdirde konforlu ve tatmin edici bir mekan 

yaratılabilir. 

Aydınlatma planı teknenin ön tasarım aĢamasından itibaren devreye girer. Hangi 

mekanlarda, ne tür aydınlatma armatürleri (sarkıt, spot, suya dayanıklı, led, halojen 

vb.) kullanılacağına karar verilip genel bir aydınlatma planı hazırlanır. Elektrik 
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anahtarlarının yerleri, hangi anahtarla hangi aydınlatma gruplarının kontrol edileceği 

gibi senaryolara göre aydınlatma planı oluĢturulur. Detay ve uygulama aĢamasında 

ise aydınlatma armatürlerinin model ve bitiĢlerine (kaplama) karar verilir. Örneğin, 

özel olarak üretilecek bir salon avizesi için taĢların özellikleri, kesim modelleri, 

taĢların birbirleriyle olan bağlantıları, bir araya geldikleri zaman oluĢturdukları avize 

formuna detay ve uygulama aĢamasında karar verilir. Ön tasarım aĢamasında bütün 

bu aydınlatmaların mekanın neresinde konumlandırılacağı (tavan, duvar, zemin, 

mobilya içi, raf içi, basamaklara gömme, yatak baĢı, masa üstü vb.) saptanır. 

Aydınlatma planı oluĢturulurken göz önünde bulundurulması kriterler, kullanım 

amacına uygunluk ve görsellik olmalıdır. 

3.2.3.1 Doğal aydınlatma 

Teknelerde doğal aydınlatma, çıkıĢ kapakları (hatch), lumbozlar (portlight) ve 

pencerelerle sağlanır (Bkz. ġekil 3.47, ġekil 3.48). ÇıkıĢ kapakları teknede hem acil 

çıkıĢ hem havalandırma hem de gün ıĢığı sağlamaya yarar. Aydınlık sağlanması 

istenmiyorsa, güvenlik kuralları gereği veya çıkıĢ kapaklarının açıldığı yerin 

mekansal niteliğine göre hatchler metal malzemeden de üretilebilir. Ġyi bir doğal 

aydınlatma, kullanıcısına konfor sağlarken, diğer taraftan da yapay aydınlatma 

kullanımını azaltır. Dolayısıyla teknede zaten kısıtlı olan enerji daha uzun süre 

kullanılabilir. 

ÇıkıĢ kapaklarının tekne genelinde baĢ ve kıçta olmak üzere uyuma mekanlarında, 

mutfak, personel ve motor dairesinde yerleĢtirilmesi yaygındır. Bu çıkıĢ kapaklarının 

hepsine ulaĢabilmek için katlanabilir ve tavan içinde muhafaza edilebilen bir 

merdiven mekanizması ve tutamak düzeni kurulmalıdır. Tamamen Ģeffaf veya yarı 

Ģeffaf, filmli camdan imal edilebilir. Lumbozlarda ve teknedeki diğer pencerelerde 

Ģeffaf ve zararlı UV ıĢınlarının girmesini engelleyen türde cam kullanılmalıdır. Bu 

camlar gölge istenirse çeĢitli metal, ahĢap ızgara ve kapaklarla örtülebilir. Su hattı 

çizgisine yakın, alt güvertelerde yer alan kabinlerin lumbozlarına cam kırıldığı 

takdirde su giriĢini önlemek amacıyla metal kapak yapılması önerilir (KiĢisel 

görüĢme, D.Grima). 

Bütün camların günıĢığı alma isteği ve derecesine göre, opaklaĢtırılması veya 

boyanması mümkündür. Sıcak iklimde seyredecek yatlar için matlaĢtırıcı iĢlem 

görmüĢ güneĢ ıĢınlarını kısmen daha az geçiren camlar tercih edilir. Soğuk iklim 
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koĢullarında kullanılacak yatlarda ise Ģeffaf camların kullanılması güneĢ ıĢığının 

mekana giriĢini kolaylaĢtıracak ve mekanı ısıtacaktır. 

Camın kaplaması, rengi, tipi (düz, temperli vb.) ve iĢçiliği teknenin genel dıĢ 

görünüĢünü etkileyen, tekneye cazibe ve estetik katan en önemli unsurlardan biridir. 

Camdan imal edilen çıkıĢ kapakları için genelde temperli cam veya akrilik-

polikarbon esaslı malzeme kullanılır. Akrilik ve polikarbon kaplama UV ıĢınlarını 

%98 oranında engeller ve üzerinde cam kırılmadan yürünebilir. Buna karĢın temperli 

camlar UV ıĢınlarını çok az bir kısmını engeller ve üzerinde yürünmez. Temperli 

cam yapılırken içinde kalan ufak bir hava kabarcığından bile etkilenerek hassaslaĢır. 

Dolayısıyla üstten gelen basınç etkisi, çizilme gibi durumlarda cam kendi içinde 

parçalanarak kırılır. Bu camların sert ve güçlü yüzey özelliği ile rüzgara ve suya 

karĢı teknenin ön ve yan yüzeyinde kullanılacak pencereler için kullanılması idealdir 

(Hix, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.47 Hardtop üzerinde doğal aydınlatma pencereleri, Hardtop 78-Numarine 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.48 Borda üzerinde tasarlanmıĢ doğal aydınlatma pencereleri, 102Rph-Numarine 
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Açık güverteler üzerinde yer alan çıkıĢ kapaklarının dıĢ mekan koĢullarına uygun 

Ģekilde su ve hava geçirimsizliği (weather tight) sağlanmıĢ ve iki taraftan açılıp 

kapanabilir olması gerekir (Bkz. ġekil 3.50). YaĢam mahallerine açılan kapakların 

marina veya limanlara demirlediği zaman mahremiyeti sağlamak için ek olarak 

yapılacak mat kapaklarla kapatılabilmesi istenir. Sıcak ve güneĢli günlerde direkt 

güneĢ ıĢığının mekana gelmesi rahatsız edici olacaktır. Bu nedenle yapılacak camlar 

güneĢ ıĢınlarını dağıtacak nitelikte olursa iç mekanda daha yumuĢak ve konforlu bir 

ortam yaratılabilir. 

Aydınlatma ve havalandırma için açılan boĢluklar teknenin gövde ve güverte 

tasarımını etkiler ve Ģekillendirir. Bu nedenle açılan boĢlukların tekne dıĢ stiline 

uygun ve simetrik düzende olması tercih edilir. Teknede açılan boĢluklar (lumboz ve 

hatchler) su geçirimsiz perdelerden en az 8-10 cm uzaktan baĢlatılmalıdır. Bu mesafe 

su geçirimsiz perdeyi güverteye bağlayan aparatların montajı için gerekli minimum 

mesafedir (Hix, 2001). 

Lumbozların yerleĢiminin iç mekanda da konfor ve görsellik bakımından tatmin 

edici olabilmesi için mümkün olduğunca simetrik yapılması tercih edilir. Lumboz 

yerleĢtirilirken kabin tavan yüksekliğinin ayarlanması, mobilya yerleĢimlerinin buna 

göre yapılması gerekir. Lumbozların en alt noktaları su hattından minimum 50 cm 

yüksekte olmalıdır (Türk Loydu-Yatların Yapımı ve Klaslanmasına ĠliĢkin Kurallar- 

Kısım 9, 2000). Fakat bu kural lumbozun sağlamlığı ve su geçirimsizliği sağlandığı 

takdirde bozulabilir. Lumbozların ebatları çok çeĢitli olabilir (Bkz. ġekil 3.49). 

Büyük boyutlu lumbozlar cam  mukavemetinin zayıflığı, uygulama zorluğu ve 

pahalılığı nedeniyle pek tercih edilmez. Lumbozların küçük olarak seçilmesinin bir 

baĢka nedeni de kamaralarda sağlanmak istenen mahremiyettir. Büyük pencereler 

genellikle sosyal yaĢam mekanları olan salonlarda, yemek ve spor odalarında tercih 

edilir.  

 

 

 

 

         ġekil 3.49 Lumboz, Foresti Suardi                                          ġekil 3.50 Hatch, Foresti Suardi 
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Doğal aydınlatmayı sağlayan çıkıĢ kapakları, lumboz ve pencereler aynı zamanda 

pasif havalandırma amacıyla da kullanılır. Pasif havalandırma teknede herhangi bir 

güç kaynağı gerektirmeden tamamen doğal yollarla sağlanan havalandırmadır. 

Doğal aydınlatma mekanların görsel hatta ısıl konforunu etkiler. YaĢama 

mekanlarında, kullanıcı psikolojisi ve enerjiden tasarruf için mümkün olduğunca 

doğal aydınlatmaya izin verilmelidir (Bkz. ġekil 3.51). Doğal aydınlatmanın yanı sıra 

teknede yapay aydınlatma kaynaklarının da kullanılması kaçınılmazdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.51 Paula Rosa-Rhoaed Young 

 

3.2.3.2 Yapay aydınlatma 

Doğal ıĢığın yetersiz olduğu veya hiç olmadığı (gece) durumlarda, doğal ıĢık 

istenmeyen depo, makine dairesinde ve hoĢ bir atmosfer yaratmak amacıyla iç-dıĢ 

mekanlarda yapay aydınlatma sistemlerinden yararlanılır. Yapay aydınlatma sistem 

ve elemanlarının seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı kriterler vardır. Her Ģeyden 

önce yatlar sürekli salınım veya hareket halinde olan deniz araçları olduğu için, 

içindeki kullanıcının ıĢık algısı da bu ıĢık kaynaklarından gelecek etkiye göre değiĢir. 

Denizde karadakinden farklı olarak aydınlatma ve elektrik sistemi daha fazla risk 

taĢır. Çünkü su üzerinde tek baĢınızdasınızdır ve kullanılan güç kaynakları (jenaratör 

vb.) sınırlıdır. Dolayısıyla bu kaynakların en verimli kullanılacak Ģekilde 

tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir. Örneğin normal bir binada elektrik 

kesilmesi durumunda devreye giren jenaratörlerdeki güç bitse bile yerine hemen 
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baĢka bir jenaratör konulup sistem kullanmaya devam edilebilir. Fakat bu durum 

teknede değiĢir. Aydınlatma sisteminde çıkan herhangi bir arıza veya bir tehlike 

anında, kaynakların sınırlı olduğu bilinmelidir. Uzun süreli kullanım için mevcut 

kaynaklar minimum düzeyde kullanılarak tahliyeye olanak verecek Ģekilde 

tasarlanmalıdır. Tehlike anında acil kaçıĢ için kullanılan aydınlatma elemanları da bu 

amaca uygun bir Ģekilde düĢük enerji sarfiyatlı olarak seçilmelidir. Buradan da 

anlaĢılacağı üzere bir aydınlatma elemanı seçimi dahi ileride can kayıplarını en aza 

indirgemede yardımcı olabilmektedir. 

Aydınlatmanın ruh halimizi ve çevre algımızı etkilediği açıktır. Karadaki tüm 

mekanlarda olduğu gibi teknede de kullanıcı konforu ve daha da önemlisi güvenliği 

bakımından doğru bir aydınlatma planlaması yapılması önemlidir. Yatlarda özellikle 

suya maruz kalan ıslak hacimlerde ve açık güvertelerde IP65 veya IP68 gibi suya ve 

korozyona yüksek dayanım gösteren aydınlatma elemanları tercih edilmelidir. 

Burada ilk rakam toz gibi küçük milimetrik katı cisimlere karĢı dayanımı, ikinci 

rakam ise sıvı cisimlere karĢı dayanımı ifade eder (Bkz. ġekil 3.52, www.cantalupi.it, 

EriĢim tarihi: 10.10.2009). 

Tekne aydınlatma senaryoları oluĢturmak iç mimarın görev kapsamında olup, gemi 

inĢa mühendisi tarafından bu kullanım senaryolarının onaylanması gereklidir. Çünkü 

aydınlatma teknenin iĢletim aĢamasında hayati önem taĢıyan bir mevzudur. Ġç mimar 

mekanları tasarlarken kullanıcıyı görsel olarak yanıltmayacak, en kısa yoldan gitmek 

istediği yere ulaĢtıracak Ģekilde bir düzenleme yapmalıdır. 
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ġekil 3.52 IP numaralarına göre aydınlatma tablosu 
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Aydınlatma projesi hazırlanırken, iĢleve göre, direkt/genel ve endirekt /bölgesel 

aydınlatma ilkelerinden yola çıkılarak, tavan armatürleri, tabandan aydınlatma, 

noktasal ıĢık kaynakları (spot ıĢıklar), masa lambaları, renkli ıĢık, yönlendirilebilir 

ıĢık kaynakları kullanılabilir. IĢık özellikle iç mekanda ambiyans yaratmak için 

önemli bir belirleyicidir. 

Genel aydınlatma sistemini elemanlarının, konutlarda olduğu gibi insan boyu 

hizasına denk gelecek noktalara, alabandalara ve tavanlara monte edilmesi uygundur. 

Ancak çarpmalara karĢı korumalı ve mekanın fonksiyonuna uygun Ģiddette ıĢık veren 

armatürlerin seçilmesi önemlidir. 

DıĢ mekan aydınlatması yapılırken tekneye giriĢi rahatlıkla sağlayacak bir 

aydınlatma düzeni sağlanmalıdır. GiriĢ kapıları, pasarellalar, havuzluk kısmındaki 

basamaklar göze direkt olarak gelmeyecek Ģekilde aydınlatılmalıdır. Güverte 

ekipmanlarının ve mobilyalarının aydınlatılması da hem tekne kullanıcısının hem de 

personelin faaliyetlerini sürdürebilmesi bakımından son derece önemlidir. Güvertede 

sağlanacak aydınlatmalar merdivenlere, güvertedeki halat bağlama/koyma 

ekipmanlarının yanına, oturma birimlerinin altına konulan çoğu zaman direkt ve 

endirekt Ģekilde yerleĢtirilir (Bkz. ġekil 3.54). Teknede kıç ve yan güverteler 

homojen bir Ģekilde aydınlatılmalıdır (Bkz. ġekil 3.53, ġekil 3.55, ġekil 3.56). BaĢ 

güverte aydınlatması yapılırken ise iĢletme bölümünün (kaptan köĢkü) görüĢü 

engellenmeyecek Ģekilde bir düzenlemeye gidilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.53 Yan güverte aydınlatması, M/Y Nero 
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ġekil 3.54 Spotlarla yapılmıĢ uygun bir merdiven aydınlatma detayı, M/Y Montkaj 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.55 Kıç güverte tavan aydınlatması, M/Y Nero 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.56 AĢırı göz alıcı bir kıç güverte aydınlatması M/Y Serque 
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Aydınlık gereksinimi iĢlev ve fonksiyona göre her mekanda farklıdır. Dolayısıyla 

aydınlatma elemanlarının monte edileceği bölgelerdeki armatür tiplerinin, ıĢık akısı 

ve açısının belirlenmesi tasarımcının görevidir. Tasarımcı bu gereksinimlerin 

önceden belirleyerek elektrikçinin iĢini kolaylaĢtıracak böylece ileride teknede 

gereksiz deliklerin açılmasına ve düzensiz kabloların çekilmesine engel olacaktır 

(Göksel, 2005). 

Teknede aydınlatma projesi oluĢturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli mekan 

seyir yani iĢletme bölümüdür. Kullanıcının (kaptan veya tekne sahibi) tekneyi 

kullanırken, rotasını, etrafındaki diğer tekne veya canlıları buna bağlı olarak da 

önündeki monitörleri, navigasyon cihazlarını ve çalıĢma masasını iyi görebilmesi 

gerekir. ĠĢletme bölümünün aydınlatılması için diğer mekanlardan farklı olarak 

gözün karanlığa kolay alıĢabilmesi bakımından kırmızı ıĢık kullanılır (Bkz. ġekil 

3.57). Uluslararası klas kurumları seyir mahallerinde loĢ veya düĢük watt değerinde 

kırmızı ıĢığı tercih etmektedir (Göksel, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.57 Gece seyrinde görüĢü rahatlatan kırmızı ıĢıklarla düzenlenmiĢ bir kokpit tasarımı 

 

Teknede bir diğer önemli aydınlatma da teknenin kalbi olarak nitelendirebileceğimiz 

makine dairesidir. Teknenin iĢleyiĢ ve sevki için gerekli bütün ekipmanlar buraya 

yerleĢtiğinden herhangi bir arıza, bakım veya kontrol etme gereği duyulduğunda bu 

mekanlara  konulacak  aydınlatmalar  önemli  hale  gelmektedir. Bu   nedenle  sürekli  
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çalıĢma halinde olan ve teknenin en çok kire maruz kalan bu bölümünde özellikle 

toza dayanıklı geniĢ yüzeyli bol aydınlık veren lambalar kullanılmalıdır (Bkz. ġekil 

3.58). 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.58 Motor dairesi aydınlatması, M/Y Janie 

 

Teknede bir diğer önemli aydınlatma kriteri de merdivenler için geçerlidir. 

Merdivenler tekne içinde dolaĢımı sağlayan tasarım unsurlarıdır. Form bakımından 

dengeli tasarlanmıĢ olsalar bile iyi aydınlatılmamıĢ bir merdiven kazalara sebep 

olacaktır. Merdiven aydınlatması yapılırken merdiven boĢluğunun tavan ve/veya 

duvardan homojen bir Ģekilde aydınlatılması gerekir (Bkz. ġekil 3.60). Kullanıcının 

gözüne direkt ıĢık gelmesi istenmez bu nedenle basamakları aydınlatan ıĢık kaynağı 

ya  basamakların rıhtla birleĢtiği yerde gizlenerek ya da yandan veya basamak 

rıhtlarının yüksekliğine gömülerek kullanılır (Bkz. ġekil 3.59, ġekil 3.61, ġekil 3.62).  

KüpeĢteler de alttan Ģerit ledler kullanılarak aydınlatılabilir. 

 

  

 

 

 

 

 

   ġekil 3.59 Merdiven aydınlatmaları                                         ġekil 3.60 Merdiven aydınlatmaları 
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ġekil 3.61 Merdiven aydınlatması, Couedel Hugon Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.62 Merdiven aydınlatması, Guy Couach 
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Teknede aydınlatma projesi oluĢturulurken öncelikle güvenlik gereksinimlerini 

karĢılaması beklenir. Aydınlatmanın bir sonraki amacı ise kullanıcı konforunu 

sağlayarak, teknede faaliyetlerin istenen Ģekilde yapılmasına imkan tanımaktır. 

Günün büyük bir bölümünün geçtiği kamaralarda aydınlatma planlaması yapılırken 

mekan içindeki çalıĢma uyuma, giyinme, WC kullanım fonksiyonları göz önüne 

alınır. (Bkz. ġekil 3.70) Yatak üstüne denk gelen yerlerde ayrı bir tavan paneli 

oluĢturularak buraya daha loĢ ıĢık veren aydınlatmalar yerleĢtirilebilir. ÇalıĢma ve 

makyaj masasına denk gelen aydınlatmalar daha yüksek ıĢık veren armatürlerden 

seçilebilir (Bkz. ġekil 3.64, ġekil 3.65). Yatak baĢlarına okuma lambaları veya 

aplikler konulması  yaygındır (Bkz. ġekil 3.63, ġekil 3.66, ġekil 3.67). Yapılan 

yerleĢimlerin masalara veya kitaba gölge düĢürmeyecek Ģekilde olması gerekir. 

Kamaralardaki WC/banyo gibi suya maruz kalan hacimlerde suya dayanımlı 

lambalar kullanılmalıdır. Lavabo üstüne gelen aynaların verimli kullanılabilmesi için 

bu bölümün homojen bir Ģekilde aydınlatılması gerekir (Bkz. ġekil 3.70). 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.63 Yatak baĢı aydınlatmaları 

 

Aydınlatmanın önemli olduğu bir diğer mekanda mutfaktır. Mutfakta yapılacak 

iĢlemlere göre yemek hazırlama ve piĢirme bölümlerinin, küçük teknelerde oturma 

mekanı içerisinde yer alan mutfaklarda ise yemek yenilen tezgahların iyi 

aydınlatılması gerekir (Bkz. ġekil 3.68, ġekil 3.69). Gece kullanımda özellikle 

mutfak dolaplarının altında ve tezgahın zeminle birleĢtiği yerlerde Ģerit led 

aydınlatmalar kullanılabilir. Aydınlatma projesi hazırlanırken, kullanıcı istekleri, 

mekan fonksiyonları göz önünde bulundurulmalıdır. Elektrik güç kaynakları sınırlı 

olduğundan özellikle uzun süreli seyir yapacak yatlarda, geceleri gereksiz lambaların 

kapatılması istenir.  
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ġekil 3.64 LoĢ aydınlatma kullanılmıĢ çalıĢma ve makyaj masası, Predator 108-Sunseeker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.65 Makyaj ve çalıĢma masası aydınlatması, Predator 92-Sunseeker 
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ġekil 3.66 Master kamarada okuma lambaları, Azimut 43S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.67 Misafir kamarasında okuma lambaları, Predator 52-Sunseeker 
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ġekil 3.68 Mutfak aydınlatması ve renk seçiminin aydınlatmaya katkısı, Predator 92-Sunseeker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.69 Oturma mekanı içinde bir mutfak aydınlatması Predator 74-Sunseeeker 
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ġekil 3.70 Banyo aydınlatması, Predator 74-Sunseeker 

 

Teknede iç ve dıĢ mekanı görsel olarak hoĢ gösteren aydınlatmaların yanı sıra bazı 

özel aydınlatma türleri de bulunur. Bunlar teknenin seyir halinde ve demirliyken 

görülebilirliğini arttırmaya yarayan sualtı aydınlatmaları, acil durumlarda tahliyeyi 

kolaylaĢtırıcı acil çıkıĢ lambaları ile teknenin diğer teknelere veya kullanacağı limana 

kendi durumuyla bilgi vermesine yarayan seyir fenerleridir. 

Sualtı aydınlatmaları, seyir sırasında su altındaki cisim ve canlıları tanımak, teknenin 

gece seyrinde görülebilirliğini artırmak ve en önemlisi görsellik gibi amaçlarla 

teknenin bordasında, baĢ ve kıç tarafında kullanılan aydınlatmalardır. Sualtı 

aydınlatmalarının asıl çıkıĢ noktası balıkçılıktır. Yıllar boyunca balıkları çekmek için 

kullanılan bu aydınlatmalar daha sonraları amaç değiĢtirerek görsellik sebebiyle 

kullanılır hale gelmiĢtir (Bkz. ġekil 3.72). Sürekli suya maruz kaldıkları için IP65- 

IP68 veya sualtı kategorisinde üretilen bu lambaların özel armatürler olmaları 

gerekir.  
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ġekil 3.71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.72 Sualtı led aydınlatma detay ve montajı 

 

Bordalarda kullanılacak su aydınlatmalarının tekne alabanda mobilyaları 

yerleĢtirilmeden önce yerleri belirlenmiĢ ve monte edilmiĢ olması ileride çıkabilecek 

olası mobilya deformasyonlarını engeller (Bkz. ġekil 3.71). ÇeĢitli renklerde 

kullanılan sualtı aydınlatmaları, iyi bir görüĢ sağlaması bakımından kuvvetli ıĢık (50 

watt ve üstü) verebilmelidir (Bkz. ġekil 3.73, ġekil 3.74) 



 
84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.73 Motoryatta sualtı aydınlatmaları-Lazzara Yachts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.74 Türkiye‟de üretilen Malta ġahini (Maltese Falcon) sualtı aydınlatmaları 

 

Acil çıkıĢ aydınlatmaları, teknede olası kaza ve yangınlarda tahliyeyi olabildiğince 

hızlandırmak ve can kayıplarını engellemek için yapılan yönlendirme amaçlı 

aydınlatmalardır. Bu aydınlatmaların yüksek ıĢık gücü ile çalıĢması özellikle 
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istenmez çünkü tehlike altındayken sınırlı olan tekne elektrik kaynaklarının verimli 

yani mümkün olduğunca uzun süreli kullanılması gerekir. Teknede yer alan diğer 

alçak seviye aydınlatmalarıyla beraber koridorlarda kullanılır (Bkz. ġekil 3.75). 

Ayrıca bir mekanda tahliye anında kullanıcının herhangi bir mobilya vb. donanıma 

çarpmasına meydan vermeyecek Ģekilde, bir ıĢık koridoru oluĢturması önerilir. Alt 

kattan üst kata çıkmaya yarayan acil çıkıĢ kapaklarında dikey doğrultuda aydınlık 

sağlayacak Ģekilde hem duvara hem de çıkılan bir üst bölümün tavanına konur. Bu 

aydınlatmalar için teknedeki diğer aydınlatmalara oranla daha hafif Ģiddette bir ıĢık 

gücü tercih edilmelidir. 

Teknede ayrıca geceleri devreye giren aydınlatma sistemleri bulunmalıdır. Bunun 

dıĢında sürekli devrede olan yönlendirici sistemler, acil durumlar için yolcuları 

yönlendirmelidir. Temperli camları kırmak için kullanılan çekiçler de yolcuların 

kolaylıkla ulaĢabileceği yerlerde konumlandırılmalı ve sürekli aydınlatılmalıdır. 

ÇıkıĢları kullanan kiĢilere gerekli durumlarda yardımcı olmak üzere, sabit tutamaklar 

bulundurulmalı ve bu tutamaklar kendisini belli edecek biçimde aydınlatılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.75 Teknede koridor boyunca yapılan yönlendirme ve acil çıkıĢ lambaları 
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Seyir fenerleri teknenin yapmakta olduğu ve yapacağı manevralar hakkında trafikteki 

diğer teknelere bilgi vermek için kullanılır. Motorlu veya yelkenli deniz araçları 

güneĢin batımından, güneĢin doğuĢuna kadar veya sis, Ģidettli yağmur, kar gibi 

durumlarda, seyir fenerlerini yakmak zorundadırlar. Deniz trafiğinin olmadığı 

bölgelerde tekneler demirliyken veya limanda bağlıyken seyir fenerlerini yakmak 

zorunda değildirler. En sık kullanılan fenerler teknenin baĢ-kıç orta hattı üzerine 

konulan ve beyaz ıĢık veren silyon fenerleridir. 50 metrenin altındaki her tekne için 

bir adet bulundurulması zorunludur. Borda fenerleri, sancak tarafında yeĢil, iskele 

tarafında kırmızı ıĢık vererek teknenin yön belirtmesinde ve manevra yapmasında 

kullanılır (Bkz. ġekil 3.76, ġekil 3.77) (Denizde ÇatıĢmayı Önleme Tüzüğü, 2006). 

Bir diğer önemli fener ise teknenin kıç tarafına yakın bir yerde konumlandırılan ve 

beyaz ıĢık veren pupa feneridir. Tasarımcının dıĢ mekanda yapacağı hiçbir 

düzenleme bu fenerlerin iĢlevlerini sürdürmelerine engel olmamalıdır.  

 

 

 

 

ġekil 3.76 Seyir fenerleri ve konumları 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.77 Seyir fenerleri 
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3.2.4 Mekanik sistem tasarımı 

Mekanik sistem, literatürde HVAC (heating-ventilating-air conditioning) olarak 

geçen ısıtma-havalandırma-iklimlendirme tesisatı ile sıhhı tesisat ve yangın tesisatını 

kapsar. Mekanik sistemin amacı, yaĢamsal faaliyetleri kolaylaĢtırmak ve içinde 

yaĢanılan mekanı daha güvenli hale getirmektir. Konforlu bir yaĢama imkan 

sağlayacak olan iklimlendirme, havalandırma, yeme-içme,temizlik gibi faaliyetler 

için kullanılacak olan su ihtiyacı bu sistemler sayesinde karĢılanır. Karadan 

bağımsız, kendi kendine yetmeye çalıĢan teknelerde mekanik sistemlerin ürettiği bu 

sınırlı temel kaynaklar, Ģüphesiz ki en verimli Ģekilde kullanılmak zorundadır. Bu 

amaçla yola çıkarak mühendisler, teknedeki kullanıcı sayısı ve seyir süresi gibi 

parametreler doğrultusunda pis-temiz su tankı kapasiteleri ve kullanıcı ve/veya 

kamara baĢına düĢen havalandırma ihtiyaçlarını  hesaplarlar. 

Tasarımcıların, tasarımlarını tekneye uygun bir Ģekilde entegre edebilmeleri için, 

bütün bu sistemlerin gerektirdiği teknik donanımlar (sistem cihazları, kanallar vb.), 

bunların çalıĢma prensipleri, kapladıkları hacim, izolasyon gereksinimleri gibi veriler 

hakkında genel bir bilgiye sahip olmaları gereklidir. Buradan anlaĢılacağı üzere 

teknede mekanik sistem tasarımı esas olarak mühendislik biliminin uzmanlık alanı 

olsa da dolaylı olarak iç mekan tasarımını etkiler. Bu aĢamada tesisat mühendisleri 

ve iç mimarlar (tasarımcılar) en verimli sonuçlara ulaĢmak adına birlikte çalıĢmalıdır.  

3.2.4.1 Isıtma-havalandırma-iklimlendirme tesisatı 

Kapalı bir ortamda hava hareketlerini, ısı alıĢveriĢini, sıcaklık ve nemi insan 

sağlığına ve konforuna en uygun seviyede tutmak için havanın Ģartlandırılmasına 

iklimlendirme denir. Ġyi bir iklimlendirme sadece konforu sağlamakla kalmaz aynı 

zamanda tekne içerisinde su ve neme maruz kalan tüm elemanların paslanma ve 

çürümesini de en aza indirger. Ġklimlendirmenin teknede dört önemli görevi vardır: 

1- Kullanıcıların güvenlik ve konforunu sağlamak 

2- Paslanma ve çürümeyi azaltmak 

3- Motor ve diğer makinaların iĢlemesine yardımcı olmak 

4- Ġstenmeyen / tehlikeli gaz ve dumanı ortamdan uzaklaĢtırmak (Gerr, 2009) 
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Her kamara ve mekan için kullanım fonksiyon ve hacmin büyüklüğüne göre 

havalandırma ihtiyacı hesaplanır. Teknede doğal havalandırma, menfezler ve buna 

bağlı fresh air (taze hava) kanalları, pencereler, çıkıĢ kapakları (hatch), bazı 

lumbozlar ve tavan pencereleri ile sağlanır (Bkz. ġekil 3.78). Pencerelerin camları, 

ısı geçirgenlikleri ve iletim özelliklerine göre mühendisler tarafından hesaplanarak 

tasarımcıya verilir. Tasarımcı da hem iç mekan yerleĢimini hem de tekne profilini 

etkileyecek pencereleri bu veriler ıĢığında Ģekillendirir (KiĢisel görüĢme, A. BaĢdaĢ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.78 Teknede hava sirkülasyonu 

 

Teknelerde  en  sık  kullanım  alanı  bulan iki farklı iklimlendirme sistemi mevcuttur. 

Bunlardan ilki merkezi sistem (split direct expansion) olarak adlandırılan, teknenin 

makine dairesine yerleĢtirilen ve ısıyı buradaki ana makinadan geçirerek kanallar 

(duct) yardımıyla kabinlere ileten sistemdir (Bkz. ġekil 3.80) (Gerr, 2009). Pahalı bir 

sistem olduğu için çoğunlukla büyük ve yüksek bütçeli yatlarda kullanılır. Bir diğer 

sistem de chiller sistemidir (single direct expansion). Ġklimlendirme, fan-coil 

cihazlarından geçen suyun kompresör ve buharlaĢtırıcılarla ısıtılması ve soğutulması 

yoluyla sağlanır (Bkz. ġekil 3.81). Bu sistem merkezi sisteme göre daha ucuzdur. 
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Fakat sistem ekipmanları çok sayıda fan-coil cihazı ve boru/kanal içerdiğinden iç 

mekan kullanım alanını sınırlar.  Örneğin, merkezi sistemde odalara giden münferit 

kanalların ağzına bir menfez koymak yeterliyken, chiller sisteminde her kabinde bir 

veya ihtiyaca göre daha fazla fan-coil cihazı ve bu cihazın verimini yükseltmeyi 

amaçlayan, sesini absorbe eden ve mobilyaya zarar vermesini engelleyen izolasyonlu 

kutular bulunur (Bkz. ġekil 3.79). Bu cihazlar da çoğunlukla mobilya içlerine 

gizlendiği için mobilyalar dıĢarıdan bakıldığında mekanı görsel olarak tamamlar 

fakat içleri kullanılamaz duruma gelir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.79 Mobilya içi fan-coil cihazı yerleĢimi alternatifi, Heinen Hopman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.80 Merkezi sistem Ģeması 
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ġekil 3.81 Chiller sistem Ģeması 

 

Merkezi sistemde ana makinalar motor dairesi veya yakınında konumlandığı için ses 

kabinlere gitmez, chiller sisteminde ise fan-coil cihazları hemen her kabinde bulunur 

ve ister istemez bir miktar gürültü oluĢturur (KiĢisel görüĢme, A. BaĢdaĢ). 

Isıtma-havalandırma-iklimlendirme tesisatıyla ilgili elde edilen veriler, tasarımcının 

iç mekandaki mobilya, tavan ve duvar (perdelik) tasarımlarını önemli ölçüde etkiler 

(Bkz. ġekil 3.82, ġekil 3.83). Bu nedenle detaylı tasarıma baĢlamadan önce 

tasarımcının, tesisat mühendislerinden tasarlanacak mekanın ne tür bir sistemle 

havalandırılacağı, sistem ekipmanlarının boyutları, çalıĢma prensipleri, üfleme ve 

emiĢ yüzeylerinin ne kadar olması gerektiği gibi önemli bilgileri öğrenip projesini bu 

verilere göre çizmesi gerekir. 

HVAC olarak adlandırılan bu sistemler bütünü ısı, nem ve gürültü kontrolünü 

sağlayarak tekne içindeki yaĢam kalitesini arttırır. 
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ġekil 3.82 Tavan ve mobilyadan fan-coil ile yapılan havalandırma, Heinen Hopman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.83 Tavandan fan-coil ile yapılan havalandırma, Heinen Hopman 
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3.2.4.2 Sıhhi tesisat 

Teknelerde sıhhi tesisat sistemleri, diğer yapılarda olduğu gibi suyu tekne geneline 

dağıtmayı ve atık suyu toplayıp boĢaltmayı amaçlar. Teknede bu iĢlevi karĢılayan 

iĢlevsel büyüklükte tanklar, pompalar ve bunların mekanlara iletimini ve sistemin 

verimli bir Ģekilde çalıĢmasını sağlayan donanımlar bulunur. Sıhhi tesisat donanım 

hatasından kaynaklanan olası bir durumda (boruların patlaması, delinmesi, kesilmesi, 

su taĢması vb.) tekne, tüm iç ekipmanları ve mobilyalarıyla beraber bir anda zarar 

görebilir. Bu nedenle duvarların arkasından ve zeminin içinden geçen tesisat 

borularının fonksiyonlarının ve ne kadar bir hacim kaplayacaklarının tahmini olarak 

bilinmesi iç mekan tasarım sürecinde tasarımcıyı yönlendirir. 

Teknede ıslak hacimlerin klozet, lavabo ve duĢ yerleĢimleri yapılırken dikkat 

edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan en önemlileri teknenin gövde 

formu, kullanılacak klozet sistemi (elektikli, manuel vb.) ve teknenin salınım 

yönüdür. Örneğin; duĢ tavalarına eğim verilirken suyun teknedeki hareket yönüne 

göre yapılması, suyun dıĢarıya taĢmasını engelleyecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.84 Alabandada lavabo yerleĢimi 

 

Kimi teknelerde lavabo alabandaya yaslanırken, kimi teknelerde ise klozetler 

alabandaya yerleĢtirilir (Bkz. ġekil 3.84). Bu yerleĢime ve klozet sistemlerinin 

çeĢidine göre farklı tip ve kalınlıktaki borular kullanılır. Ġç mekan 

bölümlendirmelerini yaparken, duvar kalınlıklarını belirlerken ve mobilya 

tasarlarken bu veriler de göz önüne alınır. 
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ġekil 3.85 Temiz su sağlama Ģeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.86 Temiz su  dağıtım Ģeması 
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Teknelerde en alt güvertenin zemini ile tekne gövdesinin en alt yüzeyi arasındaki 

boĢluk arasına temiz-pis su tankları (holding tank) yerleĢtirilir. Bir teknede su 

tankları içindeki suyun kirlilik ve temiz olma oranına göre üçe ayrılır: 

1- Temiz su tankı (Fresh water tank) 

2- Pis su tankı (Black water tank) 

3- Gri su tankı (Gray water tank) 

Temiz kullanıma hazır suların bulunduğu su tankı temiz su tankı olarak adlandırılır 

(Bkz. ġekil 3.85). Bu tanktan çıkan sular sıcak ve soğuk suya dönüĢtürülerek 

hacimlere pompalanır (Bkz. ġekil 3.86). Pis su tankı ise tuvaletlerden çıkan atıkları 

toplar. Lavabo ve duĢlardan toplanan sular ise gri su tankında toplanır (Bkz. ġekil 

3.87). Teknenin kullanıldığı ülkenin kurallarına göre bu tanktan çıkan sular olduğu 

gibi denize dökülebilir. Bazen de ancak çeĢitli arıtıcılarla kirliliği azaltılarak suya 

dökülmesine izin verilir. Dökülmesine izin olmadığı durumlarda tank kapasitesi daha 

büyük olmalıdır. Tank kapasitelerinin belirlenmesinde en önemli etken teknedeki 

kullanıcı sayısı ve teknenin seyir mesafesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.87 Pis su tankı Ģeması 
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Ġç mekan tasarımcısı tank kapasitelerinin hesaplanması ve tesisat ekipmanlarının 

teknedeki yerleĢimleri ile ilgilenmez. Fakat sistemin genel yapısı hakkında bilgi 

sahibi olması WC, banyo, jakuzi, mutfak gibi su kullanılan ve atık su çıkaran 

mekanlarda yerleĢim yaparken kolaylık sağlar.  

3.2.4.3 Yangın tesisatı 

Teknede özellikle yakıttan kaynaklanan yangın ve patlamalar sık görülür. Ġçinde 

yakıt ve yağların bulunması nedeniyle motor dairesinde oluĢan yangınlar daha 

tehlikelidir. Bu nedenle yakıt bölmeleri ve motor dairesi özellikle yangından 

korunmalı ve bu hacimler iyi havalandırılmalıdır. Teknede bulunan boya, tiner vb. 

yanıcı maddeler iyi havalandırılan depolarda tutulmalıdır. Unutulmamalıdır ki 

yangını tetikleyen en önemli nedenlerden biri yetersiz havalandırmadır. 

Teknede yangından korunması gereken bir diğer önemli mekanda birçok tekne 

yangınının kaynağı olan mutfaktır. Mutfakta yapılan yemek piĢirme eylemleri 

sırasındaki kullanıcı hataları veya tesisat kurulum hatalarından yangın çıkma ihtimali 

yüksektir. Genel olarak bir teknede yangından korunması gereken en önemli iki 

mekan motor dairesi ve mutfaktır. Bu hacimlerin kapıları özel malzemeden yangına 

dayanımlı Ģekilde üretilir. Yangın tehlikesinin yüksek olmasının yanında teknenin en 

sıcak alanlarıdır. Bu nedenle hem olası yangın anında, yangının diğer alanlara 

sıçramaması hem de içerideki ısının dıĢarıya çıkmaması için yangın ve ısı izolasyonu 

üst seviyede tutulur. Bu izolasyon kalınlıkları kimi zaman 15-25 cm‟i bulmaktadır. 

Buralarda iç mekan yerleĢimi yapılırken izolasyon kalınlıkları göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Teknede kullanılacak tüm malzemeler, perde ve döĢemeler yanmaz malzemeden 

olmalı veya yanmayı geciktirici sprey, boya vb. kimyasallarla korunmalıdır. 

Buradaki yanmaz malzeme SOLAS‟taki tanımlamaya göre, ortalama 75 C°‟ta 

ısıtıldığında yanmaya baĢlamayan veya kendi kendine yanmaya baĢlayan yanıcı 

buharı yeterli miktarda üretmeyen, bu niteliği Yangın Test Yüntemleri Tüzüğü 

çerçevesinde belirlenen malzemedir. SOLAS (Safety of Life at Sea-Denizde Can 

Güvenliği SözleĢmesi) 1974‟te imzalanan ve günümüze kadar çeĢitlik ekleme ve 

revizelerle gelmiĢ gemilerde can güvenliğinin sağlanması amacıyla IMO 

(Uluslararası Denizcilik Örgütü) tarafından duyurulan bir sözleĢmedir. Bu sözleĢme 

ile yapı, bölmeleme, stabilite, makine ve elektrik donanımları, yangın önleme-yangın 
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söndürme, can kurtarma araçları ve düzenlemeleri, seyir güvenliği, büyük gemilerde 

yük taĢınması ile ilgili kurallar yasa altına alınmıĢtır. SOLAS‟a göre: 

- Teknede kullanılacak dolap, gardrop, masa, Ģifonyer gibi sabit mobilyalar 2mm‟yi 

geçmeyen ahĢap kaplamalarla kaplanmalı ve kaplanmıĢ olmaları dıĢında, tümüyle 

onaylı yanmaz malzemeden üretilmelidir.  

- Hareketli sandalye, kanepe ve masalar ise yanmaz malzemeden imal edilmiĢ 

çerçeveler kullanılarak yapılmalıdır. 

- Perdeler, drapeler, ve diğer kumaĢ bazlı asılı dekorasyon malzemeleri Yangın Test 

Yöntemleri Tüzüğü‟nde belirtilen yoğunluğun altına düĢmeyen, yanmaz malzemeden 

imal edilmelidir. 

- Alabandaların, perdelerin ve tavanların açık yüzeyleri düĢük alev geçirgenliğine 

sahip olmalıdır. 

- Yer kaplamaları düĢük alev geçirgenliğine sahip olmalıdır. 

-KumaĢ kaplanmıĢ mobilya, duvar ve tavanlardaki bu döĢeme malzemeleri alev 

geçirgenliği açısından yeterli olmalıdır. 

- Yatak nevresim takımları parlama ve alev geçirgenliği açısından yeterli dirence 

sahip olmalıdır (SOLAS, 2002). 

Teknede kullanılacak tüm malzemenin belirtilen kriterler göre seçilmesinin dıĢında 

yangını önlemek amacıyla teknenin çeĢitli yerlerine yerleĢtirilmesi gereken cihazlar 

ve sistemler de vardır. Mevzuat gereği kiĢisel teknelerde yangın söndürme 

cihazlarının mutlaka makine dairesi, mutfak ve kamaralarda bulunması gerekir. Bu 

cihazların kapasiteleri tekne boyuna göre değiĢebilir. Yangın söndürme cihazları 

çıkan yangının kaynağına göre karbondioksit, köpük, toz gibi farklı kimyasallar 

içerir (Bkz. ġekil 3.88). Deniz suyu da yangın söndürmede kullanılabilir ancak 

üzerinde gerilim olan cihazlar kesinlikle iletken özelliği yüksek olan deniz suyu 

(tuzlu su) ile söndürülmemelidir. Aynı Ģekilde motorda çıkan yangınlar da su ile 

söndürülmez. Buradaki yangınlar köpük vb. kimyasallarla iyice söndürüldükten 

sonra suyla arındırılmalı ve soğutulmalıdır. 

Teknedeki yangın söndürme cihazları, belirtilen mekanlar içinde kolay ulaĢılabilecek 

ve görünür yerde olmalıdır (Bkz. ġekil 3.89). Tekne giriĢinde elle kolaylıkla 

kullanılanılabilen ufak bir söndürücü bulundurulması tavsiye edilir (Atmaca, 2009).  
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ġekil 3.88 Ġçeriğine göre yangın söndürme cihazları ve nerelerde kullanılabilecekleri 

 

Yangın battaniyesi de teknede bulunması önerilen ekipmanlardandır (Bkz. ġekil 

3.90). Battaniyeler havayla teması keserek yangının sönmesini sağlarlar. Yangın 

söndürme cihazları ve battaniyelerin yanısıra teknede  yangın anında kullanılacak 

cam vb. koruyucu malzemeyle kapatılmıĢ yangın butonları ve sirenler (kırmızı 

renkte) bulunur (Bkz.ġekil 3.90). Butonlar kolay ulaĢılabilecek seviyede ve korumalı 

olmalıdır. Sirenler ise yangın anında sadece uyarı sesi çıkarttıkları için ya tamamen 

açık ya da kısmen kapalı yerlere yerleĢtirilebilirler. Tüm yangın kaçıĢ iĢaretleri yeĢil 

ve/veya kırmızı renkle tabelalara iĢlenmeli, yangın butonları ve varsa dijital sıcaklık 

göstergeleri uygun yerlere konumlandırılmalıdır. 

Her kabinde duman/ısı dedektörleri ile sprinkler (su püskürtme cihazları) bulunur 

(Bkz. ġekil 3.91). Bu cihazların mekanın ortasına yerleĢimi dumanı algılamada 

kolaylık sağlar. Teknede yangın çıkma ihtimali yüksek mekanlarda, içinden hava 

geçen tesisat borularında, yangın anında havayı kesmek ve yangının yan mahale 

sıçramasını engellemek amacıyla elle ulaĢılması gereken yangın damperleri bulunur. 
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Mobilya yerleĢimi ve tasarımı yaparken duvar ve tavan birleĢimlerine yakın yerlerde 

konumlandırılan bu damperlere ulaĢım sağlanması gerektiği göz önüne alınmalıdır. 

Ġç mekan tasarımcısı gemi ve elektrik mühendisleriyle ortak çalıĢarak bütün bu cihaz 

yerleĢimlerini yapmalı ve yangın anındaki kaçıĢ senaryosunu oluĢturmalıdır. 

OluĢturulan bu senaryo ile çizilen yangın kaçıĢ planı (fire escape plan) öncelikle 

ilgili mühendisin ve sonrasında ilgili loyd kuruluĢlarının onayından geçmek 

zorundadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.89 Oturma bölümünde yangın söndürücü ve konumu 

 

 

 

 

ġekil 3.90 Yangın çıkıĢ ve buton uyarı iĢaretleri 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.91 Yangın söndürme cihazı, gizli sprink, duman dedektörü ve yangın battaniyesi 
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3.3 Final Tasarımı ve Onaylanması 

Ön tasarım aĢamasında kararları verilen ve projelendirilen tüm sistemler ile genel 

yerleĢim planları müĢteriye sunulduktan sonra ilgili loyd kuruluĢuna gönderilir. Eğer 

tekne inĢasına baĢlanmıĢsa kuruluĢlardan ve kuruluĢların yetki verdiği danıĢmanlık 

firmalarından sörveyörler gelerek tekneyi denetlerler. Bütün bu proje ve üretim 

denetlemelerinden sonra kesin kararları verilmiĢ projeler ve tasarımlar loyd 

kuruluĢunun onayına sunulur.  Loyd kuruluĢları iç mekan düzenlemelerine 

karıĢmamakla beraber iç mekana dolaylı yoldan etki edecek bir takım teknik esaslar 

üzerinde dururlar. Teknede yapılan fonksiyonellik ve görselliği ön planda tutan her 

tasarım eğer güvenlik kurallarını ihlal etmeyecek Ģekildeyse ve konstrüksiyonu  

gereken Ģekilde sağlanabiliyorsa loyd kuruluĢunun onayından geçebilir (KiĢisel 

görüĢme, P. C. Ribero). 

Ön tasarım aĢamasında, teoride alınan bütün sistem kararları projelendirilir. Bu 

projeler güvenlik ve teknik kriterler ön planda tutularak çeĢitli denetimlerden 

geçtikten sonra onay alır. Onaylanan  sistem tasarım ve konstrüksiyon projeleri bir 

taraftan detaylandırılırken diğer taraftan tekne gövde konstrüksiyonu yapılmaya 

baĢlanır. Tekne konstrüksiyonu devam ederken sistemler detaylandırılmaya devam 

ediliir. Örneğin kavramsal tasarım aĢamasında merkezi ısıtma ile ısıl konfor 

sağlanması kararı alınan bir tekne projesinin ön tasarım aĢamasında bu sistemin 

merkezi belirlenir ve çizim üzerinde bu merkezden mekanlara cihazların genel 

dağıtımları yapılır. Ön tasarım aĢaması sonucunda onay alınarak kesinleĢtirilen 

projeler, önemli sistem kararları ve ekipman yerleĢimleri ile zorunlu kalmadıkça geri 

dönüĢ yapılmayan tasarımları içerir. Final tasarım projeleri ise, ön tasarım süreci 

sonunda loyd kuruluĢlarının da yönlendirmesiyle, revize görerek kesinleĢen 

projelerdir. Final tasarım projeleri ortaya konmuĢ bir projede geri dönüĢler 

olmamalıdır.  

3.4 Detaylı Tasarım ve Uygulama 

Detaylı tasarım aĢamasında tekne bir taraftan inĢa edilirken diğer taraftan iç mekan 

yerleĢim planları Ģekillenir. Teknik zorunluluklar, loyd kuruluĢlarının yaptığı 

sınırlandırmalar iç mekan tasarımına yansıtılır. Bu kurallar çoğunlukla mühendislik 
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tasarımını etkiler ve dolaylı yoldan da iç mekan tasarımına yön verir. Detaylı tasarım 

aĢaması hem mühendislik hem de mimari açıdan önemli bir süreçtir (Bkz. ġekil 

3.92).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.92 Detaylı tasarım sürecinde kurgulanan mekanlar 

 

Bir önceki baĢlıktaki örneği devam ettirecek olursak, ön tasarım aĢamasında merkezi 

belirlenen merkezi ısıtma sistemi ve cihazlarının genel yerleĢimleri yapıldıktan sonra 

bu cihazların kapasiteleri, emiĢ ve üfleme yerleri, bu yerlerin yüzey geniĢliği, 

kullanılacak menfez malzemesinin çeĢidi, tesisat borularının malzeme özellikleri, 

çapları, izolasyon malzemesi ile kaplanıp kaplanmayacağına dair detaylı bilgilerin 

projelere yansıtıldığı aĢamadır. Detaylı tasarım aĢamasında teknik bölüm ve 

detaylardan (makine dairesi, ısıtma-soğutma sistemi cihazları, vinç, kablolar) arta 

kalan boĢluklarda tasarımcı çoğu zaman özgürce hayallerini gerçekleĢtirebilir. Detay 

tasarımıyla uygulanabilir hale getirilen iç mekan konstrüksiyon ve mobilya 

projelerinin üretimine baĢlanır. Teknede ilk iç mekan uygulamasına geçilmeden önce 

örnek olarak seçilen bir veya birkaç mekanın mock-up‟ı yani 1/1 ölçekteki modelleri 
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detay projelerinde tasarımı açıklanan mobilya, form, malzeme, kumaĢ ve kaplama 

seçimleri müĢteriye sunulur (Bkz. ġekil 3.92, ġekil 3.93, ġekil 3.94, ġekil 3.94). 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.93 Mock-up, kokpit 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.94 Mock-up, salon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.95  Malzeme seçimlerini gösteren kolaj çalıĢmaları, Bannenberg 
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ġekil 3.96  Malzeme seçimlerini gösteren kolaj çalıĢmaları, H2 Design 

 

Ġç mimari projelerde çoğu zaman müĢteri istek ve ihtiyaçları öncelikli kriterdir. 

Teknik bir takım gereklilikler sebebiyle gerçekleĢtirilemeyecek sakıncalı iç mekan 

çözümleri ve bunların getireceği dezavantajlar müĢteriye açıklanmalıdır. Tekne detay 

ve uygulama sürecini kapsayan konstrüksiyon aĢaması  ne kadar sık denetim altında 

tutulursa geri dönüĢler ve hatalar o kadar az olacaktır. Örneğin kontrol testleri geç 

yapılmıĢ fakat suya inmiĢ neredeyse teslim edilmek üzere olan bir teknede klima 

tesisatından sızan sular mobilyalara zarar verebilir. Aynı Ģekilde motor dairesinde 

yeterli su sızdırmazlığı sağlanmamıĢ bir teknede sintine pompası taĢarsa, motor 

dairesini su içinde bırakarak teknenin hayati sistemlerinin zarar görmesine ve ciddi 

para ve prestij kayıplarına yol açabilir. Tasarım sürecinde hiçbir aĢamada kaderci 

mantaliteyle önce bir yapalım eğer problem çıkarsa çözümü nasılsa bulunur diye 

düĢünülmemeli, bir hata görülüyorsa anında müdahale edilmeli, bütün bu 

müdahaleler ve sistemlerdeki değiĢiklikler (revizyonlar) kayıtlara geçirilmelidir. 

Böylelikle uygulama daha verimli hale getirilerek sürecin uzaması engellenmiĢ 

olacaktır. 

Teorik olarak, detaylı tasarım sürecinde tekne tasarımcısı veya mühendisi tekne 

gövdesi üzerinde son rötuĢlarını yaparak projelerini imalata gönderir. Aslında, 
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özellikle ülkemizde bir çok teknenin daha kavramsal tasarım aĢamasındayken 

üretimine baĢlanır. Kısacası tekne kesin sözleĢmeleri yapıldıktan sonra eğer yapımcı 

daha önceden deneyimli ise veya projesine güveniyorsa loyd kuruluĢundan onay 

alacağına emin olduğu için kapısına gelen müĢteriyi bekletmek istemez ve ürünü bir 

an önce ana hatlarıyla ortaya çıkarıp müĢterisinin gözüne girmek ve zamandan 

kazanmak için gövde inĢaatına baĢlar (KiĢisel görüĢme, M. Kamay). Gövde inĢası, 

kullanılan tekne inĢa metodu ve boyutuna göre kimi zaman 5-6 ay kimi zaman 1-1,5 

yıl kadar sürebilir. Bu kriterlerin yanı sıra mali kaynakların yetersizliği de tekne inĢa 

süresini belirleyen önemli bir faktördür. 

Uygulamaya yönelik detay ve konstrüksiyon projeleri daha teknik ve detaylı olur 

dolayısıyla maliyeti daha gerçekçi verilerle belirlenebilir. Bu aĢamada yine mühendis 

ve tasarımcının birlikte çalıĢması gerekir. 

Sonuçta teorik olarak, ön tasarım aĢamasının sonucunda loyd kuruluĢunun onayından 

geçerek kesinleĢmiĢ projelerde özellikle iç ve dıĢ mekana yönelik detay 

projelendirmelerine baĢlanır. Bu projeler detaylandırılırken güvenlik ve teknik 

ihtiyaçları karĢılayan alanlar ile bu alanlarda kullanılacak ekipmanlar ve bunların 

nasıl çalıĢacağı iyi bilinmelidir. Ġç mekanda da bütün bu ihtiyaçlar doğrultusunda 

ergonomi, fonksiyonellik ve görselliği ön planda tutarak kullanıcı memnuniyetini 

sağlamak ve ürün tasarım sürecini verimli bir Ģekilde yürütmek iç mimarın görevidir. 

3.4.1 Gövde ve üst yapı  

Ön tasarım süreci sonrasında ilgili loyd kuruluĢunca onaylanan planlar ve tasarımlar 

üzerinden tekne gövde ve üst yapı (superstructure) inĢasına baĢlanır. Tekne kullanım 

amacına göre gövde ve üst yapı aynı veya farklı malzemelerden üretilebilir. Örneğin; 

gövdesi sac olan bir teknenin üst yapısı kompozit malzemeden üretilebilir. Böylelikle 

üst yapı teknenin genel ağırlığını azaltmaya katkıda bulunurken, tekne gövdesi daha 

sağlam ve ağır bir yapıda olacaktır. 

Çelik (sac) gemiler nesting
28

 iĢlemiyle inĢa edilirken, kompozit tekneler elyaf 

malzeme ve reçinelerin sandviç sistemi ve infüzyon teknolojisi ile bir araya getirilip 

diĢi kalıp içine dökülmesiyle (molding) inĢa edilmektedir. AhĢap tekneler ise 

paslanmaz çelik vida veya yapıĢtırıcılarla suya dayanıklı ahĢap plakaların (tik, iroko, 

afrormosia vb.) birbirine tutturulması suretiyle üretilir. Gövde ve üst yapı tasarımı 
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yaparken, tekne yapımında en çok kullanılan malzemeler ve imalat yöntemlerinin 

bilinmesinde fayda vardır. 

3.4.1.1 Kompozit tekne uygulama yöntemleri 

Elle yatırma: DüĢük teknolojili ve özel yetenek gerektirmediği halde fiberglass 

tekne imalatında en makbul olan yöntemdir. Çoğunlukla ters kurulmuĢ bir ahĢap 

iskelet üzerine içeriden dıĢarıya doğru veya seri imalatta bir kalıp içinde dıĢ 

yüzeyden içeriye doğru; mevcut elyaf planına uygun olarak elyaf levhaları döĢenir. 

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 tezgah üzerinde kesilmeli ve 

numaralanarak hazır bekletilmelidir. 

Seri imalatta iyice temizlenmiĢ kalıp içerisine önce teknenin parlak ve renkli dıĢ 

yüzeyini meydana getirecek olan gelcoat sürülür, daha sonra mühendisin vereceği 

malzeme planına 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 epoksi 

malzemenin katlar arasına iyice iĢleyebilmesi, katların birbirine yapıĢması ve katlar 

arasında hava kabarcıkları kalmaması için disiplinli ve hızlı çalıĢma Ģarttır.  Büyük 

teknelerde gerekeceği üzere, elyaf iĢlemine örneğin gece ara verilecekse, yatırılan 

son elyaf katının polyester ile az doyurulması gerekir.  Böylelikle ertesi sabah iĢbaĢı 

yapıldığında iki elyaf katı arasında donmuĢ ve mukavemeti az bir reçine katı 

oluĢmaz. 

Kalıp içinde imalatın avantajı teknenin dıĢ yüzeyinin hiç bir ilave iĢlem 

gerektirmeyecek Ģekilde mükemmel olarak oluĢmasıdır. Bir iskelet veya iç kalıp 

üzerinde içten dıĢa doğru imal edilen teknelerde (amatör inĢalar veya seri imalatı 

düĢünülmeyen ve bu nedenle kalıp maliyetinden kaçınıldığı haller) teknenin dıĢ 

yüzeyi uzun ve zahmetli biçimde tesviye, zımparalama, macunlama ve boyama 

iĢlemlerine tabi tutulmak zorundadır. 

Fiberglass tekne imalatında kullanılacak malzeme, kalıp ve atölyenin belli bir 

sıcaklıkta olmasına, sıcaklığın ve havadaki nem miktarının kontrol altında 

tutulmasına ihtiyaç vardır. Bu tarz imalatta vakumlama vs gibi sistemler ile ürün 

kalitesi daha iyi hale getirilebilir veya iĢlem hızı arttırılabilir. 
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Elyaf püskürtme yöntemi: Elyaf ve reçine püskürtme yönteminde rulo halinde 

sarılmıĢ küçük halatlar bir kesme takımı vasıtasıyla 30-50 mm boyda kesilerek bir 

püskürtme tabancası içerisinde reçine ile karıĢtırılarak kalıp üzerine püskürtülür. 

OluĢan yüzey gevĢek olduğundan özel rulolarla üzerinden geçilerek sıkıĢtırılmalıdır. 

Bu tarz imalatta yapım kalitesi püskürtme iĢlemiyle bağımlı olduğundan, çok dikkat 

gerektirir ve ortaya çıkan ürünün her tarafının aynı kalınlıkta olması son derece 

zordur. Bu nedenle düzensiz cidar kalınlıklarına karĢı gövde elle yatırma yöntemine 

göre daha kalın yapılmalıdır. 

Vakum yöntemi: Bu yöntem seri imalattakine benzer bir kalıp gerektirir. Kalıbın 

içine ayırıcı ve gelcoat katı sürüldükten sonra gövdeyi oluĢturacak tüm elyaf katları 

kuru olarak yerleĢtirilir. Bundan sonra kalıbın içine reçine sürülür, daha sonra bir 

polietilen folyo kalıbın içine yerleĢtirilerek kalıbın kenarları hava sızdırmaz biçimde 

kapatılır. Bir pompa vasıtasıyla kalıp içinde vakum yaratılır. Bu Ģekilde folyo ve kalıp 

arasında kalan hava emilirken reçinenin de her yere nüfuz etmesi ve fazla reçinenin 

emilerek dıĢarı atılması sağlanır (Bkz. ġekil 3.97). 

Bu yöntemin geliĢtirilmiĢ Ģekli ise vakum enjeksiyon yöntemidir. Yine içine gelcoat 

katı sürülmüĢ ve kuru halde elyaf katları yerleĢtirilmiĢ sağlam bir kalıp ikinci bir üst 

kalıp veya folyo ile hava geçirmez biçimde kapatılır. Daha sonra kalıbın içine reçine 

enjekte edilir. Enjeksiyon iĢlemi kalıbın en altından ve bir kaç noktadan birden 

baĢlatılır. Üst kalıp veya folyo örtü Ģeffaf olmalıdır ki, reçinenin tüm kalıba yayıldığı 

ve her noktaya ulaĢtığı gözlenebilsin. Enjeksiyon iĢlemi bitirildikten sonra vakumlama 

baĢlatılarak fazla reçine dıĢarı atılır. Her iki yöntemle iç cidarları düzgün yüzeyler elde 

edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.97 Vakum enjekte yöntemi 
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Kalıplar: Kalıp fiberglass tekne imalatının en önemli unsurudur, zira hiç bir teknenin 

dıĢ yüzey kalitesi içinde inĢa edildiği kalıbın (iç yüzey) kalitesinden daha iyi olamaz 

(Bkz. ġekil 3.98). Kalıp yapabilmek için öncelikle yapılacak teknenin tıpatıp bir 

modeli yapılmalıdır. Genelde ahĢaptan, sık bir posta aralığıyla çıta kaplama olarak 

inĢa edilen model büyük hassasiyetle tesviye edilir, macunlanır, zımparalanır, boyanır 

ve cilalanır. Model inĢasında gösterilen hassasiyet iyi bir kalıp ve dolayısıyla iyi 

ürünler elde etmek için Ģarttır. Model ayrıcı ile sıvandıktan sonra elyafla kaplanır. 

Kalıp yeterli kalınlığa ulaĢtığında üzerine ahĢap veya metal takviye malzemeleri 

yerleĢtirilerek sağlamlaĢtırılır. Büyük tekneler ve yelkenliler için boylamasına iki 

yarım parçadan oluĢan kalıplar da yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.98 DiĢi kalıbından ayrılan kompozit bir tekne-TSMM 

 

 

Yapım yöntemleri ( Masif ve sandviç): Bir teknenin gövde ve güvertesini çok katlı 

elyaflarla inĢa edebileceğimiz gibi, hafif bir çekirdek malzemesinin iki yüzüne elyaf 

kaplayarak, düĢük ağırlıklı ama son derece mukavim bir yapı elde edebiliriz. Sandviç 

adı verilen bu teknik özellikle güverte inĢasında uzun yıllardır kullanılmaktadır. 

Aradaki çekirdek malzeme olarak balsa ağacı ve çeĢitli köpük levhalar kullanılabilir. 

Bu Ģekilde hafif, kemere takviyesi ihtiyacı olmayan sağlam ve hafif güverte veya 

gövdeler inĢa edilebilir. YarıĢ yatları bu Ģekilde inĢa edilirler. Ancak bu yöntemin 

tecrübe gerektirdiğini, pahalı olduğunu, her zaman iyi netice vermeyebileceğini 

(delaminasyon: katların iyi yapıĢmama neticesi birbirinden ayrılması), tamirinin zor 

olduğunu ve bu tarz yapımlarda örneğin bir donanım elemanının montajının zor 

olduğunu hatırlatmak gerekir. Çekirdek malzeme olarak Balsa plakalar, PVC sert ve 

yarı sert köpük levhalar ve kontrplaklar kullanılabilir (Bkz. ġekil .3.99). Genelde 
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sadece birinciliğin önemli olduğu yarıĢ tekneleri hariç, emniyet ve maliyetin ön planda 

geldiği gezi teknelerinde hafiflik istendiğinde sadece güverte ve karinanın su üzerinde 

kalan bölümü sandviç konstrüksiyon olarak yapılır.  

 

 

 

 

 

                                      

 

ġekil 3.99 Sandviç malzemeleri  

Güverte ve üst yapı: Güverte ve üst yapıda aynen gövde gibi bir kalıp içinde imal 

edilir. Güverte ve üst yapı inĢasında hafiflik ve sağlamlık amacıyla sandviç yöntemi 

kullanılabilir. 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 karĢılaĢır. Plakanın ortalarına doğru ise 

bu kuvvetler sıfıra yaklaĢır. ĠĢte bu noktada hafif malzemeler kullanılabilir. 

Kullanılan malzemeler genelde balsa ağacından plakalar veya sert köpük levhalar 

veya özel imal edilmiĢ, örneğin oluk profilli malzemeler olabilir. Köpükle yapılan 

çalıĢmalarda cam elyafı ilk katlar kuruduktan ve sertleĢtikten sonra köpük levhalar 

kalıp içine yerleĢtirilip Ģablonlanır. Kesilip hazırlanır ve numaralanır. Bu iĢe özel bir 

polyester reçinesiyle yerlerine yapıĢtırılacak levhaların mükemmel temas ve doğru 

yapıĢmasını sağlamak için ağırlıklar ve kum torbaları kullanmak gerekir. Çok 

dikkatli bir çalıĢma ile bile tam yapıĢmayan ve ilerde elyaf katlarından ayrılabilecek 

noktalar olabileceği bilinmelidir. Büyük tekneler ve geniĢ imkanları olan tersanelerde 

yapıĢma  iĢlemi  vakum  folyosu  ile yapılır, bu çok daha güvenilir bir iĢlemdir.                                                                                                                              

Balsa ahĢap levhaları ile iĢlem daha kolaydır. Balsa plakalar kurutulup, dörtgen 

parçalar halinde bir cam elyafla birleĢtirilirler. Kalıpta son yapılan elyaf katı henüz 

ıslakken, cam elyaflı balsa plakaların arka yüzü de reçinelenir ve kalıbın içine 

döĢenerek kuru bir rulo ile üzerinden geçilir. Balsa plakalar kanallı iç plakaları 

sayesinde reçineyi emer ve alttaki elyaf katına tutunurlar. 
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Teknelerin gövde ve güverte kalınlıkları konusunda bir genelleme yapmak zordur. 

Bunun nedeni bir tekne gövdesinin çok çeĢitli yükler altında kalacak kısımları 

olmasındandır. Ġlk kuvvet teknenin karina derinliği arttıkça büyüyen hidrostatik 

basınçtır. Tekne hareket eder etmez ilave dinamik kuvvetlere maruz kalır. Bu 

teknenin karina formuna göre değiĢir ve statik kuvvetlerin çok üstünde olabilir. 

Yelken tekneleri direk baskısı, salmanın ağırlığı ve çarmık ayaklarının çekme 

kuvvetleriyle yüklenirken, motoryatlarda özellikle karinanın baĢ kısmı sert havalarda 

dalgaların oluĢturacağı kuvvetler nedeniyle takviye edilmelidir. Ayrıca motor 

tertibatının ağırlığı veya güçlü pervanelerin tekne tabanına uygulayacağı kuvvetler 

nedeniyle kıç tarafta da karinanın takviye edilmesi gerekebilir. Bu nedenle teknenin 

hangi elyaf planına göre hangi noktada hangi et kalınlığında inĢa edileceğini tespit 

etmek tekne tasarımcısının sorumluluğundadır. 

Her tekne enine veya boyuna bazı takviye parçaları ile donatılır. Ancak donatım 

sırasında perde ve kamaralar, dolap ve mobilyalar daima teknenin enlemesine 

mukavemetini arttırıcı rol oynarlar, ayrıca karina ve gövdenin yuvarlaklığından ötürü 

tekneler enine daha düz hatlarla oluĢan boy eksenlerinden daha mukavimdirler. Bu 

nedenle günümüzde çoğunlukla sadece stringer ile donatılır olmuĢlardır. Kimi 

imalatçılar tekne tabanında ikinci bir iç kabuk kullanırlar. Bu iç form hem tekneyi 

gerekli noktalarda sağlamlaĢtırır hem örneğin motor yatağı veya mobilya ve 

bölmelerin bağlanacağı noktaların tam yerini belirler. Bu tarz bir teknede dıĢ 

yüzeyde oluĢabilecek bir yaralanmanın tamiri hasarlı noktaya tekne içinden 

ulaĢılamayacağı için problemlidir. 

Güverte, havuzluk ve kamaradan oluĢan üst yapı sağlamlığını genelde formundan ve 

sandviç yapı tekniğinden kazanır. Üzerine malzeme monte edilecek noktalar genelde 

hafifçe yükseltilerek ve metal veya ahĢap malzemeler ile alttan takviye edilerek imal 

edilirler. Böylelikle bu noktalarda oluĢacak yüksek kuvvetlerin sandviç yapıya zarar 

vermeleri önlenir ve kuvvetler dağıtılabilir. Fiberglass teknelerde yapısı gereği, çok 

önemli bir noktada gövde ile güvertenin birleĢtirme Ģeklidir (Bkz. ġekil. 3.100, ġekil 

3.101).  Kötü yapılmıĢ bir birleĢim kullanımda önemli sorunlar doğurabilir. 

(www.sunayatcilik.com, EriĢim tarihi: 20.11.2009) 
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ġekil 3.100 Kompozit teknede üst yapı gövdeyle birleĢirken-TSMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.101 Kompozit yat, M/Y Namaste- TSMM 
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3.4.1.2 AhĢap tekne uygulama yöntemleri 

Kaplama: Gemi ve yat inĢasının kökleri masif yapım yöntemidir. Tekneler geçmiĢte 

enine postalar üzerine masif ahĢaplardan kaplama tahtaları bağlanarak inĢa 

edilmiĢlerdir. Diğer bir yöntem bir kalıp üzerinde yine masif malzemelerle gövdeyi 

kaplamak ve daha sonra eğrileri gövde içine basarak perçinlemektir. Bu geleneksel 

yöntemlerde birleĢtirme elemanları çivi, vida veya perçindir.  

Masif yığma: Hafif, küçük teknelerin ters, baĢ aĢağı kurulması kaplama tahtalarının 

alıĢtırılması, vidalanması vs gibi iĢler daha kolay ve teknenin üzerine eğilerek 

rahatça yapılabildiği için, yeğlenebilir. Teknenin baĢlangıç aĢamasında omurgayı 

meydana getirecek ağaçlar, mümkün olabildiğince uzun boylarda biçilir ve 

birleĢtirilir. Omurga eğimli ise, tüm eğimli parçalar gibi, buhar kabında ıslak buharla 

yumuĢatılır ve bu durumda bir kalıp üzerine bağlanarak kurutulup istenilen eğimi 

alması sağlanır. Omurgayı takip eden parçalar baĢ ve kıç bodoslama parçalarıdır. Bu 

parçalar omurga ile takviye parçaları da kullanılarak birleĢtirilir. Daha sonra postalar 

hazırlanır. Postalar eğri büyümüĢ ağaçlardan veya buharla ıslatıp eğerek istenilen 

Ģekle sokulurlar (Bkz. ġekil 3.102). 

Tekne kaplama usulleri baĢlıca iki tanedir. Bunlardan biri bindirme adı verilen, 

kaplama tahtalarının kiremit döĢer gibi, bir miktar birbirlerinin üzerine bindirildiği 

yöntemdir. BaĢ bodoslamaya doğru kaplama tahtaları birbirlerine iyice alıĢtırılarak 

alın alına üst üste gelecek Ģekilde baĢ bodoslamaya bağlanırlar. Ġkinci yöntem daha 

çok rastladığımız ve düz bir dıĢ yüzey elde etmek amacıyla kaplama tahtalarının 

birbirlerinin üzerine hiç binmeden ince yan kenarları üzerinde üst üste getirilmesidir 

(Bkz. ġekil. 3.103, ġekil 3.104). 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.102 AhĢap tekne uygulaması 
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ġekil 3.103 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.104  

 

Su kontraplağı ile imalat: Aynı kalınlıkta masif malzemeye göre yük taĢıma gücü 

daha aza olsa da, elyaf yönünde de, buna dik eksende de yükleri taĢıyabilir. 

Gövde yapımında kullanılacak kontrplaklar özel evsafta olup, pahalıdırlar. Bu tip 

kontrplakların ilk önce yapımlarında kullanılan yapıĢtırıcılar su ve hava Ģartlarına 

dayanmalıdır. Ayrıca kontrplağı meydana getiren tüm katlar aynı ve suya dayanıklı 

ağaç cinslerinden olmalı, iç katlarda da hata, boĢluk vs. bulunmamalıdır.  

Özellikle 1960‟lı yıllarda çeneli posta formuna sahip tekneler kolay üretim imkanı 

nedeniyle tersaneler ve amatörler tarafından su kontrplağından inĢa edilmiĢlerdir. 

Daha sonra yuvarlak gövdeli teknelerde de aynı yöntem uygulanmaya baĢlamıĢ, 

sağlam ve hafif tekne inĢasında çok önemli bir alternatif olmaya baĢlamıĢtır. 

Kalıp üzerinde uygulama, modern yöntemler: Kalıp üzerinde modern yöntemler 

ile inĢa edilecek tekneler masif ve kontrplak malzemelerle yapılabilirler. Teknenin 
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projesine göre belli aralıklarla (örneğin birer metre) hazırlanmıĢ posta kalıpları 

sağlam bir bazaya monte edilirler. Kontrplakla kaplanacak teknelerde posta kalıpları 

üzerine boydan boya stringer takviye bağlantıları konulabilir. Bu Ģekilde oluĢturulan 

form üzerine teknenin baĢ ve kıç bodoslaması ve omurgası hazırlanarak oturtulur. Bu 

Ģekilde çalıĢıldığı durumda gövde kaplaması bitirildiğinde postalar da gövdeye 

bağlanmıĢ olurlar. Aksi takdirde postalar gövde inĢası bitiminde imal edilerek gövde 

içine monte edilir. Kaplama iĢlemi masif ve kontrplak olmak üzere iki alternatiflidir.  

Omurga, bodoslama, postalar, bölmeler: Omurga bir teknenin ana boyuna bağlayıcı 

parçası olup, mümkün olduğunca uzun boylu ve dayanıklı ahĢaplardan imal edilir. 

Geleneksel yöntemlerde omurgayı meydana getiren ahĢaplar perçin veya vida ile 

birleĢtirilir. Eğimli omurgalar klasik yöntemlerde buhar ile ıslatılarak kalıp üzerinde 

bükülerek Ģekillendirilir.  

Modern yöntemlerde omurga nispeten ince katların yapıĢtırıcılar marifetiyle üst üste, 

yine bir kalıp üzerinde birbirlerine tutturulmasıyla imal edilir.  

Postalar meĢe gibi, sağlam ağaçlardan ya tabii olarak eğik büyümüĢ ağaçlar 

seçilerek, istimle (buharla) eğerek veya çok katlı yapıĢtırma yoluyla imal edilirler. 

Gerek tekne yapısını sağlamlaĢtırmak ve gerek iç mekanda bağımsız bölümler 

yaratmak ve tekneyi birbiriyle irtibatı olmayan (su geçirmez) kısımlara ayırma 

amaçlı bölmeler artık kontrplak kullanılarak imal edilmektedir. 

Güverte ve üst yapı: Güverte sağlam ve su geçirmez olmalıdır. Geleneksel olarak 

masif çıtalar Ģeklinde ağaçların tekne orta eksenine paralel (motoryatlar) veya 

küpeĢte kenarını takip edecek eğimli biçimde döĢenir. Güvertelerin kontrplakla 

kaplanması sızdırmazlığın sağlanması açısından önemli fayda sağlamaktadır. 

Kontraplak güverte kaymaz boyalarla boyanabileceği gibi, üzeri güzel görüntü ve 

kaymazlığı sağlamak üzere tik ağacından çıtalarla kaplanabilir. 

Üst yapı kontrplak veya masif ağaçlarla yapılır. Kamara üzerinin yine kontrplak 

malzemeden boyalı veya tik kaplanmıĢ olması tercih edilir. 

3.4.1.3 Metal tekne uygulama yöntemleri 

Omurga üzerinde inĢa: Üzerine enine postalar yerleĢtirilmiĢ omurgayı saç levhalar 

ile kaplamak yüzyıllardan beri süregelen klasik, ahĢap inĢa metodunun metal 

iĢlemeye uygulanmıĢ halidir. Ġlk adım kendi içlerinde kapalı birer çerçeve oluĢturan 

postaların imalidir. Postalar genellikle L-profillerden yapılırlar. Tamamlanıp 
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markalanan posta ve metal perdeler omurga üzerine Ģakul ve su terazisi yardımıyla 

yerleĢtirilir ve puntalanır. Bu metal tekne inĢasının en keyifli anlarından biridir, zira 

ilk defa teker teker pek bir Ģey ifade etmeyen parçalar bir araya gelerek teknenin 

daha sonra alacağı Ģekli ortaya çıkarırlar (Bkz. ġekil 3.105). Bu aĢamada ilk 

yapılacak olan, postalara geçici olarak tutturulacak uzun latalarla teknenin çizgi 

uyumunun kontrol edilmesidir, böylelikle posta sisteminde mevcut her türlü kusur 

ortaya çıkabilir.  

Daha sonraki adım teknenin kaplanmasıdır. Gövdenin inĢasına paralel veya takiben 

güverteler, motor yatağı, boyuna destekler, tanklar inĢa edilir. Teknenin tüm montaj 

ve kaynak iĢleri tamamlandıktan sonra kaynak çekmeleri nedeniyle kaçınılmaz olan 

yüzey bozukluklarının düzeltilmesine sıra gelir. Aynı yöntemin değiĢik bir tarzı ters 

kurulmuĢ posta ve omurgadır. Bu sistemde teknenin güvertesi aĢağıda, omurgası 

yukarda olacak Ģekilde kurulur ve kaplanır (Bkz. ġekil 3.106). Bu yöntem özellikle 

küçük ve orta boy yatlar için uygundur. Gövde kaplaması bitirildikten sonra tekne 

çevrilir ve içerideki detaylarla güverte ve üst yapı inĢası baĢlatılır (Bkz. ġekil .3.107). 

Diğer bir inĢa yöntemi boyuna postalar ile metal tekne inĢasıdır. Genelde hafif inĢa 

edilmesi gerekli hızlı motoryatlarda kullanılan bir yöntemdir. Her iki yöntem de 

profesyonel inĢa yöntemlerindendir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.105 Metal tekne uygulaması 
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ġekil 3.106  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.107  

 

KolaylaĢtırılmıĢ yöntemler: Ucuz ve hızlı seri üretim veya amatörlere yapım 

kolaylığı sağlayan içindeki posta sistemleri ve destek elemanları azaltılmıĢ veya 

neredeyse tamamen kaldırılmıĢ inĢa yöntemleri mevcuttur. Mümkün olduğunca fazla 

büküm verilmiĢ gövde kaplamalarıyla, malzemenin kazanacağı kendi rijitliğinden 

istifade edilerek posta sistemi azaltılabilir. 

Yapım AĢamaları: Metal teknelerde genelde omurga, posta ve gövdeyi meydana 

getiren metal levha ve profiller genelde inĢa öncesi kum raspası iĢlemine tabi 

tutulurlar ve koruyucu astar boya ile paslanmaya karĢı korumaya alınırlar.  
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ġekil 3.108 Nesting parçaları 

 

Tasarımcının çizimleri ya disketler marifeti ve bilgisayar kontrollü kesme 

tezgahlarında veya 1:1 ölçeğinde Ģablonların metalin üzerine taĢınmasını takiben 

kesilmiĢ yapım parçalarına dönüĢür. Pruva ve omurga parçaları, posta ve kemereler, 

kapalı bölmeler vs. oluĢturulur. Hazırlanan omurga parçaları ve postalar, tekne 

güvertesi yukarda olacak Ģekilde bir kızak üzerine dizildikten sonra, posta sistemi 

üzerine kaldırılan belli ebatlarda saclar (kolay çalıĢma için ince kontraplaklardan da 

faydalanabilinir) üzerine postaların köĢe noktaları iĢaretlenir. 

Tekrar aĢağıya alınan levha üzerindeki iĢaret noktaları birbirleriyle birleĢtirilir. 

Saclar bu çizgiler boyunca kesilerek nihai montaja hazır olmak üzere yerlerine tekrar 

tutturulurlar (nesting) (Bkz. ġekil 3.108). Gövde kaynakları bitirildikten sonra tüm 

kaynak dikiĢleri taĢlanarak gövdenin bitirilmesinden sonra, motor yatağı, güverte ve 

üst yapının inĢasına baĢlanır. 

Güverte ve üst yapı: Güverte kemere eğimleri aĢırı bükümlü olmadığında güverteyi 

oluĢturacak saclar kendiliklerinden istenilen eğimleri alabilirler. Genelde en fazla 3-4 

metre boyunda saç parçalar güverte hizasına kaldırılıp, yerlerine yerleĢtirilebilir. 

Motoryatların genelde büyük alanlı düz parçalardan meydana gelen kamara ve 

salonları doğrudan gövde üzerinde basit yardımcı düzenekler kullanılarak inĢa 

edilebilir. Çok bombeli, özel formlar verilmiĢ yapı parçalarından oluĢan büyük üst 

yapılar ayrı bir kalıp veya form üzerinde inĢa edilir, tüm kaynak iĢleri bitirildikten 
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sonra vinçle kaldırılarak güverte üzerine oturtulabilir ve yine kaynak iĢlemiyle gövde 

ve güverte ile birleĢtirilir. (www.sunayatcilik.com, EriĢim tarihi: 20.11.2009) 

Ġster kompozit, ister ahĢap veya metal tekne olsun, bu teknelerin gövde yapım 

malzemesinin seçimi tekne performansını etkiler. Önemli olan amaca en uygun 

malzeme veya malzemeleri seçmektir. 

 Tekne yapım malzemeleri kavramsal tasarım aĢamasında tahmini iken , ön tasarım 

süreci sonunda kesinleĢmektedir. Onay alan tekne projesinde ilk basamak tekne 

gövde formunun imal edilmesidir. Gövde imal edilirken teknenin iç ve dıĢ 

mekanlarında yer alacak elektrik ve mekanik sistemlerinin tasarımı detaylandırılır. 

ĠnĢaatı devam eden tekne gövdesine, ilerleme durumuna göre bu sistemler yavaĢ 

yavaĢ kurulmaya baĢlanır. Diğer taraftan da iç mekan tasarımcısı, onaylanan tekne 

projelerini eline alıp iç mekanları ihtiyaca ve fonksiyona göre Ģekillendirmeye baĢlar. 

Amaca uygun olarak oluĢturulan iç mekanlarda yer alacak mobilyalar tasarlanmaya 

sonrasında ise detaylandırılmaya baĢlanır. Bu noktada iç mekan tasarımcısının 

teknede kullanılacak genel elektrik, sıhhi tesisat, su tesisatı, yangın tesisatı vb. 

hakkında fikir sahibi olması gerekir. Teknenin performansını ve fonksiyonunu 

etkilemeyecek fakat iç mekanda göze hoĢ görününen daha fonksiyonel bir alan 

yaratmak koĢuluyla iç mekan tasarımcısı mühendislerden sistem elemanlarının veya 

bunların yerlerinin değiĢtirilmesiyle ilgili talepte bulunabilir. Ġdeal olanı mühendis ve 

mimarın birbirinden sürekli haberdar olarak projelerini ilerletmeleridir. Böylece 

proje tasarım ve üretim süreci daha sağlıklı geliĢecektir. 

3.4.2 Ġç Mekan Tasarımı 

Bir yatın iç mekan tasarım aĢaması zor ve uzun bir süreçtir. Temel mühendislik 

hesaplarından sonra teknenin doğasına uygun ve maksimum verimle çalıĢmasını 

sağlayacak Ģekilde detaylı bir tasarım süreci baĢlar. Bu süreç boylarına bakılmaksızın 

tüm yatlarda aynıdır. Yatlarda mekan boyutlandırmalarının makul ölçülerde 

düzenlenmesi esastır. Bunun için öncelikle söz konusu mekanda yapılacak eylemler 

tanımlanır. Sonrasında ise bu eylemlere göre alansal ihtiyaçlar belirlenir.  

Detaylı tasarım aĢamasında sahibinin ne tür bir yaĢam tarzı olduğu, teknesini hangi 

amaçla kullanacağı, charter (turistik amaçlı) gezi teknesi mi, kiĢisel zevk amaçlı mı, 

yarıĢ amaçlı mı düĢündüğünü öncelikle tespit etmek gerekir. Ġç mekan ve iç 

mekandaki mobilyalar tasarlanırken potansiyel kullanıcıların antropometrik ölçüleri 
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dikkate alınmalıdır. Daha önceki bölümde bahsettiğimiz gibi müĢteri profili iyice 

analiz edilip Ģekillendirilmelidir. Bu analizde kullanıcıların yaĢı, cinsiyeti, kullanıcı 

grubu (aile, çocuklar, dadı, aĢçı, personel durumu) hakkında bilgi toplanarak 

tasarıma yön verilmelidir. MüĢteriyi yakından tanımak, zevkini, asla hoĢlanmayacağı 

Ģeyleri bilmek tasarımcının avantajına olacaktır. 

Ortalama bir yat tasarımında iç mimari tasarım için ayrılan bütçenin teknenin toplam 

bütçesinin %20-40‟ı arasında olduğu düĢünülürse, iç mekan tasarımının ve 

tasarımcılarının yat üretim sektöründeki önemi anlaĢılacaktır (Hix, 2001). 

Yatlar, bir noktadan bir noktaya ulaĢmak için kullanılan deniz araçlarıdır. Bunun 

yanı sıra çoğu zaman kullanıcının bir evi, sığınağıdır. Bu  durum göz önüne alınacak 

olursa, tek tek ele alındığında dar ve küçük mekanlardan oluĢan ortalama boyda bir 

yatın her bir mekanının en verimli Ģekilde kullanımını sağlamak için kimi zaman 

karadaki yapılarda yapılmasına gerek olmayan fonksiyonel çözümlere gidilir. 

Unutulmamalıdır ki bazen en iyi iç mekan çözümleri ve tasarımları zorunlulukların 

meydana getirdiği durumlarda yapılır.  

Her bir mekanı tek tek ele almadan önce bilinmelidir ki teknede mekanlar arası iyi 

bir kurgu, minimum çalıĢmayla maksimum verim almayı sağlayarak, o teknede 

bulunan insanların yaĢamlarını daha rahat ve konforlu hale getirerek yapılabilir. Bir 

teknede iç mekan düzenlerken göz önüne alınması gereken kriterler Ģunlardır: 

 Tekne kullanım niteliği  

 Teknenin kullanılacağı iklim 

 Yolcu sayısı 

 MüĢteri istekleri 

 Açık- kapalı mekan dağılımı 

 Yapı alt sistemleri ile iliĢki ( strüktür, tesisatlar,elektrik,motor,tanklar vb.) 

 Ağırlık merkezine bağlı dağılım (ekipman, mobilya yerleĢim dengesi) 

 Ergonomik niteliklere uygunluk (mobilya boyutları, kabin tavan yüksekliği-taban  

   geniĢliği) 

 Boyutsal yeterlilik (alansal, hacimsel)  

 Fonksiyonellik 
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 Ġklimsel konfor yeterliliği (Doğal, yapay havalandırma, nem ve ısı kontrolü) 

 Isı-yangın-ses-su yalıtımı 

 TitreĢim (Vibrasyon) 

 Psikolojik konfor yeterliliği (güvenlik, estetik, mahremiyet vb.) 

Sosyal ihtiyaçlar (insan iliĢkileri, sosyal etkileĢim) 

 Teknik güvenlik ihtiyaçları (yangın,kaza,yaralanma,denize düĢme) 

 Görsel konfor yeterliliği (malzeme kalitesi, donanımlar arası geçiĢler, gözün 

mekana uyumu) 

 Aydınlatma kararları 

 Renk ve malzeme kararları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.109 Ġç mekan eskiz çalıĢmaları, Jasmin 2- Çizgi Yat 
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Bir yatta arzu edilen, küçük mekanlarda fonksiyonel çözümlerle deniz koĢullarına 

elveriĢli, görsel olarak da müĢteriyi memnun edecek tasarımlar ortaya çıkarmaktır 

(Bkz. ġekil 3.109). 10-15 metre gibi küçük teknelerde konfor ve rahatlık arka planda 

kalır. Fakat fonksiyonellik, boyuna bakılmaksızın her teknede en ön planda tutulur. 

Tekne iĢleyiĢini bilmek, o teknede yer alacak fonksiyonları düzenlerken nelerin 

vazgeçilmez, nelerin vazgeçilebilir olduğunu idrak etmede iç mekan tasarımcısına 

yol gösterir. Bunun yanısıra teknede kullanıcının öncelikleri bilinmeli, mekanlar ve 

mekanlar arası iliĢkiler buna göre tanımlanmalıdır. Mekanların birbirleriyle olan 

iliĢkileri mahremiyet göz önünde bulundurularak kurulmalıdır. 

Teknede öncelikli aktiviteler, yeme-içme, uyuma ve temizliktir. Yüzme eyleminden 

sonra duĢ almak, çamaĢır yıkamak/kurutmak, okumak, çalıĢmak, eğlenmek, 

dinlenmek diğer önemli aktivitelerdir. Bütün bu aktiviteler depolama fonksiyonuna 

ve aydınlatma tasarımına yön verir (Hix, 2001).  

Teknenin kullanılacağı iklim, iç ve dıĢ mekanların dağılım oranlarını etkiler. Soğuk 

iklimlerde iç mekanlara daha çok yer verilirken, sıcak iklimlerde açık, dıĢ mekanlar 

önem kazanır. Zamanın büyük kısmı dıĢ mekanda geçirileceğinden iç mekanlar 

küçültülürken, dıĢ mekanlar geniĢletilir. Fakat bu durumda daima iç mekanda 

personel için klimalı serin bir ortam yaratılmalıdır. 

KiĢiye özel teknelerde ergonomik çözümlerin iyi yapılabilmesi için tekne 

kullanıcılarının antropometrik ölçülerinin bilinmesi önemlidir (Bkz. ġekil 3.110). 

Yatak, kanepe, koltuklar, sandalyeler, masalar, koridor ve geçitler, merdivenler, 

tavan yükseklikleri bu ölçülere göre düzenlenmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.110 Detaylı tasarım aĢamasında kokpit ve görüĢ mesafeleri, Jasmin 2- Çizgi Yat 
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Tekne iç mekanları genelde tekne dıĢında modüller halinde üretilir. Bu deneme 

modüllerine “mock- up” adı verilir (Bkz. ġekil 3.111). “Mock-up“lar döĢeme ve 

perdelikleriyle beraber gerçeğe uygun ölçülerde birebir olarak kurulur ve onay 

aldıktan sonra çeĢitli bağlama metodlarıyla tekneye monte edilir. Elektrik ve sıhhi 

tesisatlar, teknede hazırlanır ve kurulumları yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.111 Tekne dıĢında kurulan postalar ve mock-up 

 

Teknede iç mekanlar strüktürel yapı elemanları olan posta ve perdelerle bölünür. 

Bazı yapımcılar daha sağlam ve hafif çekirdek (core) malzemelerle ürettikleri 

perdeler sayesinde daha hafif bir konstrüksiyon elde ederler. Bu hafif malzemeler iç 

mekan donatılarında da (tezgahlar, zemin-duvar kaplamaları vb.) tekne genel 

ağırlığını minimuma indirmek amacıyla sık sık kullanılırlar. 

Tasarımın ilk aĢamasında düĢünülen materyaller, kaplama ve döĢemeler, kapılar, 

lumbozlar müĢteriye sunulmalıdır. Sonuçta müĢterinin tasarımcıdan beklediği, 

minimum maliyetle en iyi biçimde tasarlanmıĢ, amacına uygun alanlar ve mekanlar 

arasında yaratılan uyumdur. 

Bir çok fonksiyonu küçük bir alanda bir araya getirmek ve bunu yaparken iĢleve ve 

güvenliğe önem vermek gerekir. Mekanların tekne içindeki boĢluklara (space) 

yerleĢtirilmesi için fonksiyon Ģeması oluĢturulmalı, yoğunlukla ve nadiren kullanılan 

alanlar belirlenmelidir (Bkz. ġekil 3.112, Çizelge3.2). Ġhtiyaca ve kullanım sıklığına 

göre mekanların metrekare üzerinden alanları hesaplanır.  
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ġekil 3.112 Yatlarda genel iç mekan fonksiyon Ģeması 

 

 

Çizelge 3.2 Ortalama boyda kiĢisel bir yatta günlük aktivitelere göre saat dağılımları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivite Personel  

(saat) 

Yolcular  

(saat) 

Uyuma 7 7-8 

Yeme-içme 1,5 2 

Kamarada kalma 1 1,5 

Dinlenme 2,5 6-8 

Mutfak 2-3 0-1 

Eğlence-yüzme 1 6 

ÇalıĢma 7-8 2 

ĠÇ MEKAN  

YAġAMA 

MEKANLARI 

SOSYAL 

MEKANLAR 

HĠZMET 

ALANLARI 

TEKNĠK 

ALANLAR 

YEME -ĠÇME 

OFĠS – 

ÇALIġMA  

OTURMA-

SOHBET 

SPOR  

EĞLENCE 

KAMARALAR 

ISLAK 

HACIMLER  

PERSONEL 

BÖLÜMÜ 

MUTFAK 

MERDĠVEN- 

GEÇĠTLER 

 

DEPOLAR 

TEMĠZLĠK 

ÇAMAġIR 

MAKĠNA 

DAĠRESĠ 

LAZARETTE 

GARAJ 

KOKPĠT-

NAVĠGASYON 
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Kullanıcı ihtiyacına göre oluĢturulan layout (plan) için birden fazla seçenek 

sunulabilir. Örneğin bir teknenin yaĢama mahalleri için 3 kamara ve bu kamaraların 

her birinin içinde birer WC/banyo ve gardrop bulunuyorsa bir diğer opsiyon planında 

aynı tekne için 4 kamara, fakat iki odanın ortak olarak kullanacak toplam 2 adet 

WC/banyo yerleĢtirilebilir. Bir teknede sauna için ayrılan alan, baĢka bir opsiyonda 

kütüphane veya tekne kullanıcısının çocuğu için bir oyun odası olarak değiĢtirilebilir. 

Bir katta tek kamara varsa bu kamaradaki -ki genellikle master kamara (sahip 

kamarası) olur- gardrop kısmı alandan çıkarılarak ayrı bir giyinme odası 

oluĢturulabilir. Böylelikle hem giyinme için daha büyük bir yer sağlanır, hem de 

master kamara daha ferah ve geniĢ bir alanda kullanıma açılmıĢ olur. Bu ve bunun 

gibi çok çeĢitli varyasyonlar yapılabilir. Önemli olan tüm bunları tasarlar ve 

kurgularken hangi ihtiyaçlara öncelik verileceğini bilmektir. 

Ġç mekan tasarımına baĢlarken göz önüne alınması gereken en önemli kriter motor 

dairesinin, tankların ve strüktürel elemanların yerleĢimidir. Bütün bu hacimlerin 

kapladığı alan ve konumları belirlendikten sonra kalan boĢluklarda yerleĢim 

yapılmaya baĢlanır. 

Tavan Yüksekliği: Teknede en önemli ölçülerden birisi tavan boĢluğu/ 

yüksekliğidir. Kullanıcı ölçülerine göre öngörülen yükseklik her mekana yansıtılır. 

Tavanlar mekanın kullanıcısını zora sokmayacak, sadece oturmasına değil aynı 

zamanda kalkıp mekanda dolaĢmasına imkan tanıyacak yükseklikte olmalıdır. 

Amerikan standartlarına göre ortalama 10 metrelik bir tekne için, 1970‟lerde 185 cm 

olan optimum tavan yüksekliği günümüzde 190 cm‟e kadar çıkmıĢtır. Minimum 190 

cm‟lik bir tavan ölçüsü genelde kullanıcıların tekne içindeki faaliyet ve hareketlerini 

rahatlatır. Çok sayıda kullanıcısı olabilen ve ferahlık istenen ana mekanlarda (salon, 

yemek odası gibi) bu ölçü 200 cm‟e kadar çıkartılır. Tavan yükseklikleri teknenin 

tam boyu ile de bağlantılıdır. Tekne boyu büyüdükçe iç mekandaki hacimler (oturma, 

yaĢama alanları vb.) geniĢler ve tavan yükseklikleri belirgin biçimde artar (Hix, 

2001). 

Kabin Tabanı: V veya U formlu tekne gövdelerinde taban oluĢturulurken, tekne 

kabuğunun (hull) kalınlığı, izolasyon, laminasyon, ana yapım malzemesinin kalınlığı 

(sac, fiber,ahĢap vb.) göz önünde alınmalıdır. 
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V formu bir dezavantaj olan teknenin bordalarında tasarlanacak fonksiyonel mobilya 

ve çözümlerle mekan daha kullanıĢlı hale getirilir. Tekne gövdesinde yer alan 

hacimlerin tabanı oluĢturulurken konulacak düzlem çizgisinin geniĢ olması tercih 

edilir. Bu kabin içinde daha rahat bir dolaĢım ve mobilya yerleĢimine olanak 

verecektir. Fakat taban yüzeyinin geniĢletilmesi demek bu yüzeyin yukarı 

kaldırılması anlamına gelir ki bu da tekne tavan yüksekliğinin düĢmesine sebep olur 

(Bkz. ġekil 3.113). Tasarımcı bu değiĢimi göz önüne almalı ve hacmin fonksiyonu 

için hangi parametreden fedakarlık etmesi gerektiğine karar vermelidir. YanlıĢ bir 

kararda oturma ve yatma alanlarını geniĢletmek isterken, kullanıcının yatağından 

kalktıktan sonra baĢını tavana vurmasına sebep olabilir. 

 

 

 

 

 

ġekil 3.113 Kabin tavan yükseklik ve taban geniĢlik iliĢkisi 

 

Kabin tavanı aĢılması gereken yüksek eĢikler ve kot farkları düĢünülerek 

yükseltilebilir. Genelde altı kısmen boĢ oturma mobilyaları ve yataklar zemin 

izdüĢümleri en az olacak Ģekilde, borda tarafında konumlandırılarak kabinde gereksiz 

zemin kullanımı önlenir. 

Kabin taban yüzeyini arttırmanın bir baĢka yolu da zemine hafif bir eğim vermektir. 

Bu eğim taban kullanım alanını artırır. Fakat bu uygulama daha çok 15 metrenin 

altındaki teknelerde yerden kazanç için kullanılır. Daha büyük ölçülerdeki teknelerde 

bu tür tasarım hilelerine gerek kalmaz. Çünkü boyuyla orantılı olarak tavan 

yükseklikleri zaten artacaktır. 

Oturma Yüksekliği: Salon, kamaralar, kokpit gibi oturma ihtiyacı olan mekanlarda 

göz hizası ile zemin arası yükseklik yani oturma yüksekliği minimum 100 cm 

olmalıdır (Bkz. ġekil 3.114) (Hix, 2001). Oturma mekanlarında yeterli tavan 

yüksekliği yoksa veya minimum düzeyde ise tutunma hizasında tutamak ve barlar 

yapılabilir. 
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ġekil 3.114 Otururken ve ayaktayken görüĢ yükseklikleri 

 

Ekipman/Mobilya YerleĢimi: Motorlara ek olarak teknede ağırlık yapan diğer 

elemanlar, beyaz-elektronik eĢyalar, mobilyalar, tuvaletler, tanklar ve zemin- duvar-

tavan kaplama malzemeleridir (Bkz. ġekil 3.115). Teknede ağırlık merkezi yukarı 

çıktıkça tekne zayıflar ve devrilmesi daha kolay hale gelir. Bu nedenle teknedeki ağır 

ekipmanların (beyaz eĢyalar, tanklar vb.) teknenin alt kısmına yakın ve baĢ-kıç 

doğrultusunda eĢit bir Ģekilde dağıtılması teknenin öngörülen performansını 

göstermesini sağlayarak, sağlıklı bir seyir imkanı sunacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.115 Tipik bir motoryatta iç mekanlar 
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3.4.2.1 Salon 

SosyalleĢme, eğlence ve dinlenme mekanı olan salonlarda kullanıcı ve öngörülen 

misafir sayısına yetecek sayıda oturma yeri olmalıdır. Koltuklar en rahat olacak 

Ģekilde yumuĢak süngerden, derinliği 55-60 cm olacak Ģekilde tasarlanır. Ayak 

hizasında koltukların ön kısmından zemine doğru 3-5°‟lik hafif bir eğim verilmesi 

kullanımı rahatlatacaktır. Aynı Ģekilde koltukların sırt kısmı, yataydaki oturma 

minderiyle 100-105°‟lik açı yapacak biçimde tasarlanırsa daha konforlu bir oturma 

birimi elde edilir (Bkz. ġekil 3.116) (Hix, 2001). Teknenin büyüklüğü ve genel 

konfor seviyesine göre koltuklar, boyutları ve malzeme seçimleriyle değiĢkenlik 

gösterir. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.116 Alabandaya göre Ģekillenen oturma birimleri 

 

 Küçük yatlarda salonlar aynı zamanda birden fazla fonksiyona (yeme, uyuma 

mekanı vb.) cevap verecek Ģekilde tasarlanır. Her fonksiyon için gerekli olan alanlar 

ve donatılar belirlenir. Oturma alanı, yeme bölümüne göre daha konforlu olmalıdır 

(Bkz. ġekil 3.117). Koltuklar kanepeler, daha alçak ve geniĢtir. Oturan insanların yüz 

yüze sohbet edebileceği Ģekilde yerleĢimi yapılmalıdır. KarĢılıklı oturmalar arasında 

büyük ve geniĢ açıklıklar ve geçiĢler bırakılmamalıdır, aksi halde sohbet etmek 

zorlaĢacaktır. Salonda en az 4 kiĢinin karĢılıklı oturup sohbet edebileceği bir oturma 

grubu bulunmalıdır. Özel üretim koltukların altı ve arkası depo olarak kullanılabilir. 
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ġekil 3.117 Oturma biriminde bir kesit çalıĢması, Jasmin 2- Çizgi Yat 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.118 Salon, Gimla-Vitter Shipyard 

 

Mekan geniĢ pencerelerle doğal olarak aydınlatılmalı, manzaraya yönelim 

sağlanmalıdır. Bazı tekne sahipleri, salonlarının mahremiyet için daha korunaklı ve 

içe dönük olmalarını talep ederler. 15-20 m arası teknelerde salon ve oturma mekanı 

iç içe geçerek daha mütevazi bir Ģekilde düzenlenir (Bkz. ġekil 3.118). Salon 

donatılarının yerleĢimi yapılırken, mekana giriĢ çıkıĢlar engellenmemelidir. Özellikle 

kapalı havalarda günün büyük bir bölümünün geçtiği bu sosyal mekanda, 

havalandırma, ısıtma-soğutma cihazları ve elektrik tesisat cihazları için bol miktarda 

dolap yapılması uygun olacaktır. Bordayla bütünleĢen dolaplar ve oturma grupları, 
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diğer mekanlarda olduğu gibi kirli görüntü yaratan tesisat boruları, elektrik kabloları 

ve havalandırma cihazlarını gizlemek amacıyla da kullanılır. Bu yüzden boyutları iyi 

ayarlanmalıdır. Bordayla bütünleĢmiĢ mobilyaları olan mekanlarda borda malzemesi, 

izolasyon ve buralardan geçen boru-kablo kalınlıkları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Aksi takdirde kağıt üzerinde rahatlıkla yerleĢimi yapılan mobilyalar merkeze doğru 

ötelenecek ve sıkıntılı bir iç mekan yerleĢimine sebep olacaktır. Sürat teknelerinde ve 

yelkenli teknelerde sallantı ve hareket fazla olacağından teknenin en geniĢ mekanı 

olan bu alandaki mobilyalara yer yer bel ve göğüs hizasında tutamaklar koymak 

mantıklı olacaktır. 30m‟yi geçen teknelerde salon evlerdeki salonlardan farksız hatta 

daha lüks ve konforludur. 

Salon bir teknenin en göz alıcı mekanlarından biridir (Bkz. ġekil 3.119). Konumu ve 

alan geniĢliği bakımından tekneye giriĢte dikkati çeker bu sebeple tekne hakkında ilk 

izlenimi edinebileceğimiz mekandır. Böyle bir mekanın görsel ve fonksiyonel 

tasarımına ayrıca özen gösterilmeli, mekan içindeki oranlara, geçiĢlere, 

yönlendirmelere, renk-doku kombinasyonlarına ve detaylara  önem verilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.119 Lüks bir yatta salon, Kismet-Lürssen 

 

Salonda doğal aydınlatma olmazsa olmazlardandır. Doğal aydınlatma bordalardaki 

geniĢ pencerelerle, bazen de tavanda açılan, cam veya ıĢığı kısmen geçiren benzer bir 

malzemeyle örtülen büyük bir pencereyle sağlanabilir. Doğal aydınlatmaya ek olarak 

görsel çekiciliği artırmak ve geceleri kullanmak üzere yapay aydınlatmadan da 

yararlanılır.  
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ġekil 3.120 Salon ve kokpit, Numarine 78 

 

Sürat teknelerinde salonlar kokpit ve motor dairesiyle iliĢkilidir Bkz. ġekil 3.120). 

Çoğunlukla motor dairesinin üstünde yer alan salonun, ısı ve titreĢime (vibrasyon) 

karĢı izole edilmesi gerekir. Aksi takdirde uzun zaman geçirilen bu mekanda 

yaĢamak, vakit geçirmek oldukça rahatsızlık verici olacaktır. 

Yelkenli teknelerde güverte donanımları, direkler ve direkleri tutan donanımlar salon 

tasarımı üzerinde etkili ve belirleyicidir. Bu yapısal etmenlerin iç mekana doğru bir 

Ģekilde adapte edilmesi, hatta avantaja çevrilmesi güçlü bir tasarım kabiliyeti ve 

deneyim gerektirir. 

3.4.2.2 Bar 

Teknede bar, ya yaĢama mekanı olan salonda ya da kısmen ve/veya tamamen dıĢa 

açık bağımsız bir Ģekilde kıç havuzluk veya köprü üstü güvertesine yerleĢtirilir (Bkz. 

ġekil 3.121). Barda amaca hizmet edecek Ģekilde soğutucular ve buz makineleri 

bulunur. Barın içine, bardakların, ĢiĢelerin ve tabakların konulabileceği ebatlarda 

dolaplar yerleĢtirilir. DıĢ mekandaki bar tezgahının üzerinde yer alan lavabo ve 

batarya donanımın su geçirmez bir kapakla kapatılması gerekir. Barın kapasitesi 

kullanıcı isteklerine göre belirlenir. Teknesinde sık sık parti vermeyi planlayan bir 

kullanıcının teknesi için elbette daha kapsamlı bir bar tasarımı yapılacaktır. 

Bar tezgah yükseklikleri 75-90 cm arasındadır. Bar sandalyesinin yanaĢabileceği 

yükseklik ise 120 cm‟e kadar çıkabilir (Hix, 2001). Barda içecek hazırlanıp 

hazırlanmayacağına, self servis çalıĢıp çalıĢmayacağına, yıkama iĢlevi yüklenip 
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yüklenmeyeceğine göre fonksiyonlar ve senaryolar belirlenerek ve bu verilerle 

tasarıma baĢlanır. Ġçecekler kullanılmadığı zaman kapalı ve kilitli dolaplarda 

saklanır. Çok güverteli yatlarda bara da hizmet verebilecek mutfak bağlantılı bir 

servis asansörü bulunabilir. DıĢ mekana hizmet verecek bu asansörlerin su geçirimsiz 

kapakla korunması gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.121 Salon içinde yer alan bar bölümü- Bannenberg 

 

3.4.2.3 Yemek Alanı 

Teknede yeme mekanı oluĢturulurken kullanıcı sayısı ve maksimum seyir uzunluğu 

gibi kriterler göz önünde bulundurulur. Bir günü aĢan geziler için akĢam 

yemeklerinin de yenebileceği daha geniĢ ve konforlu mekanlar hazırlamak 

zorunludur. Yeme mekanı servis ve temizlik kolaylığı bakımından mutfağa yakın 

olmalıdır. Bazen mutfaktan açılan bir servis penceresiyle yeme mekanına doğrudan 

servis verilecek Ģekilde bir tasarım yapılabilir. Ġyi bir yemek alanı, mekanda trafik 

akıĢını engellemeyecek ve mekanı kullanmayan diğer personelin bu mekanı rahatsız 

etmeden teknede dolaĢımına imkan tanıyacak Ģekilde düzenlenmelidir. Mekan hem 

görsel hem de hijyen bakımından tuvaletlerden uzak tutulmalıdır. Kimse yemek 

yerken açılan bir kapının arkasından tuvaleti görmek istemez. 

10 metrenin altındaki teknelere adam akıllı bir yemek masası yerleĢtirmek oldukça 

zordur, buralarda yemek masası açılır kapanır tablalarla geniĢletilmeye çalıĢılır. 

60x100cm‟lik bir yemek masasında rahatlıkla 4 kiĢi günlük yemek ihtiyacını 
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karĢılayabilir. Büyük ölçekteki yatlarda evlerdeki ölçülerde hatta daha büyük ve 

bağımsız yemek masaları kullanılır. 

Yeme mekanı oturma, sohbet etme, dinlenme ve yemek yeme fonksiyonlarına cevap 

verecek Ģekilde tasarlanır (Bkz. ġekil 3.122). Ġç mekanda ya da dıĢ mekanda güverte 

üzerinde ayrılmıĢ herhangi bir alanda (genelde kıçta) oluĢturulabilir. Tekne 

kullanıcılarının, günün önemli bir bölümünü bu mekanda geçireceği düĢünülürse 

buraların aydınlatılması, muhakkak gün ıĢığından faydalanılması ve iyi bir cepheye 

konumlandırılması gereklidir. 

Birçok teknede tablaları açılan, geniĢleyerek büyüyen fonksiyonel yemek masaları 

kullanılır. Yemek mekanı manzaraya yönlendirilerek insanların keyifli vakit 

geçirmelerine imkan tanınmalıdır. Ġç mekanda yer alan yemek masaları genelde 

salonun içinde ayrı bir bölüm olarak ya da oturma alanıyla bütünleĢmiĢ vaziyette 

tasarlanır. 

Yemek alanı için maksimum koltuk derinliği 50-55cm olmalıdır. Koltukların sırt 

kısımlarının 8-12° arasında dıĢa eğimli olması ergonomik bakımdan kullanıcıyı gözle 

görülür derecede rahatlatacaktır (Hix, 2001). 

Yemek alanı bazen bir ya da iki basamakla tekne zemininden yükseltilir. Bunun 

nedeni tekne dıĢ formundan kaynaklanan pencere yükseklikleri ve buna bağlı görüĢ 

açısının geniĢletilmek istenmesidir. Bu yola ayrıca çeĢitli yapısal engeller ve tesisat 

yerleĢimiyle ilgili sorunlar söz konusu olduğunda da baĢvurulur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.122 Yemek bölümü, Pershing 90 
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ġekil 3.123 Salonda yer alan yemek bölümünden bir görünüĢ, Pershing 115 

 

Ġç mekandaki yemek alanlarının makine dairesinde yer alan ekipmanların 

gürültüsünden ve titreĢimden izole edilmesi gereklidir. Bunun için genelde makine 

dairesi üzerine denk gelen yeme mekanları ve salonların zeminine ses ve ısı 

izolasyonu yapılır. 

Yemek masası özellikle büyük yatlarda malzemesi ve tasarımıyla sosyal mekanların 

odak noktası pozisyonundadır (Bkz. ġekil 3.123, ġekil 3.124, ġekil 3.25, ġekil 3.26, 

ġekil 3.27). Masanın köĢe ve kenarları sürekli temas halinde olunduğundan 

yumuĢatılmalıdır. Ortasında servisi kolaylaĢtırmak için ekipmanların (kase, çatal-

bıçak, peçete, tuzluk vb.) konabileceği gizli bölmeler yapılabilir. Altına küçük çöp 

kutuları yerleĢtirilebilir. Masanın yakınında mutlaka içeceklerin konulabileceği ve 

yemek servisine yardımcı olacak masa, dolap, servis sehpası gibi donatılar 

bulundurulmalıdır. 

Küçük veya orta boy teknelerde yemek alanında alçak pozisyondayken kullanılan 

masaların üzerine minder koyup bunları masalara güvenli bir Ģekilde sabitleme 

yoluyla, mekanizmasının sağlamlığı da test edilerek yatma birimleri oluĢturulabilir. 

Böyle kısıtlı iç mekana sahip yatlarda yemek masasının ihtiyacı karĢılamak suretiyle 

fazla yer kaplaması istenmez, çünkü yemek masaları sabit mobilyalardır ve her 

halükarda mekanı daraltacaktır. 15-25 m arasındaki bir çok teknede yeme mekanına 

birden fazla fonksiyon yüklenir. Önemli olan bütün bu fonksiyonların aynı alanda 

verimli bir Ģekilde iĢleyebileceği mekanlar yaratabilmektir. 
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ġekil 3.124 Detaylı tasarım aĢamasında yemek odası perspektifi, Trinity-Bannenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.125 Detaylı tasarım aĢamasında üç boyutlu salon modeli, Predator-Bannenberg 
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ġekil 3.126 Salon ve yemek bölümü perspektifi, Predator-Bannenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.127 Salon ve yemek bölümü tasarım çalıĢması-Bannenberg 



 
134 

3.4.2.4 Mutfak (Kuzine) 

Teknede mutfaklar yemek hazırlama ve piĢirme bölümlerinden oluĢur. Teknenin 

boyutuna, kullanıcısının isteğine göre soğutucudan ocağa, buz makinesinden 

davlumbaza kadar profesyonel ekipmanlar bulunabilir. Mutfaklar (galley) sadece 

yemek piĢirme ve depolama alanı olarak kullanılır. Servis kolaylığı bakımından yatın 

sosyal mekanları olan salon ve yemek odası kimi zaman da havuzluk kısmı ile 

bağlantılı olması tercih edilir. Mutfaklarda karadakine göre daha ufak ve kompakt 

ekipmanlar kullanılır. Bu mekanın tasarımı yapılırken öncelikle yerleĢtirilmesi 

gereken fonksiyonlar, yıkama (lavabo), soğutma (buzdolabı,buz makinesi) ve 

piĢirmedir (ocak,davlumbaz). Bu fonksiyonlar mutfağı Ģekillendirir. Mutfak alanı 

belirlenirken tekne boyu-geniĢliği ve kullanıcı kapasitesi göz önüne alınmalıdır (Hix, 

2001). 

Büyük yatlarda, hava güzel olduğunda yeme eylemi dıĢ mekanda genelde havuzluk 

adı verilen bölümde gerçekleĢir. Bu nedenle mutfağın dıĢ mekanla da servis 

bağlantısı verilmelidir. Çok güverteli yatlarda yiyecek ve artıkları taĢımak için katlar 

arasında giden servis asansörleri kullanılabilir. Ilıman iklimlerde dıĢarıda yeme 

eylemi sıkça yapılacağından mutfak, kokpit veya kıç güverte yakınına 

konumlandırılabilir. Sert havalarda, serin ve rahatsız edici dıĢ ortam koĢulları göz 

önünde bulundurularak mutfakların, salon ve yemek odasının yakınına yerleĢtirilmesi 

uygundur. Mutfağın doğal ıĢık alması bu mekanın kullanım ve servis kalitesini 

artıracaktır. Ekipmanlar ağır olduğundan mekana dağılımlarının homojen bir Ģekilde 

yapılması gerekir. 

Günlük geziler için kullanılacak yatların mutfaklarının kompakt olması tercih edilir. 

Sonuçta mutfak, tekneye zorunluluktan yerleĢtirilen bir hizmet alanıdır ve alanını 

artırmak için diğer hacimlerden fedakarlık edilmesi anlamsızdır. Bu tür günlük gezi 

yapılacak teknelerde en azından bir soğuk gıda deposu ve sıcak yemek yapabilecek 

bir ısıtıcı muhakkak olmalıdır. Kullanıcı sayısı arttıkça mutfak alanı büyür böylece 

daha iyi bir servis kalitesi sunulabilir. Ufak mutfaklarda birden fazla fonksiyon 

barındıran ekipmanlar kullanılabilir. Örneğin ocak ve lavabo seti bir arada olabilir. 

Evlerdeki gibi ocak-lavabo-buzdolabı üçgenine dikkat edilmelidir. Küçük tekneler 

hariç yemek eylemi genelde mutfakta yapılmaz. Bu nedenle mutfakta yemek masası 

gibi geniĢ yer kaplayacak düzenlemelere gidilmesi anlamsız olacaktır. Ancak 

teknede ayrı bir personel mutfağı bulunuyorsa, genelde yeme fonksiyonu bu mutfağa 
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yüklenir. Personel mutfağı için, ortalama bir teknede 6-7 mürettebat olduğu 

düĢünülürse, kaptan ve aĢçısıyla beraber 8 kiĢinin aynı anda yemek yiyebileceği ve 

bu sayıda personele yetecek kadar yiyeceğin depolanabileceği büyüklükte bir alan 

ayrılmalıdır.  

I Ģeklindeki mutfaklar birden fazla kullanıcının olduğu durumlarda ve birden fazla 

yemeğin piĢirilmesi için uygundur (Bkz. ġekil 3.128). L tipi mutfaklar tekne iç 

mekan trafiğine uzak ve içe dönük mekan yaratmak için ideal olacaktır. Yarım ada 

tarzı mutfaklar 20 metreden küçük teknelerde mutfaktan yaĢama mekanına direkt 

olarak hizmet verebilir (Bkz. ġekil 3.129, ġekil 3.130) (Hix, 2001). 

Mutfaklarda yemek piĢirilirken veya hazırlanırken gerekli güvenlik önlemleri 

alınmalıdır. Açık raflara koruyucu barlar yerleĢtirilmeli, sallantı halinde ocakta duran 

yemeklerin düĢmesini engelleyen klipsli sistemler kullanılmalıdır. Mobilyalar ve 

ekipmanlar mutlaka sabitlenmeli veya hareketleri sınırlandırılmalıdır. Dolap 

kapakları mutlaka kilitlerle ve bas-aç sistemlerle kontrollü olarak çalıĢmalıdır. 

Mutfak tezgahlarının köĢeleri çarpmalara karĢı yumuĢatılmalıdır. DenizaĢırı 

kullanılan yatlar hariç seyir halindeki bir teknede mutfak aktif olarak kullanılmaz. 

Mutfak, tekne hafif hızda seyrederken veya demirliyken kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.128 I tipi mutfak-Couedel Hugon Design 
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              ġekil 3.129 U tipi mutfak, Ferretti 470                           ġekil 3.130 Mutfak-Bar, Numarine 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.131 Yelkenli tekne donanımlarının iç mekana yansıması, Grand Bleu Vintage-Philippe Briand 

 

Teknede seyir süresince ihtiyaca yetecek kadar kuru ve soğuk depolar bulunur. 

Mutfak kullanımı yelkenli teknelerde motorlu teknelere göre daha zordur (Bkz. ġekil 

3.131) Çünkü yelkenli teknenin yan yatma eğilimi daha fazladır. Normalde 

ulaĢılabilecek ekipmanlara tekne yan yatmıĢ pozisyondayken ulaĢılamayabilir. Böyle 
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teknelerde alabandalara veya mobilya üzerinde uygun yerlere bel veya göğüs 

hizasında tutamaklar konulur. Aynı Ģekilde bir deplasman teknesi mutfağı ile bir 

sürat teknesinin mutfağı arasında farklar olacaktır. Deplasman tekneleri daha sakin 

ve yerleĢimin daha kolay yapılabileceği teknelerdir. 

Teknede mutfaklar bağımsız bir ünite veya yaĢama mekanına bağlı olarak 

çözümlenir. Mutfak bölümü makine dairesinden sonra teknede en tehlikeli ikinci 

alandır ve yangına karĢı tamamen izole edilmesi Ģarttır. ÇeĢitli Loyd kuruluĢlarının 

koyduğu belli standartlar çerçevesinde su-hava-ısı geçirmez özel kapılarla, diğer iç 

ve dıĢ mekanlardan ayrılmalıdır. Muhakkak yangın tüpü ve duman dedektörleri 

bulundurulur. Bu mekanda kullanılmıĢ kirli hava, piĢirme eyleminden kaynaklanan 

duman ve kötü kokular mutlaka iyi bir ventilasyon (havalandırma ) ile mekandan 

tahliye edilmelidir. 

Tekne lavaboları genelde evlerdekinden küçük olur. Lavabolar diğer birçok ekipman 

gibi suya dayanıklı paslanmaz çelik ayrıca mermer, taĢ veya corian gibi 

malzemelerden özel olarak üretilir. Ana mutfaklarda daha kapsamlı, yemek 

hazırlama bölümü de olan profesyonel lavabolar tercih edilir. Çöp öğütücü 

isteniyorsa tesisat ona göre düzenlenmelidir. Lavabo ve batarya yükseklikleri burada 

yapılması düĢünülen eylemlere göre (sebze-ĢiĢe yıkama, yemek hazırlama) 

seçilmelidir. Mutfak için temiz su tankından tedarik edilen sular kullanıldıktan sonra 

gri su tankına (gray water tank) gönderilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.132 Postaların mutfak tasarımına yansıması, Superhawk 43-Sunseeker 
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Genel olarak evlerde kullanılan tüm mutfak ekipmanları boyutları uygun olduğu 

sürece teknelerde de kullanım bulur. Teknenin elektrik kapasitesi sınırlı olduğundan 

ekipman seçerken daha az enerjiyle yüksek verim elde edilebilecek olanlar 

seçilmelidir. Mutfak tezgahı yerleĢimi, kamara yatak yerleĢimlerinde olduğu gibi baĢ 

kıç doğrultusunda, tekne merkez yatay eksenine paralel Ģekilde yapılır (Bkz. ġekil 

3.132). Sallantıdan etkileneceği için tezgah kenarları hafif yüksekçe yapılıp 

ekipmanların ve yiyeceklerin düĢmesi engellenebilir. Mutfakta ısıya dayanıklı 

paslanmaz çelik ve fiberglas malzemeler kullanılır. Bu mekanın ısı,su ve yangın 

izolasyonu en iyi Ģekilde yapılmalıdır. Tezgahların yanı sıra üst ve alt dolaplarda da 

sert sivri hatlar kullanılmamalı olabildiğince yumuĢak bitiĢlerle tasarım yapılmalıdır. 

Dolapların kulpları kullanıcıya zarar vermeyecek Ģekilde seçilmelidir. 

Tekne mutfaklarında seyir süresince yetecek kadar soğuk yiyecek depoları 

konulmalıdır. Tekne küçükse karada kullanılan soğutucular, günlük ihtiyaçları 

karĢılamaya yetecektir. Uzun mesafe kateden yatlarda daha büyük kapasiteli, uzun 

süreli kullanıma uygun, az enerji sarfiyatlı soğutucular tercih edilmelidir. Büyük 

teknelerde soğutucular salon, çalıĢma odası veya köprü üstü güvertesinde de 

bulunabilir. 

Mutfak zemin kaplaması suya ve yangına dayanımlı, mümkünse IMO (International 

Maritime Organisation) sertifikalı olmalıdır. Tezgah ve depo yükseklikleri kullanıcı 

ölçülerine göre değiĢmekle beraber standart olarak 76-85 cm arasında değiĢir. 

Üzerinde yapılacak iĢlemlerin çeĢidine göre (yıkama-kesme-yemek hazırlama-

piĢirme) tezgah, kısım kısım yükselebilir veya alçalabilir. Tezgah yüksekliği 

ayarlanırken tezgah- pencere iliĢkisi, tezgahın manzaraya yönelimi göz önünde 

bulundurulmalıdır. Minimum tezgah derinliği 45 cm, uzunluğu ise 90 cm olmalıdır. 

PiĢirme, yeme, yıkama ve soğutma fonksiyonları arasında en az 20-30 cm boĢluk 

bırakılmalıdır.  

Bir teknede mutfak gibi bir hizmet alanının istenen her fonksiyonu minimum alanda 

yerine getirmesi beklenir. Bu nedenle yaĢam mahallerinden alan harcayıp mutfağı 

geniĢletmek mantıklı olmayacaktır. Teknede mutfak düzenlemesi yaparken tıpkı 

evlerde olduğu gibi bir fonksiyon Ģeması hazırlanmalı, mutfak içi eylemler 

listelenmeli ve mutfağın yemek yenecek mekanlara olan uzaklığı, servisin nasıl ve 

nerelerden geçilerek yapılacağı düĢünülmelidir (Bkz. ġekil 3.133). 
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ġekil 3.133 30m‟lik bir motoryatta yemek masası ve mutfak düzenlemesi, Azimut 98 

 

3.4.2.5 Dümen ve navigasyon merkezi  

Dümen merkezinde bir diğer adıyla kaptan köĢkü veya dümen evinde, navigasyon ve 

tekne seyir kontrol sistemleri bulunur. Deplasman teknelerde, tekneyi sahibinden 

ziyade kaptanı veya diğer teknik elemanlar kullanır. Bu nedenle iç mekanda tek bir 

dümen evinin, konumlandırılması yeterli görülür (Bkz. ġekil 3.134).  

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.134 Salon içi kokpit düzenlemesi, Pershing 46 

 

Açık güvertelerde dümene ihtiyaç duyulmaz. Böylece dıĢ mekan aktivitelerine daha 

çok yer ayrılır. Daha küçük çaptaki yatlarda ise iç mekanda ve imkan varsa flybridge 

(köprü üstü) güvertesinde açık bir dümen merkezi tertip edilebilir (Hix, 2001). Bu, 
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tekne sahibinin ve yakınlarının da güzel havalarda tekneyi kullanmaktan keyif 

almaları için düĢünülmüĢ bir uygulamadır. Her ne olursa olsun sert hava Ģartlarından 

dolayı dümen merkezi yerleĢimi yapılırken öncelik iç mekana verilir. 

Dümen ve navigasyon merkezi teknede görüĢe en iyi hakim olunacak noktalara 

yerleĢtirilmelidir. Bu bölümler çoğunlukla, çok güverteli yatlarda üst yapıda ve/veya 

açık köprü üstü güvertesinde yer alır. Motoryatlarda yelkenli teknelerden farklı 

olarak dümen merkezleri teknenin baĢ bölümüne yakın olur. Yelkenli teknelerde 

genelde dümen ve navigasyon bölümleri ayrılır. Dümeni kullanan kiĢinin yelken ve 

direkleri daha iyi görüp kontrol edebilmesi gerekir. Bu aynı zamanda dıĢ güverte ve 

geçiĢlerdeki trafiği rahatlatır. Dümenler, teknede savrulma momentini maksimum 

yaptıkları yere yani tekne ağırlık merkezinden en uzak yatay mesafeye 

yerleĢtirilmelidir. Dümen alanı ise teknenin su altı yanal alanıyla iliĢkilidir. Derin 

omurgalı yelkenli teknelerde moment koluyla ters orantılı olarak geniĢ olan dümen 

alanı, hız teknelerinde ve motoryatlarda küçüktür (Kükner, 1989). 

Bir dümen merkezinde genel olarak seyir kontrol elemanları, dümen (wheel), 

navigasyon monitörleri, pusula, iletiĢim sistemi cihazları, çalıĢma-harita masası ve 

kaptan koltuğu bulunur. Yer varsa buraya ek bir masa ve oturma birimi 

yerleĢtirilebilir (Hix, 2001). 

Konsol (dashboard) yerleĢimi yapılırken, mühendisin de yardımıyla, kullanılması 

öngörülen elektronik cihazların, iĢlevleri ve birbirleriyle olan iliĢkileri tanımlanmalı 

ve buna göre bir Ģablona oturtulmalıdır. Kullanıcı istekleri, seyir mesafesi, yatın 

büyüklüğü ve donanımına göre navigasyon ekipmanları çeĢitlilik gösterir. Ġç mimarın 

görevi bütün bu ekipmanların iĢleyiĢi hakkında bilgi sahibi olup konsol tasarımını 

aynı zamanda göze hitap edecek Ģekilde yapmaktır. Konsol tasarımları, buradaki 

cihazların çeĢitliliğine veya dümeni kullanacak kiĢinin sağ elle mi yoksa sol elle mi 

kontrole yatkın olduğuna göre değiĢebilir. Ġç mekan düzenlemeleri yapılırken dümen 

merkezinin konumu, genel yerleĢimi ve geçiĢleri belirlemede etkilidir. Dümen 

merkezinin konumu için herhangi bir yaptırım yoktur. Teknenin sancak, iskele 

kısmında veya önünde kokpit boyunca yerleĢebilir.  

Navigasyon sistemlerinde gerçekten sınır yoktur ve projenin bütçesine göre talep 

edilen her türlü cihaz yerleĢtirilerek mükemmel, son teknoloji bir dümen merkezi 

oluĢturulabilir. Dümen merkezinde hava durumu, rüzgar yönü-hızı tahmin 
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monitörleri, sonar sistem
29

, telekomünikasyon cihazları (VHF
30

,GPS
31

), basınç, ısı ve 

hız ölçümü için RPM
32

 cihazları bulunur. Bu cihazların yardımıyla teknenin 

koordinatları saptanır ve küresel iletiĢim sağlanır. 

Teknelerdeki radar sistemiyle açık denizlerde tekneler arası iletiĢim sağlanarak, 

gönderilen ve alınan sinyallerle trafik akıĢı incelenir. Tüm bu verilerin çıktı halinde 

alınması istenebilir. Bu durumlar için bu merkezde yazıcı vb. makinelerle ve bunları 

muhafaza edecek dolaplara ihtiyaç duyulur. 

Dümen evi, bir teknenin beyni ve kontrol merkezidir. Teknenin verimli ve güvenli 

seyri için kullanılacak ekipmanlara göre bir konsol tasarımı yapılmalıdır. Bunun için 

öncelikle kullanılacak sistem ekipmanlarının ne kadar yer kaplayacağı, kullanılacak 

kabloların nasıl ve ne Ģekilde mekana yerleĢtirileceği/gizleneceği, dümenin 

ayaktayken mi yoksa oturularak mı kullanılacağı, mekanı çevreleyen pencerelerin 

konumu ve yüksekliği, konsol ve diğer donatıların yüksekliği, zemindeki yapısal kot 

farkları, aydınlatma planı, aydınlatma armatürleri hatta ıĢık renkleri, güvenlik 

ekipmanları ve mekanın teknenin diğer bölümleriyle olan iliĢkisi sağlıklı bir Ģekilde 

kurgulanıp ona göre tasarlanmalıdır.  

Konsol tasarımı yapılırken pusula ve dümen aynı hizaya yerleĢtirilmeli, aynı iĢlevi 

gören ekipmanlar birlikte gruplandırılmalıdır. Sık kullanılan cihazlar merkezi yere 

yerleĢtirilmeli yardımcı cihazlar ise bunların etrafına yayılmalıdır (Bkz. ġekil 3.135, 

ġekil 3.136). Teknenin çeĢitli yerlerine yerleĢtirilmiĢ kameraların görüntülerini de 

aktarabilen monitorler konsola, görüĢ açısına uygun yerleĢtirilmeli, parlamayı 

engelleyecek Ģekilde tasarlanmalıdır. Parlamayı azaltmak için ıĢığı yansıtmayan opak 

malzemeler ve koyu renkler tercih edilmelidir (Hix, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.135 Konsolda yer alan navigasyon cihazları ve monitörler, Predator 84-Sunseeker 
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ġekil 3.136 Kokpit, Predator 52- Sunseeker 

Dümen evinde, dümen kullanıcısı (kaptan) için eğer yer varsa bir çalıĢma masası 

bulundurulmalıdır. Bu masanın, tekne gidiĢ istikametiyle aynı yönde yerleĢtirilmesi 

tercih edilir. ÇalıĢma masasının yanında pc, yazıcı, telsiz, faks, dosya ve haritaları 

muhafaza etmek için dolaplar bulunmalıdır. Kaptanın seyir esnasında bir Ģeyler 

atıĢtırıp, içeceğini koyabileceği küçük bir tabla da tasarıma eklenebilir. 

Dümene görüĢ açısına göre oturarak veya ayakta kumanda edilebilir. Kaptan 

koltukları yere sabitlenmiĢ çoğunlukla döner mekanizmalı olarak kullanılır. Sallantı 

esnasında savrulmaları önlemek için bu koltukta bir kilit sistemi bulundurulur. 

Kaptan koltukları 45-50 cm‟den daha derin olmamalıdır. Ayak kısmına konsol 

eriĢimini destekleyecek Ģekilde bar veya pedal yapılabilir. Bazen isteğe bağlı olarak 

dümen bir yaslanma barına dayanma suretiyle kontrol edilebilir. Seyir esnasında 

kaptana eĢlik edecek birileri olacaksa daha geniĢ ve rahat oturma birimlerine ihtiyaç 

duyulur. 

Dümen merkezinin teknede montajı yapılmadan önce mutlaka mock up çalıĢmasının 

yapılarak, kullanım senaryosuna göre mesafelerin ve ergonomik tasarımın, ihtiyaç 

varsa revize edilmesi gerekir. 

Bu bölümün genelde teknenin her yerinden görülebilecek bir mekan olması yerine, 

yaĢama mekanlarından kısmen veya tamamen izole edilmesi tercih edilir. Tıpkı diğer 

hava ve kara araçlarında olduğu gibi, kullanıcısını stresten uzak, dikkatini maksimum 

seviyede tutacak Ģekilde tasarlanmalıdır. Yat sahibi tekne seyrine profesyonel 

anlamda önem veriyorsa dümen evi geniĢ tutulabilir.  Ġç mekanda bulunan dümen 
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evlerinin dıĢ mekanla doğrudan bağlantılı olması gerekir. Bunun için bu mekanda 

direkt olarak dıĢarıya açılan en az bir kapı bulundurulmalıdır. 

Dümen evi tasarımı dıĢ formu etkiler, bazen de dıĢ form kokpit tasarımına göre 

Ģekillenir (Bkz. ġekil 3.137). Önemli olan bu alanda iyi bir görüĢ açısı yakalayıp, 

teknenin en verimli ve güvenli Ģekilde seyir yapmasını sağlamaktır. Dümen evi, 

teknenin tüm iç mekan yerleĢimini hem plan hem kesit düzleminde etkiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.137 Kokpit, Pershing 46 

 

3.4.2.6 Kamaralar  

Uyuma alanları ve ıslak hacimleri barındıran kamaraların tasarımı özellikle uzun yol 

teknelerinde kullanıcının rahatı için önem teĢkil eder. Teknelerde yataklar genellikle 

özel üretimdir. Özellikle baĢ tarafta tekne formundan kaynaklanan gövde kısmı ayrı, 

ayakların geleceği kısmı birleĢik Ģekilde tasarlanan yataklar bulunur. Bu mekanların 

düzenlemesi minimum ölçülerin altında kalmayacak Ģekilde kullanıcı ölçülerine göre 

yapılmalıdır. Tekne boyu büyüdükçe yatak ölçüleri evlerdekine yaklaĢır (Bkz. ġekil 

3.138). Yatakları konumlandırırken tekne ağırlık merkezine yakın, sallantıdan en az 

etkilenen yerler seçilmelidir ve günün 7-8 saati bu mekanlarda geçirileceğinden iyi 

bir havalandırma sağlanmalıdır. Küçük teknelerde dahi en azından hasta bir insanın 

uzanabileceği bir yatak bulunmalıdır (Hix, 2001). 

Kamaraların motor dairesi gibi gürültü ve vibrasyon yoğunluğu fazla olan yerlerden 

olabildiğince uzağa yerleĢtirilmesi tercih edilir. Teknenin pruva (forward) kısmında 
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burnun suyu yarmasıyla meydana gelen sesler gürültü yaratabilir. Bu nedenle bir çok 

yatlarda burun kısmına kamaranın WC/ banyo bölümü veya personele ait depo gibi 

fonksiyonlar verilerek bir tampon bölge oluĢması sağlanır.  

Deniz ortamında yataklar evlerdekinden daha dar olabilir. Fakat özel malzemelerle 

olabildiğince konforlu hale getirilip bu eksiklik giderilmelidir. Kamaralarda 

yatakların plan düzlemindeki yatay merkez çizgisine paralel konumlanması istenir. 

Bu bütün vücudun aynı anda yukarı aĢağı hareket etmesini sağlayarak vücudun 

dengesinin korunmasını sağlar. Deplasman teknelerinde sarsıntı daha az olacağı için 

bu kural göz önüne alınmayabilir.  
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ġekil 3.138 Yatak boyutlandırmaları 
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ġekil 3.139 Teknedeki konumlarına göre farklı yatak Ģekilleri ve yerleĢimleri 
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ġekil 3.140 Teknedeki konumlarına göre farklı yatak Ģekilleri ve yerleĢimleri 

 

Yatak yükseklikleri teknedeki konumlarına göre değiĢir. Kabin tabanının maksimum 

kullanım alanı bulduğu yerlerde kullanılan yatakların yüksekliği 40 ile 75 cm 

arasındadır. Kabin tabanı yükseltilerek oluĢturulan yataklara birkaç basamakla eriĢim 

imkanı sağlanmalıdır. Böyle yatakların tabandan yüksekliği 90 cm‟e kadar 

çıkartılabilir. Teknenin katlar arası bağlantılarına bağlı olarak bazen kamaralar farklı 

iki yükseklikteki hacimlerin altına yerleĢebilir (Bkz. ġekil 3.141, ġekil 3.142, ġekil 

3.143). Böyle mekanlarda sürekli bir tavan yüksekliği mümkün olmaz ve alçak olan 

kısma ayak kısmı denk gelecek Ģekilde bir düzenleme yapılır. Özellikle personel 

kamaralarının yerleĢtirildiği bu dar mekanları olabildiğince konforlu hale getirmek 

için daha hassas düzenlemelere gidilmelidir (Bkz. ġekil 3.144). Kamaralarda havanın 

giriĢ ve çıkıĢ yapabileceği lumboz, kapı vb. en az iki kapak bulunmalıdır (Hix, 2001). 

 

               25cm                                                                                                                76cm 

 

 

                                                         100cm 

                                                                                                                                   60cm 

 

 

ġekil 3.141 Yatak üstü tavan yüksekliği                        ġekil 3.142 Ayak mesafesi ve yüksekliği 
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ġekil 3.143 Üst katta kot farkına gelen bir kamara tasarımı, Azimut 43 

 

Büyük teknelerdeki kamaralarda ayrıca günlük kullanım için WC/banyo hacimleri 

mevcuttur. Kamara yerleĢimi yapılırken oda kullanıcısının kiĢisel özellikleri göz 

önüne alınmalıdır. Örneğin kitap okumayı seven biri için aydınlık düzeyi daha uygun 

bir hacim seçilmeli, mobilya tasarımları buna göre yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.144 Tipik personel kamarası yerleĢimi 

 

Mahremiyet de tasarıma yön veren önemli bir faktördür. Örneğin teknede, tekne 

sahibi personel kamaralarıyla olan iliĢkiyi ne düzeyde tutmak istiyor, direkt bir 

geçiĢle bu alanı kontrol atında tutmayı mı tercih ediyor, yoksa personel bölümünden 

tamamen izole edilmiĢ ayrı bir uyuma mekanı düzenlenmesi mi istiyor buna önem 

verilmelidir. Tekne sahibinin çocuklarının yaĢ aralıklarına göre, çocuk odalarını 

master kamaraya yakın tutmak mı istiyor, bir bakıcı odası ile çocuk odalarını kendi 

kamarasından bir parça da olsun izole mi etmeyi tercih ediyor yoksa misafir 
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kamaralarından, personel yaĢam alanlarından tamamen bağımsız bir üst güvertede 

kamara yerleĢimini mi arzu ediyor, bütün bunlar bilinmeli ve tasarıma buna göre bir 

yön verilmelidir. 

Teknenin baĢ (forward) ve kıç (aft) tarafında yer alan kamaralar düzenlenirken 

özellikle kabin tavan alanındaki daralmaya dikkat edilmelidir. Bu kamaraların 

yatakları genelde çift kiĢilik olur ve her iki yönden de ulaĢım için yol verilmesi 

beklenir. Tek kiĢilik yatak kullanımının ağırlıklı olduğu bir teknede baĢ kamaranın 

formundan yararlanılarak yerleĢtirilen ve çift kiĢilik yatak ölçülerine sahip bir yatak 

ortadan yumuĢak, hafif yükseltili bir konsolla görsel olarak ayrılabilir. BaĢta yer alan 

kamaralara konulan yataklar genelde “V” formunda olur. OluĢturulacak çift kiĢilik 

yatakların ayak ucu geniĢliği minimum 60 cm olmalıdır (Bkz. ġekil 3.145). Çift 

kiĢilik olarak tasarlanabilecek olan bu yataklara, bazen “V” Ģeklinin kolları arası 

açılarak bu boĢluğa birkaç basamak yerleĢtirilir ve oluĢan iki adet tek kiĢilik yatağa 

ulaĢım sağlanır (Bkz. ġekil 3.146). Yatakların yan tarafına genellikle oturmak ve 

rahatça giyinmek için oturma mobilyaları tasarlanır veya ayrı bir giyinme kabini 

bulunmuyorsa gardrop, dolap vb. yerleĢtirilir.     

                         

                               60cm 

 

  

 

 

 

 

        ġekil 3.145 V Formlu yatak tasarımı                   ġekil 3.146 BaĢ kısmında bir yatak düzenlemesi 

 

Belli bir boya ulaĢmıĢ teknelerde mutlaka misafir kamaralar bulunmalıdır. Misafir 

kamaraları master ve VIP kamaralara göre daha az lüks ve konfor içeren orta halli 

kamaralardır. Kullanıcısı sürekli değiĢeceği için standart koĢullarda tasarımı yapılır.  
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Teknenin dikey kesiti alındığında karĢımıza çıkan “V” formunun kollarını yani 

teknenin alabandasında daha düzgün bir yüzey elde etmek, hem de bu yüzeyi elde 

ederken formdan kaynaklanan yüzeyin arkasında oluĢan boĢluğu değerlendirmek için 

korumalı açık raf tasarımları yapmak, klasik kamara çözümlerindendir. 

Kullanıcı ihtiyacı doğrultusunda master kamaralara makyaj masası, oturma birimi, 

çalıĢma masası, etejer vb. donatılar da yerleĢtirilebilir (Bkz. ġekil 3.147, ġekil 3.148, 

ġekil 3.149, ġekil 3.150, ġekil 3.151, ġekil 3.152). Bu masaların 65-70 cm 

yüksekliğinde olması tercih edilir. Altına ise 40-43 cm yüksekliğinde alçak bir 

oturma kullanılması uygun olacaktır. Kamaralarda kimi zaman ek yatak 

uygulamalarına gidilir. Bu yataklar bazen duvardan pulman tarzında açılan türden 

olabileceği gibi bazen de mekandaki mevcut mobilyaların değiĢtirilip, 

dönüĢtürülmesiyle de oluĢturulabilir. Bu sistemlerin nasıl iĢlediğini göstermek için 

“mock-up”ları
33

 kurularak müĢteriye sunum yapılabilir. Teknelerde bu ve bunun gibi 

birden fazla fonksiyonu üstlenen mobilyalar sıklıkla kullanılır. 

Günün önemli bir kısmının geçtiği kamaralarda sağlıklı bir iklimlendirme sistemi 

bulunmalıdır. Teknede iklimlendirme, havalandırma tesisatı bölümünde 

bahsettiğimiz gibi fan coil denilen ısıtma-soğutma ve havalandırma cihazlarıyla 

sağlanır. Bu cihazın içinden geçen soğuk veya sıcak su içindeki serpantinler ve fan 

yardımıyla serin veya sıcak hava Ģeklinde dıĢarıya üflenir. Zeminden de sağlanabilen 

ısıtma-soğutma, döĢeme altına Ģerili Ģilteler aracılığıyla yapılabilir. Bütün bu cihaz 

ve malzemelerin ebatları düĢünülerek mekan tasarımı yapılmalıdır. Aksi halde 

çoğunlukla gizlenerek, dolap, yatak gibi kapalı mobilyaların içlerine yerleĢtirilen 

iklimlendirme cihazlarının tekne içinde yerleĢimi yapılırken sorunlar çıkacaktır. 

 

 

 

 

 

 

        ġekil 3.147 Master kamara, Ferretti 560                       ġekil 3.148 Master kamara, Serenity 

 



 
149 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.149 Master kamara, Elegance 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.150 Master kamara, Numarne 78‟Fly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.151 Master kamara, Numarne 78‟Fly 
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ġekil 3.152 Master kamara, Numarne 78‟Fly 

 

3.4.2.7 Islak hacimler (WC-DuĢ-Sauna) 

Günümüzde 8 metrelik küçük teknelerde bile en az bir tuvalet bulundurulur. Mekanı 

sınırlı böyle teknelerde tuvaletlerdeki musluk aynı zamanda duĢ baĢlığı iĢlevi de 

görecek Ģekilde tasarlanabilir. Daha büyük teknelerde ise her kamaranın kendine ait 

tuvalet ve duĢu bulunur. Fakat çoğu kiĢisel teknede tuvalette gün boyu geçirilen 

zamanın ne kadar az olduğu düĢünülürse, her kamarada ayrı bir ıslak hacimin 

bulunması gereksizdir. Bu uygulama ancak kullanıcıları sürekli olarak değiĢen özel 

tekneler ve charter tipi tekneler için uygun olabilir. Unutulmamalıdır ki tasarıma 

eklenen her tuvalet kamaralardan alan çalacaktır. Her tuvaletin içinde rahat hareket 

edebilmek için en az 60 cm‟e  90 cm‟lik bir alan gerekir. Küçük teknelerde tuvalet ve 

duĢ aynı ortamda olacaksa bu iki fonksiyon arasındaki su sızdırmazlık perde, 

separatör vb. bölücü elemanlarla sağlanmalıdır. Bir bölücüyle zeminden sıkıca 

kapatılamayan  duĢlara tekne salınım yönü dikkate alınarak hafif bir eğim 

verilmelidir. DuĢ sularının mekana dolmaması için ayrıca duĢ teknesi kenarına bir 

oluk açılabilir. Islak hacmin sularının mekana ulaĢmasını engellemek içinse eĢik 

uygulaması mutlaka yapılmalıdır.  

Islak hacimleri kullanırken ideal olan tuvalet ve duĢ bölümlerinin aynı zamanda ayrı 

ayrı kullanılabilmesidir. Böyle bir tasarım çoğu zaman plana yansıtılıp uygulanabilir 

ancak kullanımı gündelik hayatta pek gerçekleĢmemektedir. Kimi iç mekan 

uygulamalarında aynı duĢ ve WC‟yi iki kamara kullanabilir. Bu durumda içerisinin 

dolu olup olmadığını gösteren ıĢıklı uyarı sistemleri yerleĢtirilebilir. 
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Manuel olarak boĢaltılan ve teknede taĢınabilir portatif tuvaletlerden, saklama 

tankları olan elektrik vakumlu rezervuar ünitelerinin olduğu tiplere kadar tuvaletler 

geniĢ bir yelpazede çeĢitlilik gösterir (Bkz. ġekil 3.153, ġekil 3.154) 

 

 

 

 

 

              ġekil 3.153 Manuel tuvalet                                          ġekil 3.154 Elektrikli tuvalet 

Bazı tuvaletlerde holding tanklara ya da açık denizdeyken doğrudan tekne dıĢına 

sevki sağlayan Y valfler vardır. Holding tanklar, uygun ekipmanlı marinalarda tankın 

boĢaltılmasını sağlayan, dıĢarı pompalama bağlantıları ile beraber monte edilir (Bkz. 

ġekil 3.153) (Sorensen, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.155 Teknede tuvalet tesisatı ve çalıĢma prensibi 
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ġekil 3.156 Alabanda lavabo yerleĢimi                              ġekil 3.157 Alabanda tuvalet yerleĢimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.158 Teknede tuvalet ve duĢ eylemi için gerekli mesafeler 

 

Büyük yatlarda giriĢe yakın bi yerde küçük bir tuvalet günlük kullanım ve teknede 

konaklamayacak geçici misafirler için idealdir.  

Teknede tuvalet ve lavabo yerleĢimi iskele sancak doğrultusunda ve alabandalarda 

ise teknenin sallanma ve yan yatma durumlarında çıkan pis suyun sisteme geri 

dönüĢünü engelleyecek seviye ve konumda tasarlanması gerekir. Bu durum özellikle 

tuvalet yerleĢimi yapılırken klozet gelecek yere tekne tabanından yapılan bir 

yükseltiyle çözüm getirilebilir. Bu yükselti, kabin tavan yüksekliği baĢ kurtaracak 

Ģekilde tasarlanmalıdır (Bkz. ġekil 3.158).  
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Teknede ıslak mekan tasarlanırken bir baĢka dikkat edilmesi gereken husus da bütün 

bu eylemleri gerçekleĢtirirken uygun yerlere, kullanıcının rahat oturma ve 

doğrulmasını sağlayacak tutamaklar ve konsollar koymaktır (Bkz. ġekil 3.159, ġekil 

3.160). 

 

 

 

 

 

           ġekil 3.159 Klozet ve lavabo yerleĢimi                            ġekil 3.160 Klozet yanında tutamaklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.161 Islak hacimde genel yerleĢim- Mochi 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.162 Islak hacimde genel yerleĢim, Numarine 78‟Fly 
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Teknede duĢlar çözümlenirken mümkün olduğunca tuvalet bölümünden ayrılmalıdır. 

DuĢ bölümünün zemini ve duvarı zemin malzemesi uygulanmadan önce suya 

danayınıklı malzemeyle (elyaf vb.) sıvanmalıdır. Aksi takdirde  malzemeye 

derzlerden giren su ve buhar ile kaplama malzemesi içeriden korozyona uğrayabilir 

veya çürüyebilir. DuĢun zeminini suya dayanıklı ahĢap vb. malzemeden yapılmıĢ 

ızgaralarla kapatmak hem hijyen hem de kaymazlığı sağlamak açısından uygun bir 

çözümdür (Bkz. ġekil 3.161). 

Islak hacimlere giriĢ tek kapıyla olmalıdır (Bkz. ġekil.162). Bu kapıların hem 

güvenlik hem de tuvalet iç mekanın daha dar olması sebebiyle dıĢarıya açılması daha 

uygun olacaktır (Hix, 2001). 

Islak hacimlerde tasarım yapılırken dikkat edilmesi gereken diğer kriter ise Ģüphesiz 

ki havalandırmadır. Havalandırma tesisatına ait donanımlar (borular, mefez kutuları 

vb.) su ve buhardan etkilenmeyecek malzemeden yapılmalıdır. Mekanın öncelikli 

olarak doğal havalandırma ve bunun yanında fan coil gibi havalandırma cihazlarıyla 

havalandırılması gerekir. 

Son zamanlarda kullanıcıların yoğun talebi üzerine birçok büyük yatta sauna 

uygulaması da yapılmaya baĢlanmıĢtır (Bkz. ġekil 3.163, ġekil 3.165, ġekil 3.166). 

Mekanda kullanılacak aydınlatma elemanları da su ve buhara dayanımlı olmalıdır. 

Bu dayanımı sağlamak için genelde IP değeri suda kullanım için uygun herhangi bir 

lamba sauna kaplama malzemesiyle bir kafes içerisine alınır. Böylelikle hem lamba 

korunur hem de zaten küçük olan mekanda gözü rahatsız etmeyen yumuĢak fakat 

güçlü bir aydınlatma  sağlanmıĢ olur (Bkz. ġekil 3.164).  

Saunalarda, yüksek ısı açığa çıkması nedeniyle yeterli ısı izolasyonunun yapılması 

gerekir (Bkz. ġekil 3.167). Havalandırma mekanda yerden belli bir seviye yukarıdan 

sağlanır. Yoğun buhar oluĢacağı için zemin-duvar kaplama malzemeleri ve oturma-

uzanma yerlerinin su ve buhara dayanımlı malzemeden kaplanması gerekir. Sauna 

kapıları yangın ve ısıya dayanımlı özel ve dıĢa açılan kapılar olmalıdır. Sauna içinde 

bulunan duĢ ve bu duĢtan saunaya giriĢ kapısının bu özellikte olmasına gerek yoktur 

(SOLAS, 2002). 

Teknede ıslak hacim tasarlanırken, yeterli ergonomik ölçülerin mekana yansıtılması, 

duĢ ve tuvalet bölümünün ayrılması, lavabo-klozet yerleĢimi,  zemin-duvar-tavan 

kaplamaları, aydınlatma elemanlarının suya dayanımı, mekanın iyi havalandırılması, 
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doğal aydınlatmadan faydalanabilmesi, depolama alanlarının olabildiğince çok 

olması ve kapı açılıĢ yönleri dikkat edilmesi gereken kriterlerdir (Bkz.ġekil 3.168). 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.163 Sauna tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.164 Sauna ve aydınlatma elemanı yerleĢimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ġekil 3.165 Sauna yerleĢimi                                                ġekil 3.166 Sauna yerleĢimi 
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ġekil 3.167 Sauna havalandırma menfezleri ve izolasyonlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.168 Geleneksel bir sauna yerleĢimi ve tesisatı 
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3.4.2.8 Depolama alanları 

Teknede depolama alanları öncelikle teknenin boyutlarına sonra da kullanım süresine 

göre düzenlenir. Eğer tekne günlük geziler için kullanılacaksa çok fazla depolama 

alanına ihtiyaç duyulmaz. Fakat uzun süreli seyirler için düĢünülüyorsa mümkün 

olan her boĢ alan, alabandada tasarlanan mobilyalar, oturma gruplarının alt kısımları, 

yatak içleri kısacası boĢta kalan ölü fonksiyonsuz noktalar depolama alanı olarak 

kullanılır. Depo alanı tasarlarken yatak altları ve diğer altı boĢ oturma donatılarının iç 

kısmına ulaĢmak amacıyla çekmece veya söküp takılabilir kapaklar yapılır. Bir 

teknede en çok depo sorunu yaĢanan ekipmanlar dıĢ mekandaki usturmaçalar ve 

güneĢlenme minderleridir. Bunlar için güneĢlenme platformları altındaki boĢluklar 

biçilmiĢ kaftandır. Bu nedenle bu platformlara ulaĢılabilir kapaklar veya açılır 

mekanizmalar yapılabilir. Usturmaçalar da kullanılmadıkları zamanda teknenin baĢ 

bölgesinde tasarlanan depolarda saklanabilir. Böylece kötü görüntü ortadan kalkmıĢ 

olur.  

Teknede bir diğer depolama alanı ihtiyacı da Ģüphesiz gıdalar içindir. Kimse uzun bir 

seyir sırasında teknede yiyecek ve içeceksiz kalmak istemez. Bu nedenle mutfakta 

bulaĢık makinası, yemek hazırlama alanı, ocak, buzdolabı-soğutucu (soğuk gıda 

deposu), eviyeler ve tencere, bardak, tabak gibi mutfak ekipmanlarını depolamak için 

ayrılan yerlerden arta kalan tüm hacmin kuru gıda deposu olarak ayrılması uygun 

olacaktır (Bkz. ġekil 3.169, ġekil 3.170, ġekil 3.171, ġekil 3.72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ġekil 3.169 Depolama, Numarine Fly „78                         ġekil 3.170 Depolama, Numarine Fly „78                           



 
158 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ġekil 3.171 Depolama, Numarine Fly „78                        ġekil 3.172 Depolama, Numarine Fly „78                    

 

3.4.2.9 Sirkülasyon alanları 

Sirkülasyon alanları geçitler (koridorlar) ve merdivenleri içerir. Ġç mekandaki 

kapıların binalarda 75-90 cm arasında olması normalken bu ölçülere denizde ancak 

büyük ölçekli yatlarda yaklaĢılabilir (Bkz. ġekil 3.173). Kapıların açılıĢ yönleri 

değiĢkenlik gösterebilir ama genellikle tekne ivme hareketine göre kapıların 

kendiliğinden kapanması istenir. Bir çok yatta optimum 75 cm‟lik geniĢliğindeki 

geçitler düzenlenir (Hix, 2001). GeçiĢlerde iki insan yan yana geçmeyebilir ama en 

azından bir kiĢi iĢ yaparken diğer bir kiĢi yanından geçebilecek Ģekilde bu boĢluklar 

düzenlenmelidir (Bkz. ġekil 3.174) Ġç mekanda kullanılacak açılır kapanır 

mobilyalar, mobilyalar arası mesafeler, sirkülasyona engel olmayacak Ģekilde 

tasarlanmalıdır. Aksi takdirde geçiĢlerde yaralanmalar veya tekne içi fonksiyonları 

yerine getirirken gereksiz zaman kayıpları olacaktır. 

Bir teknede geçiĢ yolları ve merdivenler, fonksiyon akıĢ diyagramına göre 

yerleĢtirilir. Daha sonra bu geçiĢ ve merdivenler için ne kadarlık bir alana gereksinim 

olduğu hesaplanır. Orta büyüklükteki yatlarda yer olsa dahi sallantı sırasında 

düĢmeye neden olacağı için büyük merdivenler ve geniĢ geçiĢler tercih edilmez. 
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                                                                                               100 cm 

                       75cm                                                                

                                                                                                         

                         

                       ġekil 3.173                                                                    ġekil 3.174 

 

Merdivenler teknede genel yerleĢim planı hazırlanırken motor dairesinin yeri ve 

büyüklüğü belirlendikten sonra arta kalan mekanlarda mekanlar arası kurgunun 

oluĢmasını sağlayan en önemli tasarım ögesidir. Merdivenin konumu, büyüklüğü, 

formu, koridor ve geçiĢlerle birlikte tüm mekan dağılım ve alanlarını etkiler. 

Merdivenler karadaki mekanlara göre 3-6 cm yüksek rıhtlarla oluĢturulur. Bu yer 

kaybını minimuma indirgemek için gereklidir. Genel olarak teknede kullanılan rıht 

yüksekliği 20-23 cm arasında olmalıdır. Basamak geniĢliği içinse 28-30 cm idealdir. 

Her Ģeyden önemlisi merdivenin bütün basamak rıhtları eĢit yükseklikte, basamak 

geniĢlikleri ve formları dengeli bir biçimde oluĢturulmalıdır. YanlıĢ hesaplanarak, 

özen gösterilmeden imal edilen bir merdiven kullanıcıyı kötü yönde etkileyecek, 

hatta düĢmesine sebep olacaktır. 

Merdivenler bazen, iç mekanda alt katın tavanına kısmen Ģekil vererek buradaki 

mekanın tavan yüksekliğini düĢürebilir. Bu durumda basamakların altına gelen 

yerlerde ayakta yapılan eylemleri kurgulamak yerine buralara yatak, makyaj 

masası,gardrop,raf ve dolap gibi mobilyalar yerleĢtirilebilir. Kapalı bir mobilya 

konamayacak kadar alçak veya açıkta bırakılması tercih edilen merdiven altlarına 

denk gelen yerlerde tavan görsel olarak tatmin eden ve yumuĢak malzemelerle 

kaplanabilir. 

Merdivenden inerken veya çıkarken, iki katı birbirine bağlayan bir merdivenin giriĢ 

ve çıkıĢtaki baĢ yüksekliğinin iyi ayarlanması gerekir (Bkz. ġekil 3.175, ġekil 3.176). 

Buna bağlı olarak da basamak geniĢlik ve yükseklikleri, sağlamaları yapılarak 

tasarlanmalıdır. 
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Teknede yer alan tüm merdivenlerde, birkaç basamaktan oluĢsa dahi küpeĢte 

bulunmalıdır. KüpeĢte yüksekliği 83-86 cm arasında olmalı, merdiven geniĢlikleri ise 

makine dairesi vb. teknik mekanlara ulaĢım merdivenleri hariç minimum 60cm 

olmalıdır. Teknik alanlara ulaĢım için kullanılan merdivenler 55 cm‟e kadar 

düĢebilir. Ġdeal bir merdiven için 80-85 cm geniĢlik tercih edilir (Hix, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.175 
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Basamak rıhtı ne kadar alçak, geniĢlikleri ne kadar fazla olursa mekanlar arası geçiĢ 

o kadar yumuĢak ve davetkar olacaktır. Tekne seyir halinde veya demirliyken sallantı 

halindedir. Bu nedenle geçiĢlere, koridorlara ve merdivenlere, daha geniĢ hacimlerde 

ise mekandaki mobilyalara bel veya göğüs hizasına gelecek Ģekilde tutamaklar 

yapılmalıdır. 

Merdivenler, bölümler arası geçiĢlerde görsel ayrımı sağlamak, mahremiyet 

oluĢturmak için kullanılabilir. Örneğin oturma alanı (salon) ile aynı güvertede 

bulunan fakat yapısal ve fonksiyonel olarak yüksekte konumlanan kokpit arası geçiĢ 

için birkaç basamaklı bir merdiven tasarlanabilir. Ġyi bir merdiven, kullanıcının 

mekana rahatlıkla giriĢ çıkıĢını sağlayan, yükseklik ve geniĢliği dengeli bir Ģekilde 

ayarlanmıĢ ve iyi aydınlatılmıĢ olmalıdır. Merdiven ve diğer sirkülasyon alanları, 

teknede ulaĢımı en kısa ve verimli biçimde sağlamalı, kullanıcıyı dolaĢtırmamalıdır. 

Ayrıca kullanıldığı mekanlara görsel bütünlük katmalı, algıyı bölmemelidir. 

3.4.2.10 ÇamaĢırhane 

Uzun süreli seyir tekneleri ve çok sayıda kullanıcısı olan charter tipi teknelerde 

çamaĢırhane düzenlemesi yapılması kaçınılmazdır. Bu düzenleme yapılırken 

çamaĢır-kurutma makinesi, ütü masası ve bunların kullanım alanları düĢünülmelidir. 

ÇamaĢırhaneler çoğunlukla motor dairesine veya personel bölümüne yakın bir yere 

konumlandırılır. Tekne sahibi iĢini kendi yapacaksa bu mekanın, kamaralara yakın 

olmasında fayda vardır. Evlerdeki makineler kullanılabileceği gibi daha profesyonel 

ve büyük makineler de tercih edilebilir. Ağırlıkları fazla olan bu makineleri, 

stabilitenin korunması açısından, teknenin alt kısmına yakın yerleĢtirmek doğru 

olacaktır. Teknenin diğer tüm ekipmanları gibi düĢük enerjiyle yüksek verim veren, 

sudan tasarruf sağlayacak ekipmanlar seçilmelidir. ÇamaĢırhaneler, oluĢan nem ve 

sıcaklığa karĢı iyi havalandırılmalı ve gürültüye karĢı yaĢama mekanlarından, uygun 

bir Ģekilde izole edilmelidir. 

3.4.3 DıĢ mekan tasarımı 

Kimi teknelerde kullanım bakımından dıĢ mekanlar iç mekandan bile daha önemli bir 

konumdadırlar. Bu nedenle bu açık mekanlar tasarlanırken, göz önünde 

bulundurulması gereken belli baĢlı kriterler vardır. Bir teknede dıĢ mekan deyince 

akla güverteler gelir. Tekneden tam verim alınabilmesi için güvertelerin ve güverte 

üzerindeki fonksiyonların doğru bir Ģekilde kurgulanması gerekir. Bütün bu 
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yerleĢimler yapılırken Ģüphesiz ki asırlardır süren yatçılık geleneğinden gelen 

insanların ve kullanıcıların deneyimlerinden yararlanmak gerekir. Örneğin sırf 

tasarımcısının zevki uğruna, teknenin baĢ güvertesinde bar gibi sosyal eğlence 

platformunun oluĢturulması sakıncalıdır. Bu kısım baĢ-kıç vurma hareketinden en 

çok etkilenen hassas bir bölge olduğu için burada uzun süreli bir sosyal mekan 

tasarlanmamalıdır. Fiziksel yapılanmadan ötürü genelde rahat geniĢ bir açık alana 

sahip bu kısımda daha çok zincirlik,kurtağzı,baba gibi çeĢitli güverte ekipmanları 

yerleĢtirilir.Bu yerleĢim düzeni aynı zamanda teknenin kıyıya yanaĢması ve bağlama 

yapabilmesi için de gereklidir. 

DıĢ mekan tasarlanırken dikkat edilmesi gereken bir baĢka önemli husus da tekneye 

giriĢ-çıkıĢ yapılan ana kıç güvertedir. Tekneye kıç güverteden yapılan giriĢlerde, 

genelde tekne geniĢliğinde ve bir insanın ayakta rahatça durabileceği ende bir 

havuzluk platformu bulunur. Tekne demirlediğinde bu kısımdan suya atlanır. Bu 

platformdan sonra bir veya birkaç basamakla teknenin ana güvertesine çıkılır. 

Teknenin dıĢarıya açık olan bu kısmından içeriye deniz suyunun girmemesi için ve 

güvenlik amaçlı olarak tekne giriĢ çıkıĢına kısa bir kapı yapılır. Bu kapı tamamen 

kapalı bir malzemeden (teknenin kendi malzemesi olabilir) veya metal çubuklardan 

tasarlanabilir. Genel olarak bu kapı için belirlenen yükseklik küçük sürat 

teknelerinde 45 cm‟e kadar düĢer (Sorensen, 2002). Fakat bu kıç ayna kapıları için 

optimum yükseklik 60 cm civarındadır. 

DıĢ mekan tasarlarken buralarda yer alacak ekipmanları ve fonksiyon ve iĢletim 

sistemlerini iyi kavramak gerekir. Böylece nelerden fedakarlık yapılıp 

yapılamayacağı öngörülebilir. Bu elemanların iĢlevsel kullanımını zora sokacak 

tasarımlardan kaçınılmalıdır. DıĢ mekanda genel olarak güvenlik ve teknik amaçlı 

güverte elemanları bulunur. 

3.4.3.1 Güvenlik donanımları 

Vardevela-puntel ve küpeĢteler: Vardavela, yatlarda üst güverteler veya diğer üst 

yapıların üzerinde, kullanıcı ve personelin denize düĢmesini engellemek amacıyla 

kenarlara diklemesine yerleĢtirilmiĢ elemanlar (çelik çubuk veya profiller; punteller, 

dikmeler) ve bunlar arasında gerilmek suretiyle yerleĢtirilmiĢ halatlar ile veya yine 

bu dikmelere kaynak veya perçin ile yatay olarak tutturulmak suretiyle yerleĢtirilmiĢ 
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ince, Ģerit levhalar veya çelik profiller, çubuklar ile güverteye paralel olarak  

oluĢturulmuĢ korkuluktur (Bkz. ġekil 3.177, ġekil 3.178). 

Puntel ise vardevelaların bağlandığı dikine ahĢap veya metal çubuklardır.  

KüpeĢte, posta baĢlarını tekne boyunca birbirine bağlayan ve güverte üzerine çıkan 

kuĢaktır. Aynı zamanda vardevela sisteminin üstünde, yine tekneyi borda hattı 

boyunca saran kuĢak da küpeĢte olarak adlandırılır. Punteller aynı zamanda teknenin 

küpeĢtelerinin altında ve üstünde yer alır. Estetik kaygıları ön plana çıkan bir yatta 

bazen küpeĢte yüksekliklerini azaltma yoluna gidilir. Fakat bu uygulama denizde 

ölümlerin baĢlıca sebebi olan denize düĢmeye neden olacağından bu tip kaygıları bir 

kenara bırakıp, güvenlik unsuruna önem verilmelidir. Ġdeal olarak teknede pruva 

küpeĢteleri kokpitten pulpite (vardevela baĢı) kadar uzanmalıdır. Eğer yan güverteler, 

pruva küpeĢtelerinin kokpitin kıçına doğru tüm yol boyunca devam edemeyeceği 

kadar darsa, kenar küpeĢtelerin olmadığı her yere göğüs yüksekliğinde tutamaklar 

konulmalıdır (Sorensen, 2002). 

KüpeĢte tasarımı güvenlik bakımından en çok önem arz eden noktalardan biri 

olmasına rağmen genelde tasarımcılar tarafından arka plana atılır. Bazen küpeĢteler 

tekne borda hattının dıĢına taĢırılır. Böyle bir tasarım hem denize düĢme ihtimalini 

artırır, hem de denize düĢen kiĢi küpeĢteye çarparsa daha kötü yaralanmalara yol 

açabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.177 Yelkenli bir teknede vardevela-puntel ve diğer teknik güverte ekipmanları  
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ġekil 3.178 Yatlarda güvenlik donanımları 

 

Klas kuruluĢlarının küpeĢteler için ön gördüğü yükseklik teknenin tipine ve boyuna 

göre farklılık gösterse de genel olarak MCA (Maritime and Coastguard Agency) ve 

ABS‟nin (American Bureau of Shipping) standartlarına göre 39” yani 1 m 

yüksekliğinde olması tavsiye edilir. Küçük teknelerde, teknenin baĢ kısmında 

kokpitteki görüĢü engellememesi için küpeĢteler daha düĢük bir yükseklikte 

tutulmalıdır. 

Can Simidi: Denize adam düĢmesi halinde kullanılan ve denize düĢen kiĢiyi 

kurtarılana kadar su üstünde tutan ve özel iĢaretlerle yerini belli eden, hafif yüzer 

malzemelerden yapılmıĢ can kurtarma malzemesidir. Teknede açık güvertelere 

(flybridge, kıç güverteler) ve dıĢ mekan mobilyalarının altlarına yerleĢtirilir. 

Cansalı: Hava tüplerinden oluĢan içinde kazazedelerin uzun süre hayatlarını idame 

ettirebilecekleri malzemeler bulunan, suya atıldığında düĢme hızıyla patlayıp, 

kendiliğinden ĢiĢen can kurtarma aracıdır (Bkz. ġekil 3.179, ġekil 3.180). Can 

sallarının boyut ve adedi  teknedeki kullanıcı sayısına göre belirlenir. Ortalama bir 

cansalı 6 ile 10 kiĢiye yetecek donanıma sahiptir.  

Bir cansalı: 

1- Birbirinden bağımsız bölmelerden oluĢur. 

2- Zehirli olmayan bir gazla, genellikle karbondioksit gazı ile ĢiĢirilirler.  

3- Dengeleyici su cepleri vardır. Bu cepler su ile dolduktan sonra can salı kendi 

dengesini koruyabilecek özelliktedir. Tam kapasite dolu iken can salının 3 knot 

süratle çekilebilmesine olanak tanır. 

GÜVENLĠK 

DONANIMLARI 

CAN SĠMĠDĠ VARDEVELA-

PUNTEL-KÜPEġTE 

CAN SALI 
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4- Can salının içinde 12 saat devamlı yanabilecek el ile kontrollü bir ıĢık bulunur. 

Teknenin gece terk edilmesi ihtimaline karĢı can salı ĢiĢtiğinde otomatik olarak 

yanar. 

5- Can salının üstünde ise en az 2 milden görülebilen baĢka bir ıĢık daha 

yerleĢtirilmiĢtir. Can salı ĢiĢtiğinde otomatik olarak yanar. 

6- Can salları bir konteyner içine yerleĢtirilmiĢtir. Küçük tekneler için çanta içine 

yerleĢtirilmiĢ modelleri de vardır (www.denizmagazin.com/egitim/canKurt2.asp, 

EriĢim tarihi: 12.08.2009). 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.179Can Salı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.180 Can Salı 
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3.4.3.2 Teknik donanımlar 

 

 

 

 

 

ġekil 3.181 Yatlarda teknik donanımlar  

 

Çapa: Teknenin su üstünde dalga ve rüzgar etkisiyle sürüklenmemesi için kullandığı 

dibe tutunma ekipmanıdır. 

Baba: Halat volta etmek (dolamak) için ağaç veya metalden yapılmıĢ silindirik 

biçimde güverte veya rıhtıma bağlanmıĢ bir elemandır. 

Irgat: Demir almada, halatları dolayıp gemiyi yanaĢtırma veya karaya çekmede 

kullanılan, hidrolik, elektrikli, buharlı veya manuel olarak çalıĢtırılan yatay veya 

dikey mekanizmadır. 

Koç Boynuzu: BaĢ ve kıç omuzluklar ile mataforaların
34

 üzerinde bulunan ve halat 

volta etmek için kullanılan boynuz Ģeklinde iki kulaklı metal ekipmanlardır. 

Kurt Ağzı: Tekneye iskeleden veya baĢka bir tekneden gelen halatı babaya veya koç 

boynuzuna yönlendirmek için kullanılan sabit parçalardır. 

Usturmaça: Teknelerin birbirleri üzerine veya iskeleye aborda
35

 olurken 

bordalarının sarsıntı ve darbeden zarar görmemesi için kullandıkları silindir veya 

balon Ģeklindeki, halattan veya sentetik maddelerden yapılmıĢ ekipmanlardır. 

 Hatch: Güverte üzerine monte edilmiĢ aydınlatma, havalandırma ve acil çıkıĢ için 

kullanılan pencere ve kapaklardır. 

 

 

 

TEKNĠK 

DONANIMLAR 

PASARELLA GÜVERTE 

EKĠPMANLARI 
VĠNÇ 
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                 1 

 

                                                            3                     

                   2                                                                  4                                5 

1-Kurtağzı   2- Baba   3- Hatch    4- Çapa   5- Irgat 

 

Pasarella: Teknenin iskeleye veya baĢka bir tekneye yanaĢacağı zaman arada belli 

bir mesafe olmalıdır. Bu mesafeyi aĢmak için teknelerin kıç kısmında katlanarak 

muhafaza edilen, elle kumanda edilebilen pasarellalar bulunur. Pasarellalar tekne ile 

yanaĢacağı yer arasında geçiĢ sağlayan köprü veya merdiven düzenekleridir (Bkz. 

ġekil 3.182, ġekil 3.183). Küçük teknelerde bu iniĢ-biniĢ sistemleri görünebilir 

Ģekilde de yerleĢtirilebilir. Her ihtimale karĢı tek taraftan da olsa küpeĢte 

fonksiyonundaki tutunma elemanlarına sahip olması daha sağlıklıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

                    ġekil 3.182 Pasarella                                                        ġekil 3.183 

 

Vinç: Bazı teknelerde kıç güvertede, bazılarında ise baĢ güverte yer alır. Yatın 

normalde yanaĢamayacağı kadar sığ yerlerde veya bir limana demirlemeye gerek 

kalmadan kıyıya ulaĢımı sağlayan ĢiĢme bot veya jet ski gibi küçük boyuttaki araçları 
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yattan denize indirmek için kullanılan mekanik, manuel, hidrolik sistem veya 

elektrikle çalıĢan elemanlardır (Bkz. ġekil 3.184). DıĢ mekanda oldukça yer kaplayan 

ve bu mekanın tasarım aĢamasında göz önünde bulundurulması gereken bir güverte 

donanımıdır. Bazı teknelerde vinçler, arka garaja veya teknenin yan tarafındaki bir 

kapağın içine yerleĢtirilerek buradan hizmet verebilir. Vinçler olası kazalara karĢı 

sosyal mekanlardan olabildiğince uzağa yerleĢtirilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.184 Teknenin yan tarafından kullanılan vinç 

 

3.4.3.3 Sosyal mekanlar 

Bir yatın kullanıldığı iklime ve tipine göre iç ve dıĢ mekanlarının büyüklükleri 

değiĢmektedir. Sıcak iklimlerde kullanılacak teknelerin geniĢ açık dıĢ mekanlarının 

olması tercih edilir. DıĢ mekanlarda yeme, içme, dinlenme, eğlenme, spor (bir tenis 

kortu, yürüyüĢ bandı, bisiklet vb.) gibi yat kullanıcılarının sosyal ihtiyaçlarını 

karĢılayan  aktiviteler gerçekleĢtirilir. Yatlarda ilk akla gelen sosyal alanlar; 

havuzluk, kıç güverteler, bar ve güneĢlenme–jakuzi bölümlerinin bulunduğu köprü 

üstü güverteleridir. Bu mekanlarda yüzme platformu, güneĢlenme minderleri, 

Ģezlonglar, masa, oturma grupları, sandalye ve bar tabureleri bulunur. Bu 

mekanlardaki donanımlar tasarlanırken su geçirimsizliği olan malzemeler ve suyun 

donanımlara giriĢini maksimum seviyede engelleyecek sistemler kullanılmalıdır. 

DıĢ mekandaki sosyal aktiviteler en çok köprü üstü-güneĢlenme (flybridge) 

güvertesinde gerçekleĢtirilir. Burası genelde tekne üst yapı (superstructure) 

malzemesinden bir örtü (hardtop) ile veya yatın dıĢ görünümünün uzantısı Ģeklinde 
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“hardtop”a nispeten daha ince olan “roll bar”la örtülür. Roll barlı tekneler genelde 

güneĢten korunma amacıyla metal strüktürlü tente sistemleriyle kısmen kapatılır. 

Hardtop ve roll bar teknenin uydu, radar ve diğer iletiĢim sistemlerinin ana 

elemanlarının yerleĢtirildiği kısımdır. Belli bir yüksekliğin üstüne gelecek Ģekilde 

tasarlanmalıdır. Flybridge güvertesi belki de  tekne yaĢantısının tadının 

çıkarılabileceği en zevkli kısımdır. GeniĢ oturma-yemek alanları, jakuzi, güneĢlenme 

minderleri, eğlence sistemleri mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.185 BaĢ güvertede güneĢlenme alanı, Hardtop 78-Numarine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.186 Kıç güvertede güneĢlenme alanı, Hardtop 78-Numarine 
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ġekil 3.187 Kıç güverte ve havuzluk, Ferretti 830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.188 GüneĢlenme-dinlenme ve spor aktiviteleri, Saint Nicholas-Lürssen 
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ġekil 3.189 GüneĢlenme güvertesi ve jakuzi, Oasis-Lürssen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.190 Yatlarda dıĢ mekan sosyal aktivite diyagramı 

 
EĞLENCE -

MÜZĠK 

 

 
DĠNLENME 

 

YEME -  

ĠÇME 

 
 

SPOR 

 
JAKUZĠ- 

GÜNEġLENME 

 

 
YÜZME  

 

SOSYAL 

AKTĠVĠTELER 
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4. DĠĞER TASARIM DĠSĠPLĠNLERĠNĠN YAT TASARIM SÜRECĠNDEKĠ 

ROLÜ  

Yatlar, tasarım ve üretimi çoğu zaman yıllarca süren zorlu bir süreç sonucunda 

ortaya çıkan endüstri ürünleridir. Su üzerinde ilerleyen bu ürünlerin tasarım ve 

üretim aĢamalarında çeĢitli tasarım ve mühendislik disiplinleri beraber çalıĢmak 

durumundadırlar. Çünkü tasarlanan ürünün hem sağlamlık, hem görsellik hem de 

kullanıĢlılık açısından tatmin edici olması beklenir.  

Bir yat için en önemli kriter su üzerinde dengeli bir Ģekilde durabilmesi ve 

ilerleyebilmesidir.  Bu nedenle yatların mühendislik bakımından sağlam olması ilk 

Ģarttır. Mühendislik hesaplamaları ve tasarımı iyi yapılmamıĢ bir tekne içi ne kadar 

konforlu ve kullanıĢlı olursa olsun sonuçta “iyi”  bir ürün olmayacaktır. Aynı Ģekilde 

kullanıĢsız iç mekan kurguları, mobilyalar, kötü detaylar ve hatalı ekipman seçimleri 

mühendisliği iyi olan bir teknenin genel kullanımını zorlaĢtıracak, kalitesini önemli 

ölçüde düĢürecektir. Sonuçta kaliteli bir ürün elde etmek isteniyorsa süreçte yer alan 

tüm disiplinlere mensup kiĢi veya firmaların; 

1- Kendi alanlarında iyi bir donanıma sahip olmaları, 

2- Birbirleriyle gereken noktalarda sıkı iliĢki içinde olmaları, 

3- Birbirlerine yol gösterici olmaları, 

4- Birbirlerinin iĢ alanlarına saygı duymaları ve 

5- Uygun bir iĢ planı yapmaları gerekir. 

Yat tasarım sürecinde görev alan baĢlıca meslek grupları mimarlar, iç mimarlar, gemi 

inĢaat mühendisleri ve endüstriyel tasarımcılardan oluĢmaktadır. Bunların yanı sıra 

elektrik, makina ve endüstri mühendisleri de birçok teknenin tasarım aĢamasında 

destekleyici konumda yer alırlar. Bir yatın ortaya çıkmasında rol alan bu temel 

meslekler süreç içerisinde bazen bir arada bazen de ayrı çalıĢırlar. Mimarlık, 

mühendislik ve endüstri ürünü olan yatların yapımında iki temel aĢama bulunur. 

Bunlardan ilki bu tezin konusu olan tasarım süreci, ikincisi ise üretim sürecidir. 

Tasarım ve üretim sürecinde, aynı meslek grubundan olan kiĢilere düĢen görev ve 

sorumluluklar farklıdır. Bazen bu iki farklı süreci aynı mesleklerden farklı kiĢiler 

yürütebileceği gibi aynı kiĢiler de yürütebilir. Ġdeal olan tasarımı yapan mühendis 
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veya tasarımcının üretimde de yer almasıdır. Fakat yaygın olan uygulamaya göre 

ürün tasarım ve uygulama süreçleri farklı yetenek (organizasyon,  koordinasyon, 

liderlik, iĢ bitiricilik, görsel-dijital sunum, tasarım, detay hakimiyeti vb.) ve 

uzmanlıkları gerektirdiğinden bu süreci yürütenler çoğu zaman tasarım ve üretim adı 

altında gruplaĢır. Büyük ve kurumsallaĢmıĢ tersanelerde tasarım ve üretim 

departmanları ayrı fakat yakın iliĢki içerisinde çalıĢmalarını sürdürürken kimi 

tersaneler ise sadece yüklenicilik görevini üstlenerek daha çok üretim üzerine 

uzmanlaĢırlar, tasarım desteğini ise ya yurt içinde ya da yurt dıĢındaki uzmanlaĢmıĢ 

firmalardan alırlar. Her iki organizasyonda da kaliteli bir ürünün ortaya çıkabilmesi 

için üretim aĢaması mutlaka tasarım grubunda yer alan kiĢi veya kiĢilerce sık sık 

denetlenmelidir. 

Tezin bu bölümünde yat tasarımında yer alan meslek gruplarının süreçteki rolleri ve 

birbirleriyle olan mesleki iliĢkilerine değinilecektir. 

4.1 Ġç Mimar ve Mimarların Yat Tasarımındaki Rolü 

Estetik ve güzellik kiĢiden kiĢiye değiĢiklik gösteren soyut niteliklerdir. Yine de bazı 

asgari Ģartları mevcuttur. Bir tekne üç boyutlu olup gerek iç mekanları gerek dıĢ 

mekanları ile göze güzel görünmek zorundadır. Ancak sorun bununla bitmez. Bu 

görselliğin yanında tekne, daima kullanıcısına su üzerinde güvenli, elveriĢli, gündelik 

alıĢkanlıklarını ve sosyal yaĢantısını devam ettirebileceği bir yaĢam ortamı 

sağlamalıdır. Bu nedenle bu araçlar, denize elveriĢli, estetik ve fonksiyonel olmak 

zorundadır. 

Bir yat tasarlanırken mimar ve iç mimarın görevi öncelikle tasarlanacak tekne için 

piyasa araĢtırması yapmaktır. Sonrasından kullanıcı talepleri ve teknik kriterler 

doğrultusunda tasarım ve detay aĢamaları kurgulanır . Üretim sürecinde mimari ekip 

değiĢse bile, tekne kontrolünde muhakkak tasarlayan kiĢi veya kiĢiler bulunmalı ve 

yol gösterici olmalıdır. Yatların tasarım sürecinde iç mimar ve mimarların üstlendiği 

görevler Ģunlardır: 

 

1- Piyasa araĢtırmasının yapılması (bilgi toplama) 

2- MüĢteri ile görüĢmelerin yapılması 

3- Ġç mekan konseptinin oluĢturulması 

4- Ġç-dıĢ mekan kurgusunun yapılması 
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5- Genel yerleĢim planlarının çizilmesi 

6- En ve boy kesitlerinin çizilmesi 

7- Ġç-dıĢ mekan mobilya tasarımlarının yapılması 

8- Mobilya ve diğer iç mekan detaylarının çizilip üretime uygun hale getirilmesi 

9- Ġç-dıĢ mekanda kullanılacak aydınlatma elemanlarının,beyaz eĢyaların, elektrikli 

eĢyaların, döĢeme ve perde kumaĢlarının seçilmesi 

10- Genel renk ve malzeme kararlarının verilmesi 

11- Ġç-dıĢ mekanda kullanılacak zemin, duvar, tavan kaplama ve malzemelerinin 

seçilmesi ve detaylandırılması 

12- Islak hacim vitrifiye ve donanımlarının tasarlanması / seçilmesi 

13- Ġmalatların atölye ve/veya tekne üzerinde kontrol edilmesi 

 

Mimarlar özellikle tekne ön tasarım aĢamasındayken gemi inĢaat mühendisleriyle 

sıkı iliĢki içerisinde çalıĢmalarını yürütmelidir. Bir teknenin iç mekan tasarımı 

yapılırken mimar, loyd kuruluĢlarının koyduğu kurallar hakkında fikir sahibi 

olmalıdır. Bu kurallardan özellikle iç mekanı etkileyecek kriterlerin önceden 

bilinmesi tasarım sürecinde zaman kayıplarını azaltacaktır. Yine bu aĢamada mimar, 

mühendisten tekne verimini bozmayacak Ģekilde su geçirimsiz perdelerin yerleri, bu 

perdelerde açılacak boĢluklar, lumboz yerleri, tekne içinde yer alan ve taĢıyıcı görev 

üstlenen puntel yerleri ve buna benzer strüktürel elemanların yerleĢimi hakkında 

değiĢiklik yapılmasını talep edebilir. Bu istekler loyd kuruluĢlarının koyduğu 

kurallara ters düĢmediği sürece kabul edilebilir. 

Ġç mimar ve mimarlar yat tasarımında sürecin en baĢından itibaren aktif olarak görev 

alırlar. Mühendisler kendi içlerinde konsept tasarımından final projesine uzanan uzun 

süreçte çalıĢmalarını sürdürürken, mimarlar ve endüstriyel tasarımcılar da kendi 

alanlarında mühendislerle eĢ güdümlü olarak benzer süreçlerden geçerler. Bu süreçte 

sık sık bir araya gelerek toplantı yapmaları ürün tasarım ve akabinde üretim sürecine 

olumlu yönde etki eder. 

4.2 Endüstriyel Tasarımcıların Yat Tasarımındaki Rolü 

Endüstri ürünü tasarımı disiplini, makina tarafından üretilen kullanım ürünlerinin 

yaratılmasında yararlanılan sanatları ve bilimleri kapsayan uygulamalı bir bilim ve 

sanat alanıdır. Toplu iğneden otomobile, yatlardan kaleme, fotoğraf makinasına, bir 
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evin mutfağına, banyosuna ve mobilyalarına kadar akla gelebilecek her tür kullanım 

ürünü, endüstri tasarımının konusuna girer. Etkin bir ürün tasarımı, sanatsal 

duyarlılığın yanısıra, mühendislik ve malzeme bilgisi, ergonomi, üretim yöntemleri, 

ekonomi ve pazarın özellikleri göz önüne alınarak oluĢturulur. 

(http://www.tasarimplus.com, EriĢim tarihi: 28.03.2010). 

Endüstri  ancak standardı yeterince tatmin eden, güncellikleri ve yeterlilikleriyle 

doğru orantılı miktarda çoğaltılabilmeleri mümkün olan tasarımların üretimleriyle 

ilgilenebilir. Buna bağlı olarak endüstriyle tatmin standartları geliĢir. Standart ise 

deneyim yoluyla geliĢir ve yerleĢir. Bu standardizasyonu hızlandıran en önemli 

etkenlerden biri ise bilgisayarlardır. Birçok yatın modellemesi, denge ve hız 

hesaplamaları bilgisayar programları yardımıyla hızlı bir Ģekilde yapılmaktadır. 

Bilgisayar ortamında, müĢteriye daha fikir aĢamasındayen hem dıĢ tasarım hem de iç 

mimari anlamında nasıl bir yatın onu beklediği konusunda görsel sunumlar yapma 

imkanı doğmuĢtur. Çıkan tasarımlarla, müĢterinin hayallerini örtüĢtürmeyi 

amaçlayan bu uzun ve meĢakkatli süreci yürütmek tasarımcının sorumluluğundadır. 

Endüstri için ürün tasarımı, genellikle her dönemde birçok değiĢik kesimdeki 

kiĢilerin, kendi alanlarındaki sorumluklarını birleĢtirerek gerçekleĢtirdikleri çok 

karmaĢık bir olgudur. Böyle olmakla birlikte, bu olgunun karmaĢık yapısı içinde, 

tasarımcının kendi sorumluluğu altında geliĢtirdiği doğruca önerebileceği durumlar 

vardır. Hiç kuĢkusuz böyle bir durumda bile tasarımcı, birçok kesimden gelen 

verilerle oldukça yönlendirilmiĢ ve hatta belki de bazı kesin sınırlarla çevrelenmiĢ 

durumdadır. Ancak hangi alanda olursa olsun, bir endüstri ürünü tasarımının, ilk 

adımından son adımına kadar bütün çalıĢmaları her zaman birbirine benzeyen 

aĢamalardan geçilerek tamamlanmaktadır. Eğer bu aĢamalar yakından izlenirse, 

Ģöyle bir görüntü ile karĢılaĢılır. Birçok uzmanın yer aldığı bir ortamda, yeni bir ürün 

tasarlamaya baĢlayan tasarımcının, ya da tasarım grubunun çalıĢmalarının geliĢimi, 

genellikle birbirini izleyen dört değiĢik aĢamada sonuca ulaĢmaktadır. Bu dört 

aĢamalı süreç ana baĢlıklarıyla ortaya Ģöyle konulabilir: 

1- Yeni ürün tasarımı için “ön verilerin “belirlenmesi ve hazırlıklar 

2- Yeni tasarımın “oluĢma-geliĢme” dönemi 

3- Yeni tasarım “öneri”sinin ortaya çıkarılması 

4- Önerinin “doğrulanması” ve tasarımın tamamlanması 

http://www.tasarimplus.com/etiket/endustri-tasarimi
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Endüstriyel tasarım sürecinin baĢlatılması için aĢağıdaki nedenlerden en az biri 

gerekir. 

1- Üretilmekte olan bir tasarımda, zaman içinde küçük değiĢiklikler gerekmektedir. 

2- Üretimdeki teknolojik yenilik ve değiĢikliklere dayalı olarak tasarımın 

yenilenmesi gerekmektedir. 

3- Büyük yenilikler gerektiren yeni tasarımların yapılması gerekmektedir. 

4- Tümüyle yeni kavramlara dayalı yeni tasarımların yapılması gerekmektedir 

(Küçükerman, 1997). 

Yat tasarımı da tüm diğer endüstriyel tasarımlar gibi mevcut bir projenin üzerinde 

küçük değiĢiklikler, eklemeler, çıkarmalar  veya  yenilikler, buluĢlar yoluyla ortaya 

çıkmaktadır. Bir endüstriyel tasarımcı yat tasarım sürecinde iki ayrı Ģekilde devreye 

girebilir. Bunlardan ilki sytling adı verilen dıĢ kabuk formunun oluĢturulduğu 

kavramsal tasarım sürecidir. Bir diğer uygulamaya göre, endüstriyel tasarımcılar 

genel yerleĢim planı oluĢturmada iç mimarla birlikte görev alabilir ve sadece iç ve 

dıĢ mekanda yer alan endüstri ürünlerinin (mobilya, aydınlatma, tente tasarımı vb.)  

tasarım ve üretiminden sorumlu olabilirler. Ġç mekan için tasarlanan donatıların 

detaylandırılması konusunda aktif rol oynarlar. Özellikle iç mimarla yakın iliĢki 

içerisindedirler. 

4.3 Gemi ĠnĢaat Mühendislerinin Yat Tasarımındaki Rolü 

Gemi inĢaatı mühendisliği terimi 17. yy‟da yayınlanan kitaplarda açıklanmıĢtır. Uzun 

yıllar, en eski kitap olarak 1629 yılında Frankfurt‟ta yayınlanan Josep Furttenbach‟ın 

Architectura Navalis‟i biliniyordu. 1965‟li yıllarda Portekizce eski bir el yazması 

Madrid‟deki tarihi Kraliyet Akademisi Kürtüphanesi‟nde yeniden keĢfedildi. Bu 

çalıĢma Gemi ĠnĢaatı Mühendisliğindeki ilk kitap olarak bilinen Livro Primeiro da 

Architectura Naval‟ın yazarı Joao Baptista Lavanha‟ya aittir. Bu el yazması 1614 

tarihinde kaleme alınmıĢtır. Bu kitapta yer alan bilgiye göre, mimarlık, kalıcı olarak 

inĢa edilen yapıları içermektedir. Bu yapılar savunma, din, kamu hizmeti ve 

denizcilik için yapılır. Bu ayrımdan dolayı mimarlık üç kısma bölünerek askeri, 

inĢaat ve gemi inĢaatı mühendisliği dalları olarak ortaya çıkmıĢtır. Gemi inĢaatı 

mühendisliği iyi ve kolay kullanılabilen gemilerin inĢasını belli kurallar çerçevesinde 

öğretmektedir. Ġngilizce tercümesi “Naval Architect” yani “Deniz Mimarı” olan gemi 
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inĢaa mühendisliği için Amerikan Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Mühendisleri 

Odası‟nın (SNAME) web sitesinden halka duyurduğu tanımlama Ģöyledir:  

Gemi inĢaa mühendisliği tasarımların, araĢtırmaların, geliĢmelerin, yapıların, 

testlerin tüm yönlerini ve su içinde veya yüzeyinde çalıĢan her türlü insan yapımı 

araçların etkinliğini içine alan mühendislik dalıdır. Eğer gemi inĢaa mühendisliği bir 

mühendislik dalı ise mühendislik nedir? Yeni Britannica Ansiklopedisinde (1989) bu 

tanım Ģöyle yapılmıĢtır: 

Mühendislik, doğa kaynaklarının en uygun dönüĢümünü insanlığın yararı için 

uygulayan meslek, bir sanattır. Amerika‟da mesleğin geliĢimi için Mühendisler 

Meclisi tarafından mühendislik Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: Yapılar, makineler,... 

tasarlamak veya geliĢtirmek için bilimsel ilkelerin yaratıcı uygulaması (Biran, 2006). 

Mühendislik disiplinleri, kendi sorunlarının çözümünde sürekli değiĢebilen ve 

düzeltilebilen ve yenilenebilen bir denetleme yöntemi izlerler. Mühendislik ürünleri 

ilke olarak eleĢtiriye açıktır. Bunun yanında daha fazla uygulamayla, daha fazla 

pekiĢtirilebileceği gibi, değiĢebilme ve hatta kökünden sarsılma olanaklarına da 

açıktır (Adams, 2005). Mühendis, bilgi, yardım ve geri besleme için diğer insanlara 

bağımlıdır. Mühendisliğin karmaĢıklığı herhangi bir kiĢinin gerekli bütün bilgileri 

denetim altına almasını imkansızlaĢtırır. Bu noktada yatların tasarım ve üretim 

sürecine gemi inĢa mühendislerinin yanı sıra elektrik, makina ve endüstri 

mühendisleri de dahil olur. 

Yat tasarım sürecinde gemi inĢa mühendislerinin bilgi birikim ve deneyimlerinden 

yararlanmak kaçınılmazdır. Bu süreçte mühendisler, tasarımcılar tarafından ortaya 

konan görsellerden de yararlanarak taslakları detaylandırma iĢini üstlenirler. 

Taslaklar tasarımın tümünü gösteren çizimlerdir. Fakat ürünün imal edilebilmesi için 

gereken bilgiyi içermezler. Bu taslakların mühendislik ürünü halini alması ve 

gerçekleĢtirilebilmesi gerekir. ĠĢte gemi inĢa mühendisi de bu süreci yönlendiren 

kiĢidir.  

Ġster endüstriyel tasarımcı ister mimar olsun tasarladıkları yatın form ve stabilite 

tasarımını, teknik sistem ve donanımlarını içeren planları, gemi inĢa mühendisinden 

danıĢmanlık hizmeti ve onay alarak uygulatmak zorundadır. Gemi inĢa mühendisi 

yatların tasarım ve üretim sürecini uygulayan ve/veya denetleyen kiĢidir. 
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5. TÜRKĠYE’DE UYGULANMIġ MOTORYATLARIN TASARIM VE 

ÜRETĠMĠNDE ĠÇ MĠMARLARIN ROLÜNÜN TESPĠTĠNE YÖNELĠK 

ALAN ÇALIġMASI 

5.1 Alan ÇalıĢması ve Kullanılan Yöntemler 

Bu bölümde Türkiye tersanelerinde üretilmiĢ 15-40 metre arasında değiĢen boylarda, 

motoryatlar üzerinde bir alan çalıĢması yapılmıĢtır.  

Tez kapsamında kullanılan araĢtırma yöntem ve teknikleri ve uygulama aĢamaları Ģu 

Ģekildedir: 

Öncelikle, belirtilen boy aralığında seçilen beĢ ayrı motoryat gezilerek incelenmiĢ ve 

fotoğraflı tespitler yapılmıĢtır. Ġncelenen örnekler tezin örneklem grubunu 

oluĢturmaktadır. Türkiye‟nin farklı yerlerinde yat tasarım sektöründe çalıĢan 

mühendis ve tasarımcılarla kiĢisel görüĢmeler yapılmıĢtır. Sektörde çalıĢan mühendis 

ve tasarımcılara (mimar, iç mimar ve endüstriyel tasarımcı), yat tasarımında iç 

mimarların rolünün tespitine yönelik hazırlanan bir anket (Bkz. EK-B Yat 

Tasarımında Ġç Mimarların Rolünü Tespite Yönelik Alan ÇalıĢması Anketi) 

uygulanmıĢ, verilen cevaplar ve yapılan incelemeler doğrultusunda yatların tasarım 

ve üretim sürecinde yer alan meslek grupları, birbirleriyle olan iliĢkileri ve iç 

mimarların bu süreçlerdeki rolü irdelenmiĢtir. Alan çalıĢması ve araĢtırma yöntem ve 

tekniklerinden elde edilen veriler ıĢığında iç mimari tasarım kriterleri bakımından 

olumsuz nitelikleri fazla olan tekne belirlenerek, üzerinde iç mekan yerleĢimi 

konusunda revizyon tasarımı yapılmıĢtır.  

5.2 Örneklem Grubu 

Örneklem grubunda yer alan motoryatlar tezin amacı doğrultusunda Türkiye‟deki yat 

tasarım sektörü potansiyelini öne çıkarmaktadır. Söz konusu yatlar tezin genelinde 

olduğu gibi 15-40 metre arasında değiĢen boylarda, farklı gövde tipi ve yapım 

malzemesinden üretilmiĢ tasarımlar arasından seçilmiĢtir. Teknede boy ve geniĢlikler 

değiĢtikçe iç mekan yerleĢimleri arasındaki değiĢim de açıkça görülebilir. 15 
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metrelik bir yatta yerleĢim kolay gibi gözükmesine karĢın alan kısıtlaması, 

tasarımcıyı aynı mekana birden fazla fonksiyon yükleyerek kompakt ve pratik 

çözümler bulmaya zorlar. Mekanların birbirleriyle olan iliĢkisi önem kazanır. 30-

40m gibi daha büyük yatlar ise plan üzerinde yerleĢimleri rahat gibi gözükse de 

hacimler kısıtlı olacağından bazı özel çözüm ve düzenlemeleri gerektirir. Bu 

çalıĢmada ayrıca, farklı boy ve nitelikteki motoryatlara ait iç mekan yerleĢimleri 

hakkında bir fikir edinilebilecektir. 
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5.2.1 Sunkiss 

 

Proje Adı (Project Name): M/Y Sunkiss 

 

Yapım Yılı (Production Date): 2006-2008 

 

Üretim Yeri (Builder): TSMM Teknecilik A.ġ. – Antalya Serbest Bölgesi 

 

Tekne Türü (Type): Motoryat 

 

Gövde Yapısı ve Ağırlık (Displacement): Kayıcı (planning) 

 

Güverte Sayısı (Number of Decks): 3 

 

Yapım Malzemesi (Construction Material): Epoksi kompozit sandviç yapı 

 

Tam Boyu (LOA-Lenght Overall): 32.6 m 

 

Su Hattı Boyu (LWL-Lenght Water Line): 26.7 m 

 

GeniĢlik (Beam Overall): 7.9 m 

 

Mühendislik (Naval Engineering): TSMM & NedShip Group 

 

DıĢ Tasarım (Exterior Design): TSMM & NedShip Group 

 

Ġç Tasarım (Interior Design): TSMM & NedShip Group 

 

Klas (Classification): RINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.1 Sunkiss, TSMM 
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ġekil 5.2 Sunkiss genel yerleĢim planı 
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ġekil 5.3.Sunkiss profil ve üst güverte yerleĢimi 
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ġekil 5.4 Sunkiss güverte yerleĢimleri ve kaptan köĢkü 
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ġekil 5.5 Sunkiss 22. ve 24. postadan geçen personel kabin kesitleri 
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Antalya Serbest Bölge‟de TSMM Yatçılık tarafından Vanelli Yachts adına yaptırılan 

Sunkiss teknesi yaklaĢık 33 m boyunda motoryat sınıfı bir teknedir (Bkz ġekil 5.1-

5.6). 2008 yılında suya inen teknenin mühendislik ve iç mimarlık hizmetleri 

tamamen TSMM Yatçılık teknik ekibi tarafından karĢılanmıĢtır. Sunkiss‟te bir 

master, bir VIP, iki misafir, üç personel kamarasıyla birlikte salon, mutfak, garaj gibi 

bölümler bulunmaktadır (Bkz ġekil 5.7-5.34). Teknenin tasarım ve üretim 

aĢamasında denetimini tekne sahibiyle beraber kaptanı yapmıĢtır. Sunkiss teknesinde 

yapılan anket (EK-B Yat Tasarımında Ġç Mimarların Rolünü Tespite Yönelik Alan 

ÇalıĢması Anketi) sonucunda Ģu bilgiler elde edilmiĢtir: 

1- Kabuk tasarımı gemi inĢaat mühendisi tarafından yapılmıĢtır. 

2- Konsept tasarım aĢamasından itibaren yapılan toplantılara iç mimar dahil 

edilmiĢtir. Ġç mimarın genel konseptten haberdar edilmesi sağlanmıĢ bu doğrultuda 

teknenin, kullanım amacı ve kullanıcı istekleriyle beraber zihninde Ģekillenmesi 

gerçekleĢmiĢtir. 

3- Ön tasarım, detaylı tasarım ve uygulama aĢamasında iç mimar, endüstriyel 

tasarımcılarla sıkı bir iliĢki içerisinde projeyi yürütmüĢ, gerektiği yerde 

birbirlerinden fikir alıĢveriĢinde bulunmuĢlardır. 

4- Tasarım ve üretim sürecinde ikisi dıĢ kabuk tasarımında olmak üzere üç gemi inĢa 

mühendisi, elektrik mühendisi ve makina mühendisi yer almıĢtır. Ġç mimari 

tasarımını ise tekne sahibinin taleplerine göre TSMM Yatçılık bünyesinde çalıĢan bir 

iç mimar ve bir endüstriyel tasarımcıdan oluĢan grup yapmıĢtır. 

5- Uygulanan final tasarım projelerinde elektrik, sıhhı tesisat ve yangın tesisatı için 

alınan kararlar iç mimari projelere yansıtılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.6 Sunkiss flybridge 
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ġekil 5.7 Flybridge 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.8  Flybridge 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.9 Kaptan köĢkü 
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ġekil 5.10 Master kamara 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.11 VIP kamara 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.12 Misafir kamarası 
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ġekil 5.13 Salon 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.14 Salon 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.15 Ana güverte kıç havuzluk 
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ġekil 5.16 Mutfak 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ġekil 5.17 Tekneye giriĢ kapısı                                            ġekil 5.18 Garaj 

 

 

 

 

 

 

 

                 ġekil 5.19 Zincirliğe iniĢ                                  ġekil 5.20 BaĢ güvertede ekipmanlar 
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         ġekil 5.21 Bordada korkuluklar                                  ġekil 5.22 Vardevela puntel birleĢimi 

 

 

 

 

 

 

 

 ġekil 5.23 Hardtop söküp takılabilir tavan                      ġekil 5.24 Sundeck oturma alanı ve depolama 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.25 Sundeck güneĢlenme ve depolama                              ġekil 5.26 Makine dairesi 
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            ġekil 5.27 Master kamara banyo                                   ġekil 5.28 Salon aydınlatmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.29 Mobilyaya gizlenmiĢ elektrik panosu                           ġekil 5.30 Kokpitte cihazlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ġekil 5.31 Vip kamara makyaj masası                          ġekil 5.32 Mobilya arkası tesisat boruları 
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      ġekil 5.33 YumuĢak kaplama malzemesi                          ġekil 5.34 DıĢ mekan bar lavabosu 
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5.2.2 Azimut 55’ 

 

Proje Adı (Project Name): Azimut 55‟ Evolution 

 

Yapım Yılı (Production Date): 2007-2008 

 

Üretim Yeri (Builder): Azimut Yatçılık- Bursa 

 

Tekne Türü (Type): Motoryat 

 

Gövde Yapısı ve Ağırlık (Displacement): Kayıcı (planning) 

 

Güverte Sayısı (Number of Decks): 3 

 

Yapım Malzemesi (Construction Material): Epoksi kompozit sandviç yapı 

 

Tam Boyu (LOA-Lenght Overall): 17.51 m 

 

Su Hattı Boyu (LWL-Lenght Water Line): 15.20 m 

 

GeniĢlik (Beam Overall): 4.75 m 

 

Mühendislik (Naval Engineering): Azimut 

 

DıĢ Tasarım (Exterior Design):  Stefano Righini- Azimut  

 

Ġç Tasarım (Interior Design): Carlo Galeazzi- Azimut 

 

Klas (Classification): RINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.35 Azimut 55‟ 
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Ġtalyan firması olan Azimut‟un Bursa‟da ürettiği Azimut 55‟ seri üretim bir teknedir 

(Bkz. ġekil 5.35, ġekil 5.36). Türkiye‟de ilk defa 2008 yılında üretilmiĢtir. Teknede 

salon ve salon içinde açık bir mutfak, açık ve kapalı kokpit, personel kamarası,bir 

VIP kamara, bir master kamara, iki kiĢilik misafir kamarası, ortak kullanıma açık bir 

VIP kamara banyosu ve master kamara banyosu bulunmaktadır (Bkz. Sekil 5.37-

5.56). Teknenin dıĢ tasarımı firmanın Ġtalya‟daki mühendisi Stefano Righini 

tarafından, iç mimari tasarımı ise Carlo Galeazzi  liderliğinde bir grup Türk tasarımcı 

ile beraber tamamlanmıĢtır. YaklaĢık 17 metre boyundaki teknede alan kısıtlı olduğu 

için bir kaç fonksiyonu birden karĢılayacak pratik çözümlere gidilmiĢtir. 

Türkiye‟deki seri üretiminde ilk defa 2008 yılında suya inen motoryatta yapılan 

anket doğrultusunda Ģu bilgiler elde edilmiĢtir:  

1- Kabuk tasarımı gemi inĢaat mühendisleri tarafından yapılmıĢtır. 

2- Konsept tasarım aĢamasından itibaren alınan kararlar iç mimarlarla paylaĢılmıĢtır. 

Ġç mimar genel konseptten haberdar edilmiĢ bu doğrultuda teknenin, kullanım amacı 

ve kullanıcı istekleriyle beraber zihninde Ģekillenmesi sağlanmıĢtır.  

3- Ön tasarım, detaylı tasarım ve uygulama aĢamasında iç mimar, endüstriyel 

tasarımcılarla sıkı bir iliĢki içerisinde projeyi yürütmüĢ, gerektiği yerde 

birbirlerinden fikir alıĢveriĢinde bulunmuĢlardır. 

4- Tasarım ve üretim sürecinde dıĢ kabuk ve sistem tasarımında Stefano Righini 

önderliğinde Ġtalyan ve Türk mühendislerinden oluĢan bir grup çalıĢmıĢtır. Ġç mimari 

tasarımında ise gene bir Ġtalyan tasarımcı olan Carlo Galeazzi ve Azimut‟un 

Bursa‟daki üretim tesisinde çalıĢan tasarımcılar yer almıĢtır. Seri üretim olmasından 

dolayı müĢterisinin isteklerine göre her teknede temelde fonksiyonlar aynı kalacak 

Ģekilde farklı malzemelerle uygulanmıĢtır. 

5- Uygulanan final tasarım projelerinde elektrik, sıhhı tesisat ve yangın tesisatı için 

alınan kararlar iç mimari projelere yansıtılmıĢtır. 
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ġekil 5.36 Genel yerleĢim, Azimut 55‟ 
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                         ġekil 5.37 Sundeck                                                   ġekil 5.38 Kıç havuzluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ġekil 5.39 Kıç havuzluk                                                       ġekil 5.40 Kıçtan giriĢ 

 

 

 

 

 

 

 

                       ġekil 5.41 Salon                                                              ġekil 5.42 Kokpit 
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                 ġekil 5.43 Açık mutfak                                           

                                                                                                      ġekil 5.44 Oturma-yemek bölümü 

 

 

 

 

 

                   ġekil 5.45 Master kamara                                               ġekil 5.46 Misafir kamara 

 

 

 

 

 

                   ġekil 5.47 VIP kamara                                                   ġekil 5.48 VIP kamara banyo 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.49 Kıç havuzluk, personel kabinine iniĢ                                  ġekil 5.50 Servis masası 
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             ġekil 5.51 Mutfak depolama                                                         ġekil 5.52 Gardrop 

 

 

 

 

 

 

 

                ġekil 5.53 Depolama                                                     ġekil 5.54 Alabandada çekmece 

 

 

 

 

 

 

 

              ġekil 5.55 Yatak baĢı raf                                                           ġekil 5.56 Merdiven 
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5.2.3 Numarine 78’ Fly 

 

Proje Adı (Project Name): Numarine 78‟ Fly 

 

Yapım Yılı (Production Date): 2008-2009 

 

Üretim Yeri (Builder): Numarine Yatçılık- Gebze 

 

Tekne Türü (Type): Motoryat 

 

Gövde Yapısı ve Ağırlık (Displacement): Kayıcı (planning) 

 

Güverte Sayısı (Number of Decks): 3 

 

Yapım Malzemesi (Construction Material): Epoksi kompozit sandviç yapı 

 

Tam Boyu (LOA-Lenght Overall): 23.98 m 

 

Su Hattı Boyu (LWL-Lenght Water Line): 18.60 m 

 

GeniĢlik (Beam Overall): 5.80 m 

 

Mühendislik (Naval Engineering): Numarine 

 

DıĢ Tasarım (Exterior Design): Umberto Tagliavini 

 

Ġç Tasarım (Interior Design): Can Yalman, Tommaso Spadolini 

 

Klas (Classification): RINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ġekil 5.57 Numarine 78‟ Fly 
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Türk firması olan Numarine‟in Gebze‟de ürettiği Numarine 78‟Fly seri üretim bir 

teknedir (Bkz. ġekil 5.57, ġekil 5.58). Türkiye‟de ilk defa 2008 yılında üretilmiĢtir. 

Teknede salon ve salon içinde  açık bir mutfak, açık ve kapalı kokpit, iki kiĢilik 

personel kamarası, personel dinlenme alanı, bir VIP kamara, bir master kamara, tek 

kiĢilik yataklardan oluĢan iki kiĢilik misafir kamarası, çift kiĢilik bir yataktan oluĢan 

misafir kamarası, münferit banyolar ve garajdan oluĢur (Bkz. ġekil 5.59-5.82). 

Teknenin dıĢ tasarımı firmanın Ġtalyan mühendisi Umberto Tagliavini tarafından, iç 

mimari ve mobilya tasarımı ise mimar Tommaso Spadolini, endüstriyel tasarımcı 

Can Yalman ve ekibi tarafından yapılmıĢtır. YaklaĢık 24 metre boyundaki tekne 

kompozit fiber malzemeden kayıcı gövde tipinde üretilmiĢtir. Ġlk defa 2008 yılında 

suya inen motoryatta yapılan anket doğrultusunda Ģu bilgiler elde edilmiĢtir:  

1- Kabuk tasarımı gemi inĢaat mühendisi tarafından yapılmıĢtır. 

2- Konsept tasarım aĢamasından itibaren dıĢ tasarımcılar (endüstriyel tasarımcı) ve iç 

mimarlar birlikte çalıĢmıĢtır.  

3- Ön tasarım, detaylı tasarım ve uygulama aĢamasında mimar, endüstriyel 

tasarımcılarla sıkı bir iliĢki içerisinde projeyi yürütmüĢ, gerektiği yerde 

birbirlerinden fikir alıĢveriĢinde bulunmuĢlardır. 

4- Tasarım ve üretim sürecinde dıĢ kabuk ve sistem tasarımında Ġtalyan mühendis 

Umberto Tagliavini ve ekibi çalıĢmıĢtır. Üretim sürecine Numarine üretim 

tesislerinde çalıĢan Türk mühendisler katılmıĢtır. Ġç mimari tasarımında ise ünlü 

Ġtalyan mimar Tommaso Spadolini ve ekibi yer almıĢtır. Türkiye‟deki üretim 

tesislerinde Türk tasarımcılar tarafından mobilya tasarımları detaylandırılmıĢ ve 

üretime verilmiĢtir. Seri üretim olmasından dolayı müĢterisinin isteklerine göre her 

teknede temelde fonksiyonlar aynı kalacak Ģekilde farklı malzemelerle 

uygulanmıĢtır. 

5- Uygulanan final tasarım projelerinde elektrik, sıhhı tesisat ve yangın tesisatı için 

alınan kararlar iç mimari projelere yansıtılmıĢtır. 
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ġekil 5.58 Genel yerleĢim, Numarine 78‟Fly 
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                                ġekil 5.59                                                                    ġekil 5.60   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ġekil 5.61 Salon                                                              ġekil 5.62 Salon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ġekil 5.63 Tv ünitesi                                                         ġekil 5.64 Depolama 
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                 ġekil 5.65 Depolama                                                              ġekil 5.66 Depolama 

 

 

 

 

 

         ġekil 5.67 Mutfak pencereleri                                                     ġekil 5.68 Mutfak 

 

 

 

 

 

                   ġekil 5.69 Kokpit                                                        ġekil 5.70 Misafir kamarası 
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                     ġekil 5.71 Merdiven                                                           ġekil 5.72 Lumbozlar 

 

 

 

 

 

                   ġekil 5.73 VIP kamara                                                 ġekil 5.74 Master kamara 

 

 

 

 

 

 

       ġekil 5.75 VIP banyo                                                          ġekil 5.76 Master banyo 
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               ġekil 5.77 Tavan TV  ünitesi                                        ġekil 5.78 Misafir kamara yatak 

 

 

 

 

 

 

            ġekil 5.79 GüneĢlenme güvertesi                                           ġekil 5.80 Açık kokpit 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ġekil 5.81 Sundeck lavabo ve ocak                          ġekil 5.82 Üst güverte-ana güverte merdiven 
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5.2.4 Tatii 

 

Proje Adı (Project Name): Tatii 

 

Yapım Yılı (Production Date): 2007-2009 

 

Üretim Yeri (Builder): Numarine Yatçılık- Gebze 

 

Tekne Türü (Type): Motoryat 

 

Gövde Yapısı ve Ağırlık (Displacement): Yarı deplasman (Semi displacement) 

 

Güverte Sayısı (Number of Decks): 4 

 

Yapım Malzemesi (Construction Material): Epoksi kompozit sandviç yapı 

 

Tam Boyu (LOA-Lenght Overall): 40.5 m 

 

Su Hattı Boyu (LWL-Lenght Water Line): 32.8 m 

 

GeniĢlik (Beam Overall): 8.60 m 

 

Mühendislik (Naval Engineering): TSMM & Tamsen Yachts 

 

DıĢ Tasarım (Exterior Design): TSMM & Tamsen Yachts 

 

Ġç Tasarım (Interior Design): TSMM & Tamsen Yachts 

 

Klas (Classification): RINA, MCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ġekil 5.83 Tatii, TSMM  

 



 
208 

Kompozit fiber yat üretim firması olan Antalya‟daki TSMM Teknecilik ve 

Almanya‟daki Tamsen Yachts‟ın ortak seri üretim megayatı olan Tatii 2009 yılında 

suya inmiĢtir (Bkz. ġekil 5.83, ġekil 5.84). 40 metre boyundaki yatta salon, yemek 

bölümü, mutfak, bir master kamara, çalıĢma odası, 2 adet ikiĢer kiĢilik misafir 

kamarası, 2 adet üçer kiĢilik misafir kamarası, 4 adet ikiĢer kiĢilik personel kamarası, 

personel dinlenme alanı ve garaj bulunur (Bkz. ġekil 5.85-5.100). Teknenin dıĢ ana 

hatları ve modellemeleri Alman Tamsen Yachts firması tarafından tasarlanmıĢtır. 

YurtdıĢından gelen projeler TSMM firmasında çalıĢan mühendisler tarafından son 

Ģeklini almıĢ ve üretime geçirilmiĢtir. Ġç mimari tasarımında ise yerleĢim ve mobilya-

malzeme renk seçimleri Julia Tamsen tarafından yapılmıĢtır. Tasarım 

detaylandırılması ve üretilmesi TSMM firmasından iç mimar IĢıl Öztürkoğlu 

tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Tekne gövde ve üst yapısı fiber malzemeden 

üretilmiĢtir. Ġlk defa 2008 yılında suya inen motoryatta yapılan anket doğrultusunda 

Ģu bilgiler elde edilmiĢtir:  

1- Kabuk tasarımı gemi inĢaat mühendisleri tarafından yapılmıĢtır. 

2- Konsept tasarım aĢamasından itibaren iç mimarlar projeye dahil olmuĢtur.  

3- Ön tasarım, detaylı tasarım ve uygulama aĢamasında iç mimarlar mühendislerle 

bilgi alıĢveriĢinde bulunmuĢ ve teknik zorunluluklara göre iç mimari projelerde 

revize yoluna gidilmiĢtir. 

4- Tasarım ve üretim sürecinde dıĢ kabuk tasarımında firmanın uçak ve otomotiv 

sektöründeki deneyimleri önemli ölçüde yol gösterici olmuĢtur. DıĢ kabuk 

detaylandırmaları Alman ve Türk mühendisler birlikte yapmıĢtır. Üretim süreci 

TSMM tarafından denetlenmiĢ, ayrıca belli periyotlarla yurtdıĢından gelen 

mühendisler tarafından denetimler devam ettirilmiĢtir. Ġç mimari tasarım ve üretim 

aĢamasında teknenin sahibi tarafından görevlendirilen kaptan da istek ve 

deneyimleriyle sürece katkıda bulunmuĢtur. Mobilya tasarımları ve mekan kurguları 

iç mimar Julia Tamsen ve IĢıl  Öztürkoğlu tarafından yapılmıĢtır. 

5- Uygulanan final tasarım projelerinde elektrik, sıhhı tesisat ve yangın tesisatı için 

alınan kararlar iç mimari projelere yansıtılmıĢtır. 
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ġekil 5.84 Genel yerleĢim, Tatii 
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ġekil 5.85 GüneĢlenme güvertesi 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.86 BaĢ güverte sosyal aktivite alanı 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.87 Ana güverte kıç havuzluk 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.88 Ana güverte kıç havuzluk 
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ġekil 5.89 Salon 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.90 Salon 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.91 Mutfak 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.92 Holden misafir kamara görünüĢü  
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ġekil 5.93 Master kamara 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.94 Master kamara banyosu 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.95 ÇalıĢma odası 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.96 ÇalıĢma odası 



 
213 

 

 

 

 

 

ġekil 5.97 Misafir kamara 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.98 Misafir kamara 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.99 Misafir kamara banyosu 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.100 Misafir kamara banyosu 
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5.2.5 The Wish 

 

Proje Adı (Project Name): The Wish 

 

Yapım Yılı (Production Date): 2007-2008 

 

Üretim Yeri (Builder): Mengi Yay Yatçılık - Ġstanbul 

 

Tekne Türü (Type): Motoryat 

 

Gövde Yapısı ve Ağırlık (Displacement): Yarı deplasman (Semi displacement) 

 

Güverte Sayısı (Number of Decks): AhĢap 

 

Tam Boyu (LOA-Lenght Overall): 29.60 m 

 

Su Hattı Boyu (LWL-Lenght Water Line): 23.36 m 

 

GeniĢlik (Beam Overall): 6.80 m 

 

Mühendislik (Naval Engineering): Çizgi Mühendislik - Mengi Yay Yatçılık 

 

DıĢ Tasarım (Exterior Design): Çizgi Mühendislik - Mengi Yay Yatçılık 

 

Ġç Tasarım (Interior Design): Mengi Yay Yatçılık 

 

Klas (Classification): RINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.101 The Wish, Mengi-Yay 
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ġekil 5.102 Genel yerleĢim, The Wish 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.103 Endaze
36 

çizimleri 



 
216 

5.3 Revizyon ÇalıĢması Yapılacak Yatın Belirlenmesi 

Tezin alan çalıĢması kapsamında incelenen 5 örnek içinde, iç mekan tasarım 

kriterleri açısından en az olumlu niteliğe sahip olan The Wish“ isimli tekne;  iç 

mekan yerleĢimi, kullanıcının eleĢtiri ve istekleri de dikkate alınarak, iç mekan 

tasarımı -tez kapsamında belirlenen tasarım kriterlerine göre- yeniden yapılacak olan, 

tekne olarak belirlenmiĢtir (Bkz. ġekil 5.101, ġekil 5.102, ġekil 5.103).  

Tez kapsamında yapılan araĢtırma, inceleme ve alan çalıĢmaları doğrultusunda 

belirtilen kriterler üzerinden bir değerlendirmeye gidilmiĢtir. Amaç tez sürecinde 

edinilen bilgiler ve mesleki edinimler doğrultusunda söz konusu motoryatın daha 

fonksiyonel ve memnun edici bir kullanıma kavuĢmasıdır. ÇalıĢma kapsamında The 

Wish teknesi gezilmiĢ, kullanıcısı (kaptan) ile kiĢisel görüĢme yapılarak bir kullanıcı 

memnuniyet anketi (Bkz. EK-C “The Wish“ Yatı Kullanıcı Memnuniyet Anketi) 

uygulanmıĢtır. Diğer taraftan ise teknenin tasarım ve üretim süreçlerinde rol alan 

mühendis ve iç mimarıyla görüĢmeler yapılmıĢ, bu süreçlerde yaĢadıkları sorunlar 

hakkında bilgi alınmıĢtır. 

Yapılan revizyon tasarım çalıĢmasına yön verecek ilk aĢamada, bir teknede iç mekan 

kurgulanırken göz önüne alınan tasarım kriterlerinin yer aldığı bir kontrol tablosu 

oluĢturulmuĢtur. Bu tablonun, mevcut problemlerin tespit edilmesini kolaylaĢtırarak, 

yapılacak iç mekan revizyon tasarımına yön vermesi amaçlanmıĢtır (Bkz. Çizelge 5.1 

Sf. 243). 

Revizyon tasarımını yönlendirecek ikinci aĢamada ise, kullanıcı memnuniyet 

anketinden çıkan sonuçlar ve kiĢisel tespitler doğrultusunda mevcut mekan analizleri 

yapılmıĢtır.  
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5.3.1 The Wish yatı alan çalıĢması ve mekan analizi 

The Wish, ahĢap yat imalatı üzerinde uzmanlaĢmıĢ Mengi- Yay Yatçılık Firması 

tarafından 2008 yılında suya indirilmiĢtir. YaklaĢık 30 m boyundaki motoryatta, 

salon, yemek bölümü, mutfak, üç adet çift kiĢilik kamara, dört adet tek kiĢilik 

yataklardan oluĢturulmuĢ iki adet misafir kamarası, personel kamaraları, personel 

dinlenme alanı ve mutfağı mevcuttur (Bkz. ġekil 5.104-5.112). Mühendislik tasarımı, 

Çizgi Mühendislik tarafından iç mekan tasarımı ve imalat kontrolü ise Mengi Yay 

firmasının iç mimarı tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Tekne gövde ve üst yapısı 

tamamen ahĢap malzemeden üretilmiĢtir. 2008 yılında suya inen The Wish adlı 

motoryatta teknenin iç mimarı ve mühendisi ile yapılan anket (Bkz. EK-B) 

doğrultusunda Ģu bilgiler elde edilmiĢtir:  

1- Kabuk tasarımı gemi inĢaat mühendisleri tarafından yapılmıĢtır. 

2- Ġç mimari konseptin belirlenmesi müĢterinin kararsızlığı yüzünden sıkıntılı 

olmuĢtur. MüĢteri genel konsept olarak Ferretti 881 modelinin iç mekan tasarımına 

benzer bir tasarım yapılmasını talep etmiĢtir. Örnek bir kamaranın mobilya, 

malzeme, kumaĢ, kaplama ve aydınlatma elemanlarıyla birlikte birebir ölçekte 

kurulmasıyla müĢterinin daha kolay karar vermesi sağlanmıĢ ve konsept 

netleĢtirilmiĢtir. 

3- Ġç mimar teknenin detaylı tasarım aĢamasında yani tekne üretimi baĢladıktan çok 

sonra süreçte etkin olmaya baĢlamıĢtır. 

4- Ön tasarım aĢamasında gemi inĢa mühendisleri baskın bir rol oynamıĢ, iç mimara 

tasarım yapabilmesi için sınırlı bir alan verilmiĢtir. Lumbozların yüksekliği dıĢında 

tekneyle ilgili yerleĢimi kolaylaĢtıracak hiç bir uygulamaya gidilmemiĢtir. 

5- Ġç mimar detaylı tasarım ve uygulama aĢamasında etkin bir Ģekilde yer almıĢ, 

müĢteriye isteklerini netleĢtirmesi konusunda yardımcı olmaya çalıĢmıĢtır. 

6- Uygulanan final tasarım projelerinde elektrik, sıhhı tesisat ve yangın tesisatı için 

alınan kararlar iç mimari projelere yansıtılmıĢtır. 

Alan çalıĢması kapsamında teknenin mühendis ve iç mimarıyla yapılan görüĢmenin 

yanı sıra tekne gezilerek mevcut mekan analizi yapılmıĢtır. Mekan analizi, tez 

içerisinde bahsedilen kriterler ıĢığında, subjektif değerlendirmeler ve kullanıcı 

(kaptan) görüĢleri göz önünde bulundurularak yapılmıĢtır. 
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ġekil 5.104 Salon 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.105 Ana master 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.106 VIP kamara 
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                 ġekil 5.107 BaĢ master                                                   ġekil 5.108 Ġskele misafir kamarası 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ġekil 5.109 Sancak personel kamarası                                             ġekil 5.110 Ana güverte holü 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ġekil 5.112 Kaptan köĢkü 

                  ġekil 5.111 Mutfak 
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5.3.1.1 Kamaralar ve Islak Hacimler 

Kamaralar teknede uyumak ve dinlenmek amacıyla kullanılan kiĢiye özel alanlardır. 

Kullanıcısının isteğine göre değiĢmekle birlikte bir kamara tasarlanırken göz önüne 

alınan baĢlıca kriterler, mahremiyet, havalandırma, kabin boyutları (alansal ve 

hacimsel) ve acil çıkıĢ kapaklarının yerleĢimidir. Kullanıcının günün ortalama 7-10 

saatini kamarasında geçirdiği düĢünülürse bu mekanların tasarımdaki önceliği 

anlaĢılmıĢ olur (Hamlin,1996). 

The Wish teknesi baĢ master, ana master, VIP, iskele misafir, sancak personel ve alt 

güverte kıç taraftaki diğer personel kamaralarından oluĢmaktadır. VIP kamarada 

birçok mobilya, alt güvertedeki baĢ master kamarasına tavan yüksekliği yaratmak 

amacıyla kullanılamaz haldedir. Benzer Ģekilde baĢ master kamara da hemen her 

teknenin baĢ bölümünde olduğu gibi karina formundan etkilenmiĢtir (Bkz. ġekil 

5.113) Teknenin baĢ kısmına gittikçe daralan mekanda alabandaya dayanmıĢ 

dolapların içi kısmen veya tamamen kördür (Bkz ġekil 5.114). Bu dolaplar mekanın 

bütünlüğünü tamamlamak için görüntü amaçlı yapılmıĢtır. Teknenin baĢ kısmında 

yer alması zorunlu baĢ çatıĢma perdesi gerekenden daha ileriye itilmiĢ fakat 

mukavemetini koruması amacıyla bu bölgede derin bir girinti oluĢturulmuĢtur. Bu 

girinti baĢ master yatağının altındaki kot farkını oluĢturur. Ancak bu Ģekilde, bir baza 

yerleĢimi yapmak mümkün olmuĢtur. Baza yüksekliği yaklaĢık 85 cm‟dir. Bu 

yüksekliğe çıkmak için bir basamak kullanılabilir. 

BaĢ bölgesindeki kamara, kullanım alanı en sıkıntılı olan yerlerden biridir (Bkz. 

ġekil 5.115, ġekil 5.118, ġekil 5.119). Bu nedenle mekan duvarları kıç tarafa doğru 

ötelenerek geniĢletilebilir. Giyinme odası açık hale dönüĢtürülüp daha ferah bir 

mekan yaratılabilir (Bkz. ġekil 5.116, ġekil 5.117). Kullanılan ceviz kaplama mekanı 

kararttığından kumaĢların açık renk seçilmesi doğru bir uygulama olmuĢtur. Aydınlık 

düzeyini arttırmak için aydınlatma elemanlarının gücü yükseltilebilir. Zira mekanda 

doğal aydınlatma kaynakları bordadaki küçük lumbozlarla sınırlıdır. Acil çıkıĢ 

kapağının yerleĢimi yatak üstüne denk gelmekte ve söküp takılabilir tavan 

uygulaması sayesinde ulaĢım rahatlamaktadır. Tavanın görsel bütünlüğünü 

bozulmamaktadır. Tavanda ve yatak baĢında kullanılan açık renk deri malzeme 

mekanı yumuĢatmıĢtır. Duvarda ayna kullanımı, mekanda geniĢlik algısını 

arttırmaktadır. 
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BaĢ kısımdan uzaklaĢtıkça mobilyalarda kullanılabilir bir derinlik ortaya 

çıkmaktadır. Fakat burada derinliği yetersiz ve kullanıĢsız bir oturma birimi 

bulunmaktadır (Bkz. ġekil 5.115). Bordanın derinliğe uygun bir yerine mobilyanın 

bütünlüğünü bozmadan makyaj masası fonksiyonu yüklenebilir. Mevcut durumda 

kamaranın içine açılan kapı neredeyse yatağa değmektedir ve geçiĢi sıkıntılı hale 

getirmiĢtir. Kapı dıĢarı açılabilir böylelikle kamarada geçiĢ kolaylaĢtırılabilir. 
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ġekil 5.113 BaĢ master kamara planı ve görünüĢler 
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       ġekil 5.114 BaĢ master mobilya detayı                                     ġekil 5.115 BaĢ master                                

 

 

 

 

 

 

       ġekil 5.116 BaĢ master giyinme odası                          ġekil 5.117 BaĢ master giyinme odası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          ġekil 5.118 BaĢ master banyo                                                ġekil 5.119 BaĢ master banyo 
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Alt güvertede yer alan bir diğer mekan ana master kamaradır (Bkz. ġekil 5.120- 

5.128). Burada tekne sahibi kalmaktadır. Gövdenin ortasında iskele sancak yönünde 

kurgulanmıĢtır. Tavan yüksekliği ve taban geniĢliği bakımından teknenin en rahat 

bölgesinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra baĢ ve kıç bölgesindeki kamaralarla 

kıyaslandığında,master kamara tekne salınım hareketinden minimum düzeyde 

etkilenmektedir.  

Kamarada genel olarak renk ve malzeme kararları mekanı rahatlatmıĢtır. Doğal ve 

yapay aydınlatma yeterli seviyededir. Ancak ıslak hacimde yapay aydınlatma 

yetersiz ve aydınlatma elemanları diğer kamaralarda olduğu gibi suya dayanıksızdır. 

Mevcut masa, dolap ve çekmeceler arasındaki kıvrım ve geçiĢler gözü rahatsız 

etmekte, estetik bir görüntü sunmamaktadır (Bkz. ġekil 5.125). 

Mekanda, yeni bir yerleĢim önerisiyle, kullanıcısının isteği doğrultusunda daha çok 

sayıda dolap yapılabilir mobilyalar arası geçiĢler yumuĢatılabilir  ve giyinme bölümü 

için daha çok alan ayrılabilir. 

 

 

 

 

 

 

                    ġekil 5.120 Ana master                                                  ġekil 5.121 Ana master  

 

 

 

 

 

 

                   ġekil 5.122 Ana master                                        ġekil 5.123 Ana master banyo 
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                   ġekil 5.124 Ana master                                      ġekil 5.125 Mobilyalar arası geçiĢler 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.126 Ana master planı ve görünüĢler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.127 Ana master tavan planı ve banyo çizimleri 
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ġekil 5.128 Ana master görünüĢler 
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Mevcut sancak misafir kamarası, teknenin iki bayan personeli için diğer personel 

kamaralarından ayrı olarak düzenlenmiĢtir (Bkz. ġekil 5.129). Böylelikle bay ve 

bayan personel birbirinden ayrılmıĢ ve bayan personelin kamaralar arasında daha 

rahat bir servis yapabilmesine imkan tanınmıĢtır. Buna karĢın mekan, alt güverteyle 

ana güverte arasında geçiĢi sağlayan bir merdivenle daraltılmıĢtır. Ranza tipi 

düĢünülmüĢ yatak, mekanı oldukça kasvetli hale getirmiĢ ve iskele-sancak 

doğrultusunda yerleĢtirildiği için rahatsız bir kullanıma sebep olmuĢtur. Bu mekan 

içinde oldukça küçük bir banyo yerleĢtirilmiĢtir. Mekanda TV mevcut değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ġekil 5.129 Sancak personel kamarası 

 

Ġskele misafir kamarasında yatakların yerleĢtirildiği bölüm,  alabandaya dayalı 

yatağın düzgün bir Ģekilde yerleĢtirilmesi için kot farkıyla yükseltilmiĢtir (Bkz. ġekil 

5.130). Bu birçok teknede görülen tipik bir uygulamadır. Doğal ve yapay aydınlatma 

yeterli düzeydedir (Bkz. ġekil 5.131). Renk ve malzeme kararları diğer kamaralarda 

olduğu gibi kullanıcıyı rahatlatacak ve ferahlık duygusu hissettirecek Ģekilde 

verilmiĢtir.  

Personele ayrılan sancak misafir kamarası, mevcut merdiven yerleĢimi ve koridor 

aksı yeniden kurgulanarak rahatlatılabilir. Banyo yerleĢiminin daha rahat 

yapılabileceği bir mekan önerisi getirilebilir (Bkz. ġekil 5.132). TV ünitesi tavandan 

inebilir. 
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     ġekil 5.130 Ġskele misafir                            ġekil 5.131                            5.132 Ġskele misafir banyo 

 

Ana güverte baĢ kısmında yer alan VIP kamara teknede görüĢ açısının en iyi olduğu 

bölgelerden biridir (Bkz. ġekil 5.133-5.135). GeniĢ yüzeyli pencereleri iyi bir doğal 

aydınlatma sağlarken mekanın çok fazla ısınmasına sebep olmaktadır. DıĢ formla 

oynamadan iç mekanda daha iyi ve güçlü bir iklimlendirme tesisatıyla bu sorun 

çözülebilir. Yatak baĢındaki tüm mobilyalar, bu kısım alt güvertedeki baĢ master 

kamarasının tavanını oluĢturduğu için sadece görüntü amaçlı yapılmıĢtır ve bu 

nedenle kullanılamamaktadır (Bkz. ġekil 5.133). Mahremiyet sağlanması gereken bir 

mekan olan kamara, salon mutfak gibi hareketli alanlara fazla yakındır. Bu 

sebeplerden dolayı pek rağbet görmeyen bu kamara sahibinin de isteği üzerine, 

çalıĢma alanı olarak yeniden düzenlenmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.133 VIP kamara 
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ġekil 5.134 VIP kamara 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.135 VIP kamara banyo 

 

Personel bölümü, alt güvertnin kıç bölümünde konumlandırılmıĢtır. Bölüme giriĢ 

sadece kıç güvertedeki garaj kapısından yapılmıĢ ve teknenin diğer kamaralarıyla 

olan iliĢkisi sınırlandırılmıĢtır. Kaptan dahil üç personel için düzenlenmiĢ alanda iki 

kamara, dinlenme bölümü, açık mutfak ve iki tuvalet bulunmaktadır. Açık mutfak 

garaj kapısına olan yakınlığı nedeniyle kasvetli ve kullanıĢlı değildir. Mutfağın 

konumu değiĢtirilerek hem dinlenme hem de yemek bölümü olarak kullanılan alana 

servis daha kolaylaĢtırılabilir. 

Bu bölümde bulunan ve teknenin genel elektrik ihtiyacını karĢılayan elektrik 

panolarının yer aldığı küçük oda, motor dairesi içine alınıp mekan geniĢletilebilir. 

Mekanda bulunan iki tuvalet, ortak olarak kullanılabilecek tek banyoya 

dönüĢtürülebilir. Kamaralar için yeterli alan sağlandıktan sonra iskele sancak 
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yönündeki yatak yerleĢimi baĢ- kıç doğrultusunda konumlandırılabilir. Kıç güvertede 

kullanılan söküp takılabilir merdivenler, minderler vb. kullanıcısının isteği üzerine 

bir malzeme deposu oluĢturularak bu bölümde muhafaza edilebilir. 

The Wish teknesinde bulunan kamaraların zemininde genel olarak halıflex 

uygulaması bulunmaktadır. Halı her ne kadar mekanları yumuĢatıp rahatlık duygusu 

verse de hijyen bakımından uygun değildir. Bu kamaralarda zemine ahĢap bir 

çerçeve (zemin bordürü) yapılıp, aynı seviyeye denk gelecek Ģekilde altı çıt çıtlı 

halılar döĢenebilir. Böylece halılar rahatlıkla temizlenebilir ve kaldırıldığında altında 

parke üzerinde biriken toz ve kir kolayca alınabilir. Personel bölümü hariç kamara 

tavanları ahĢap bir çerçeve içine deri kaplamalı söküp takılabilir ahĢap panellerden 

oluĢmaktadır. Bu teknelerde yaygın görülen kullanıĢlı bir uygulamadır. Tekne 

genelinde kullanılan ceviz kaplama ve bütün renk seçimleri kullanıcı isteğine göre 

yapılmıĢtır. Fakat bu malzemelerin kalitesi arttırılabilir. 

Islak hacimlerde suya dayanıksız IP değeri düĢük spotlar seçilmiĢtir. Bu nedenle 

aydınlatma armatürlerinin birçoğu paslanmıĢtır. Zeminler kamara içlerinde olduğu 

gibi parke kaplanmıĢtır. Suya dayanıksız olan bu malzeme, yine ahĢap görüntüsü 

verecek suya dayanıklı ve PVC esaslı özel bir malzemeyle kaplanabilir. Tekne 

genelinde kullanılan malzemelerin SOLAS kurallarında daha önce belirtildiği gibi 

suya dayanıklı ve yangını geciktirici olması arzu edilir. IMO, SOLAS, RINA gibi 

kuruluĢların onayını almıĢ malzemelerin teknede kullanımı, o teknenin kalitesini 

dolayısıyla fiyatını arttırmaktadır. 

5.3.1.2 Salon 

Teknenin ana güvertesinde bulunan salona giriĢ kıç havuzluktaki geniĢ kayar kapıdan 

ve sancak yan güverte kapısından hol bağlantılı olarak yapılmaktadır. Bu boydaki bir 

yat için tipik bir salon çözümü yapılmıĢtır (Bkz. ġekil 5.136-5.138). Salona genel 

olarak bakıldığında renk ve malzeme seçimi gözü yormayacak Ģekildedir (Bkz. ġekil 

5.139, ġekil 5.140, ġekil 5.141, ġekil 5.143). Tekne genelindeki mobilyalarda 

kullanılan ceviz kaplama burada çatlamalar yapmıĢtır. Daha kaliteli bir kaplama ile 

bu problem çözülebilir.  

 

 



 
231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5. 136 Salon yerleĢim planı 



 
232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.137 Salon tavan planı 
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ġekil 5.138 Salon en kesitleri 

 

Teknenin en geniĢ bölümü olan bu sosyal etkileĢim mekanında geniĢ pencereler 

sayesinde doğal aydınlatma konusunda sıkıntı yaĢanmamaktadır. Yapay aydınlatma 

tavan  spotları  ve  duvar  aplikleriyle   sağlanmaktadır.   Yemek  bölümü  ve  oturma 

bölümü ayrılmıĢtır (Bkz. ġekil 5.143-5.145). Yemek bölümü servis kolaylığı 

bakımından mutfağa yakın düzenlenmiĢtir. Oturma bölümü ise daha geniĢ bir 

manzara yönelimi sağlayan kıç tarafta yer almaktadır. Mekanda bir TV ünitesi 

mevcuttur. Tekne geniĢliğinin fazla olmaması nedeniyle içi kullanılabilir dolaplar 

sadece sancak tarafta yer alırken iskeledeki mobilyalar sadece görüntü amaçlı, 

mekanı tamamlayıcı olarak tasarlanmıĢtır (Bkz. ġekil 5.146). 

 Motor dairesi acil çıkıĢ kapağı salona açılmaktadır. Fakat bu kapak oturma grubunun 

altına denk gelmektedir. Acil bir durumda bu kapağı açmak zor olacaktır. Bu nedenle 

kapağın, daha rahat kaldırılabilen hareketli bir mobilya altına yerleĢtirilmesi daha 

uygun olabilir. 
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             ġekil 5.139                                          ġekil 5.140                                     ġekil 5.141            

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.142 Salon 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.143 Salondan yemek bölümüne bakıĢ 
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   ġekil 5.144 Yemek masası               ġekil 5.145 Yemek bölümü                        ġekil 5.146                                                     

           

5.3.1.3 Mutfak / Depolama 

Ana güvertede teknenin merkezinde yer alan mutfak salon ve yemek bölümüyle 

doğrudan bağlantılıdır. Teknede en sık yemek yenen mekan olan kıç havuzlukla 

bağlantısı ise iskele bordadaki kapıdan sağlanmaktadır (Bkz. ġekil 5.147). Tezgah I 

formundadır ve iki ayrı parçadan oluĢmuĢtur. Mekanda bulunan ve buzdolabının 

bulunduğu cephedeki tüm dolapların -üst kattaki kaptan köĢkü zemininde dolayı- 

yerden yaklaĢık 120 cm yüksekliğe kadar olan kısmı kullanılabilmektedir (Bkz. ġekil 

5.148, ġekil 5.152).  Bu dolapların arkasında sadece klimanın gömüldüğü atıl bir 

alan ortaya çıkmıĢtır. Bu alan gıda deposu olarak değerlendirilebilir. Mutfakta 

bordaya paralel olan geçiĢte sorun yokken dikey olan geçiĢte yer alan bulaĢık 

makinası ucu ucuna açılabilmektedir. Bu sorun yeni bir tezgah düzenlemesiyle 

çözülebilir. 

Mutfakta yer alan ve tavandan sağlanan yapay aydınlatma yeterli düzeydedir (Bkz. 

ġekil 5.149). Cihaz yerleĢimleri mutfak fonksiyonlarını yerine getirecek Ģekilde 

kurgulanmıĢtır (Bkz. ġekil 5.150, ġekil 5.151). 

Mutfakta tezgahlar beyaz renkte corian malzemeden üretilmiĢtir (Bkz. ġekil 5.153, 

ġekil 5.154). Renk ve malzeme seçimi, dar olan bu mekanı rahatlatmıĢtır. Zemin 

ahĢap parke döĢenmiĢtir. Sık sık suya maruz kalan bu mekanda suya ve yangına 

dayanıklı (sertifikalı) PVC esaslı ahĢap görünüĢlü özel bir malzeme kullanılabilir. 

Mekan iskele taraftaki geniĢ pencere sayesinde bol ıĢık almaktadır. 

 



 
236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.147 Mutfak iskele görünüĢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.148 Mutfak sancak görünüĢ 
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ġekil 5.149 Mutfak tavan planı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.150 Mutfak planı 
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ġekil 5.151 Mutfak ekipmanları yerleĢimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.152 Mutfak 
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              ġekil 5.153 Eviye                                                                       ġekil 5.154 Mutfak 

 

5.3.1.4 Kaptan köĢkü (Kokpit) 

Ana güverte ile güneĢlenme güvertesi arasında yer almaktadır. Kaptan köĢkünün 

zemininden dolayı mutfak tavanının bir bölümü alçaltılmıĢtır. Bu nedenle kokpitin 

zeminine denk gelen yerlerde mutfak kullanımı sıkıntılıdır. Kaptan köĢkü teknenin 

görüĢ açısının geniĢ olduğu uygun bir yere konumlandırılmıĢtır. Mekanda yer alan 

oturma bölümü yaklaĢık 85 cm yüksekliğindedir. Çünkü bu oturma grubu mutfağın 

tavanını oluĢturmaktadır ve  altı tamamen boĢ olup sadece oturma yüzeyi 

oluĢturulabilmiĢtir. 

Mekanda bulunan geniĢ camlar sayesinde doğal ıĢık problemi bulunmamaktadır. 

Yapay aydınlatma yeterli düzeydedir. Ancak gece seyrinde gözün karanlığa 

alıĢmasını sağlayan kırmızı ıĢık uygulaması yapılmamıĢtır. 

Kaptan köĢküne ana güverte holünde yer alan 5 basamakla veya güneĢlenme 

güvertesinden giriĢ-çıkıĢ yapılmaktadır. Ana güverte holünden kokpite çıkan 

merdiven küpeĢtesi fonksiyonsuzdur. Çünkü bu küpeĢteler, merdiven sağ duvarının 

formunu almıĢtır. Bu duvar düzleĢtirilerek üzerine en alt basamaktan en üst 

basamağa çıkıncaya kadar devam eden bir küpeĢte yapılabilir. Kokpitte oturma 

bölümünün yanısıra bir kaptan koltuğu ve çok sayıda dolap bulunur (Bkz. ġekil 

5.155). Bu dolaplarda seyirle ilgili dökümanlar faks, yazıcı vb. elektronik cihazlar 

bulumaktadır. Kokpitte yer alan navigasyon cihazlarının yerleĢtiği büyük konsolun 

alt kısmı yine mutfağın tavanını oluĢturmaktadır. Konsolun altında zorunlu olarak 

25-30 cm‟lik bir kutu bulunmaktadır  ve bu kutuda cihazlara giden elektrik kabloları 
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ve paneller yer alır. Kokpitin sancak tarafındaki mobilyaların sadece üst yüzeyleri 

kullanılabilmektedir (Bkz. ġekil 5.156). Çünkü bu mobilyaların altı ana güverte 

holün tavanını oluĢturmaktadır. Tekne formu ve üst güverte yapısıyla ilgili olan bu 

durum iç mekan yerleĢimi yapılırken sıkıntı yaratmıĢtır. Kokpit genel olarak 

kullanım amacına uygundur. Fakat altında bulunan mutfak tavanını etkilediği için 

zemini veya konsol geniĢliği ayarlanarak bir takım düzenlemeler yapılabilir böylece 

mutfak rahatlatılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.155 Kokpit 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.156 Kokpit 

5.3.1.5 Sirkülasyon alanları 

Üç güverteden oluĢan teknede alt güverte ile ana güverte arasındaki dolaĢımı 

sağlayan merdiven, sancak alabandaya bitiĢik konumlanmıĢtır (Bkz. ġekil 5.157, 

ġekil 5.158). Merdiven ana güvertede VIP kamaranın, alt güvertede ise sancak 

personel kamarasının bir kısmını kapatmıĢ ve merdiven altında kalan kısımlar atıl 

alan olarak kalmıĢtır. Bu merdiven görsel açıdan daha dikkat çeken bir merkeze 

çekilebilir ve altında kalan alan çamaĢır makinası, elektrik panosu gibi ekipmanlar 

için ayrılabilir. Böylelikle merdivenin Ģu an mevcut olduğu yerdeki kamaraların 
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kullanım alanı arttırılmıĢ olur. Alt güverte hol aksı sancak tarafa yakındır. Bu aks 

merkeze çekilerek iskele ve sancak kamara büyüklükleri eĢitlenebilir.  

Ana güverteden kaptan köĢküne altı basamakla çıkılmaktadır (Bkz. ġekil 5.159). Bu 

basamaklar için daha uygun bir küpeĢte formu seçilebilir. Kaptan köĢkünden 

güneĢlenme güvertesine ise dört basamakla çıkılmaktadır. Bu basamakların altı 

mutfak dolaplarının arka kısmına denk gelmektedir. Kaptan köĢkü zemini ve bu 

basamaklardan dolayı alçalan tavan sebebiyle bu mekan depo yapılarak 

değerlendirilebilir.  

Kullanıcı isteği doğrultusunda personel bölümü ile tekne sahiplerinin ve misafirlerin 

bulunduğu bölümler arasında direkt bir geçiĢ yapılmamıĢtır. Personel bölümüne giriĢ 

sadece garaj kapısından yapılabilmektedir. 

Genelde kullanılan merdiven ve hol aydınlatmaları amaca uygundur (Bkz. ġekil 

5.160). Acil çıkıĢ lambaları koridorlarda mevcuttur fakat merdiven ve acil çıkıĢ 

kapaklarında bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ġekil 5.157 Ana güverte merdiven                                      ġekil 5.158 Ana güverte hol 
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  ġekil 5.159 Kokpite çıkan merdiven                                             ġekil 5.160 Alt güverte koridor 

 

Alan çalıĢması ve revizyon tasarım çalıĢması kapsamında “The Wish” adlı motoryat 

için tez kapsamında saptanan kriterlerle bir kontrol listesi oluĢturulmuĢtur (Bkz. 

Çizelge 5.1). Tablo bilimsel veriler doğrultusunda, kiĢisel gözlemler ve kullanıcı 

(kaptan) görüĢlerinden oluĢmaktadır. Bu tablo sayesinde teknede mevcut 

problemlerin tespiti yapılarak revizyon tasarım çalıĢmasına baĢlanması 

amaçlanmıĢtır. 
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Çizelge 5.1 Teknede iç mekan tasarım kriterleri kontrol tablosu 

ĠÇ MEKAN TASARIM 

KRĠTERLERĠ 
✔/X AÇIKLAMA 

Kullanım niteliği ✔ Türkiye sularında seyire uygun. 

Ġklime uygunluk ✔ Sıcak iklimlerde kullanım için uygun. 

Yolcu Sayısı X 
VIP kamara kullanılmıyor, personel kamaraları ve 

personel dinlenme bölümü küçük. 

MüĢteri Ġstekleri ✔ MüĢteri isteklerine kısmen uyulmuĢ. 

Açık-Kapalı Mekan Dağılımı ✔ Açık-kapalı mekan dağılımları uygun. 

Yapı alt sistemleri ile iliĢki ✔ 
TaĢıyıcı, bölücüler,tesisatlar, tanklar uygun Ģekilde 

yerleĢtirilmiĢ. 

Ağırlık merkezine bağlı dağılım X 
Ağırlık merkezi arkaya kayan teknenin ön tarafına ek 

ağırlıklar yerleĢtirilmiĢ. 

Ergonomik niteliklere uygunluk X 
Bazı dolap ve koltuk boyutları uygun değil, banyolar 

sıkıĢık. 

Boyutsal yeterlilik (alan,hacim) X 
Depolama, giyinme, çalıĢma alanı, banyolar, personel 

dinlenme ya küçük ya da yok. 

Fonksiyonellik X Banyo, mutfak, kamaralar ve dolap kullanımları sıkıntılı 

Isıl Konfor X 
Yazın kamaralar özellikle çok camı olan salon ve vip 

kamara iyi serinlemiyor, klima kapasiteleri düĢük. 

Yalıtım (Isı,ses,yangın) ✔ Yalıtım ihtiyaca cevap verecek Ģekilde yapılmıĢ. 

TitreĢim (Vibrasyon) ✔ 
Vibrasyon çeĢitli izolasyon malzemeleri ve yapısal 

bağlayıcı elemanlarla engellenmiĢ. 

Psikolojik konfor yeterliliği X 
Doğal aydınlatmadan kaynaklanan sorunlar var, baĢ 

master kamara sosyal alanlara fazla yakın. 

Teknik güvenlik ihtiyaçları X 
Bazı yerlerde tutunmak için küpeĢteler yok, acil çıkıĢ 

kapaklarının kullanımı sıkıntılı. 

Sosyal ihtiyaçlar ✔ Sosyal etkileĢime uygun. 

Görsel konfor yeterliliği X 
Tekne genelinde malzemeler düĢük kalitede, görüĢ 

açılarında, mobilya oranlamaları sıkıntılı. 

Aydınlatma Kararları X 
Doğal aydınlatma yeterli, yapay aydınlatma zayıf, dıĢ ve 

ıslak mekanlarda IP değeri yüksek aydınlatma 

elemanları kullanılmamıĢ. 

Renk ve Malz. Kararları X 
Renk kararları müĢteri istekleri doğrultusunda yapılmıĢ 

ama ahĢap malzemeler kimi yerlerde çatlama yapmıĢ. 
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5.3.2 “The Wish” yatı iç mekan revizyon tasarım çalıĢması 

The Wish adlı 30 m motoryat için kaptanıyla yapılan kullanıcı memnuniyet anketi 

(Bkz. EK-C “The Wish” Yatı Kullanıcı Memnuniyet Anketi) ve alan çalıĢması 

sonucunda tespit edilen problemlere göre tez içerisinde aktarılmaya çalıĢılan iç 

mimari tasarım kriterleri doğrultusunda iç mekan yerleĢim revizyon çalıĢması 

yapılmıĢtır (Bkz. EK-D “The Wish” Yatı Revizyon Tasarım ÇalıĢması). Bu çalıĢma 

aĢağıdaki önerileri içermektedir: 

 ÇalıĢma odası oluĢturulması ve bu mekanın havalandırmasının sağlanması, 

 Ana güverteyi alt güverteye bağlayan merdivenin konumunun değiĢtirilmesi, 

 Mutfak kullanım alanının arttırılması, 

 Personel kamaralarının geniĢletilmesi ve yatak yönlerinin değiĢtirilmesi, 

 Alt güvertede koridor aksının merkeze çekilerek sancak personel kamarasının 

geniĢletilmesi, 

 Alt güverte merdiven altına elektrik panosu ve çamaĢır makinası 

yerleĢtirilmesi, 

 Ana master ve baĢ master kamara giyinme odası ve banyo yerleĢimlerinin 

revize edilmesi, 

 Kaptan köĢkü konsolunun daraltılıp, tasarlanacak ana güverte ile alt güverte 

arasındaki bağlantı merdiveninin alın hizasının ileri alınması, 

 Personel dinlenme bölümünün geniĢletilmesi, aspiratör yerleĢtirilmesi, 

 Mutfak içinde gıda deposu oluĢturulması, 

 Personel bölümünde söküp takılabilir merdiven ve aletler (tamir vb.) için 

depo oluĢturulması, 

 Acil çıkıĢ kapak yerlerinin değiĢtirilmesi, 

 Tekne genelinde suya ve yangına dayanıklı zemin malzemelerinin kullanımı 
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5.4 Alan ÇalıĢmasının Sonuçları  

Türkiye‟nin farklı bölgelerindeki tersane ve yat tasarım firmalarıyla yapılan kiĢisel 

görüĢmeler (Bkz. EK-E KiĢisel GörüĢmeler), bu firmaların ürettikleri motoryatlarda 

yapılan incelemeler ve iç mimarların süreçteki rolünü tespite yönelik uygulanan 

anket (Bkz. EK-B Yat Tasarımında Ġç Mimarların Rolünü Tespite Yönelik Alan 

ÇalıĢması Anketi), alan çalıĢmasının kapsamı içerisindedir. Bu çalıĢma aynı zamanda 

mesleki deneyim ve gözlemlerle desteklenmiĢtir. 

Yapılan alan çalıĢması ile aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır: 

1- Türkiye‟nin çeĢitli bölgelerinde yer alan tersane ve yat tasarım firmalarında 

çalıĢan mühendis ve tasarımcılar üzerinde yapılan alan çalıĢması anketi sonuçlarına 

göre firmadan firmaya farklılık göstermekle birlikte genel olarak iç mimarlar yat 

tasarım sürecinin ön tasarım aĢamasında projeye dahil edilmektedirler. Detay ve 

uygulama aĢamalarında yoğun olarak görev alan iç mimarlar genelde tekne dıĢ 

formunun, hızı, su hattı boyu, tekne boyu-eni, tank kapasiteleri gibi değiĢkenlerin 

belirlendiği yat tasarım sürecinin konsept aĢamasında yer almamaktadırlar. 

2-Ġç mimarlar, mühendisler tarafından belirlenen genel tekne konseptini, örneğin 

okyanus aĢırı bir tekne mi, kısa mesafeli spor bir hız teknesi mi, partiler için 

kullanılacak bir eğlence teknesi mi yoksa iĢ adamlarının çalıĢmalarını 

yürütebilecekleri ofis fonksiyonu ağırlıklı bir tekne mi olacağını kavrayarak buna 

göre iç ve dıĢ mekanları tasarlamaya baĢlamaktadırlar. Yat tasarım sürecinin ön 

tasarım aĢamasında devreye girmektedirler. Kağıt üzerinde veya dijital ortamda 

Ģekillenmeye baĢlayan tasarımlar müĢterinin de önemli ölçüde katkılarıyla belirli bir 

konsepte yerleĢtirilmektedirler. Ġç mimari tasarımın konsept oluĢum aĢamasındaki 

bütün bu fikirler, önerilerden ibaret olmaktadır. Bu öneriler ancak mühendislik 

hesaplamalarının gerektirdiği zorunlu kriterler, tekne stabilitesi, ağırlık merkezi 

konumu vb. parametrelerle uyum içinde olduğu ve kullanıcının fiziksel, görsel, 

psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarına cevap verdiği takdirde iyi bir ön tasarım 

(preliminary design) aĢamasından bahsedilebilmektedir. 

3- Tekne tasarımının final tasarım aĢamasından sonra onaylanan tüm elektrik, 

iklimlendirme, sıhhı, yangın tesisatı projeleri ile alınan kararlar, iç mimari projeye de 

yansıtılmaktadır.  
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4- Yat tasarım sürecini oluĢturan konsept, ön tasarım, final tasarım, detay ve 

uygulama aĢamaları süreçteki her meslek grubu için (mühendislik ve tasarım 

alanında ) ayrı ayrı iĢlemektedir. 

5- Yat tasarım sürecinde yer alan farklı meslek gruplarından kiĢilerin birbirinden 

haberdar olarak ve birbirlerinin uzmanlık alanlarına saygı duyarak çalıĢmalarını 

sürdürmeleri, süreci önemli ölçüde etkileyerek ürüne olumlu katkıda bulunmaktadır. 

Revizyon tasarımına konu olan “The Wish” teknesinin tasarım sürecinde olduğu gibi 

süreçte yer alan bu kiĢiler arasındaki uzun süreli iletiĢimsizlik ve mesleki 

deneyimsizlikler ise süreci verimsizleĢtirerek olumsuz yönde etkilemektedir. Sonuç 

olarak çıkan ürün de tatmin edici olmamaktadır.  

5- Farklı firmalar tarafından yürütülse de seri üretim yatlar hariç, yat tasarım ve 

üretim süreci genel olarak eĢ güdümlü bir Ģekilde ilerlemektedir. Böylelikle hem 

süreçte çalıĢan kiĢilerin birbirleriyle olan iliĢkileri daha aktif olmakta hem de süreç 

daha verimli olarak ilerlemektedir. Yapısal zorunlulukların getirdiği bir takım özel 

durumlar kimi zaman, tasarımcıya duruma en uygun çözüm bulması için bir itki 

oluĢturmaktadır. 

6- MüĢteri istekleri her ne kadar ön planda ise de, iç mekan tasarımında karĢılanması 

mümkün ancak, kullanımı sıkıntıya sokacak uygulamalardan uzak durulmaktadır. Bu 

konuda tasarımcı ve mühendis müĢteriye, kararının getireceği sonuçlar konusunda 

uyarıda bulunmakta veya iki tarafı da tatmin edecek daha makul bir çözüm sunmak 

durumundadır. 

7- Yat tasarım ve üretim sürecinde baĢta makina dairesi, personel bölümü olmak 

üzere iç mekan yerleĢimleri, kaplama malzeme ve teknik ekipman seçimleri, çoğu 

zaman tekne kullanımını meslek edinerek bir yaĢam biçimi haline getirmiĢ olan 

kaptan ve/veya çarkçı (makinist) gibi vasıflı kiĢilerin görüĢleri alınarak 

yapılmaktadır. Kısacası süreçte, bu kiĢilerin görüĢleri de tekne sahibininkiler kadar 

önem taĢımaktadır. 

8- MüĢteri, tasarım sürecinin baĢından sonuna kadar etkili olmaktadır. Tasarım, 

teknik ve ergonomik (fiziksel) zorunlulukların getirdiği durumlar hariç, neredeyse 

tamamen tekne sahibinin hayalleri üzerine kurulmaktadır. 

9- Ġyi kavramı göreceli olarak değiĢse de “iyi bir tekne” denince akla ilk olarak 

kendisinden beklenen performansı sağlayan bir tekne gelmektedir. Bir tekne için 
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performans kriterleri, hızı, manevra kabiliyeti ve kendi kendini uzun süre idare 

edebilmedir (tank kapasiteleri, elektrik kaynak yeterliliği vb.). Bütün bu nitelikler 

açıkça görüleceği gibi mühendislerin uzmanlık alanına girmektedir. Kısacası bir 

tekne herĢeyden önce iyi bir mühendislik ürünü olmak zorundadır. Ġç mekan 

kurguları, mobilyalar, beyaz eĢyalar, eğlence (TV-ses-müzik) sistemleri, aydınlatma 

elemanları, malzeme ve renk seçimleri ise iyi bir mühendislik ürünü olan tekneyi, 

kullanıcıları için konforlu yaĢam alanlarına dönüĢtürerek değerine değer katmak 

amaçlı yapılan iç mimari çalıĢmalardır. 
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6. SONUÇ 

 

Önceleri sadece askeri, ulaĢım ve avlanma amacıyla kullanılan tekneler zamanla 

kullanıcısının farklı sosyal çevre ve aktivite arayıĢına girmesiyle beraber barınma, 

eğlence, yeme-içme gibi sosyal aktivitelerin gerçekleĢmesine imkan tanıyan lüks ve 

konforlu yaĢama mekanlarına dönüĢmeye baĢlamıĢtır. Kullanıcısının içinde uzun 

zaman geçireceği bu mekanların daha yaĢanılır olabilmesi ve deniz Ģartlarına 

maksimum uyum gösterebilmesi için karadaki binalardan farklı olarak bir takım 

düzenlemelerin, mekan kurgularının ve tasarımların yapılması zorunlu hale gelmiĢtir. 

Kısacası günümüzde yatlar bir mühendislik ürünü olmasının yanısıra mekansal, 

psikolojik ve fonksiyonel boyutlarıyla bir mimarlık ürünü kimliği kazanmaya 

baĢlamıĢtır.  

Mimarlık, Ġç Mimarlık, Endüstri Ürünü Tasarımı, Gemi ĠnĢaat Mühendisliği gibi 

değiĢik disiplinlerin arakesitlerinden oluĢan yat tasarımı farklı süreçlerden 

oluĢmaktadır. Bu süreçlerde özellikle iç mekan tasarımı önem kazanmakta hatta yatın 

kalitesini doğrudan etkileyerek satıĢında en önemli faktörlerden biri haline 

gelmektedir. 

Yapılan incelemeler, kiĢisel görüĢmeler, literatür araĢtırmaları ve alan çalıĢmaları ile 

ortaya konan iç mekan tasarım kriterleri, iç mimarlık disiplininin yat tasarım ve 

akabinde üretim sürecindeki etkisini gözler önüne sermektedir.  

Türkiye‟nin çeĢitli bölgelerinde yer alan tersane ve yat tasarım firmalarında çalıĢan 

mühendis ve tasarımcılar üzerinde yapılan alan çalıĢması anketi (Bkz. EK-B Yat 

Tasarımında Ġç Mimarların Rolünü Tespite Yönelik Alan ÇalıĢması Anketi)  

sonuçlarına göre firmadan firmaya farklılık göstermekle birlikte genel olarak iç 

mimarlar, yat tasarım sürecinin ön tasarım aĢamasında projeye dahil edilmektedirler. 

Mühendisler tarafından belirlenen genel tekne konseptine, teknik kurallara ve 

güvenlik kurallarına uygun bir Ģekilde kendi ihtisas alanları olan iç-dıĢ mekan 

tasarlama iĢini üstlenmektedirler.  
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Ġdeal bir yat tasarım sürecinde iç mimar, tasarıma diğer tasarım süreçlerinde olduğu 

gibi, tasarlanacak ürün ile ilgili mevcut bilgileri toplayarak baĢlamaktadır. Teknenin 

müĢterisi, bunun yanısıra belliyse diğer kullanıcıları ve mühendisleri ile sık sık görüĢ 

alıĢveriĢinde bulunarak, teknenin dıĢ tasarımıyla uyumlu bir iç mekan konsepti 

oluĢturmaktadır. Teknenin kullanım amacı, kullanılacağı iklim ve teknedeki yolcu 

sayısına göre alansal ihtiyaçları belirlemektedir. Ġç mekanları, mekanlar arasındaki 

iliĢki örüntülerini tanımlamaktadır. Saptanan bu ilk veriler ıĢığında tasarımını iki ve 

üç boyutlu çizimler halinde tekne müĢterisine sunmaktadır. Tasarıma baĢladığı ilk 

aĢamadan, tasarımını sonlandırdığı final aĢamasına kadar tekne tasarımında yer alan 

diğer tüm mühendislerle (gemi inĢaat müh., elektrik müh., makina müh., endüstri 

müh vb.) sıkı iletiĢim içerisinde bulunarak, projelerini bu mühendislik disiplinlerinin 

söz konusu tekne için belirlediği teknik kriterler doğrultusunda ilerletmektedir. Ġç 

mimar, iç mekan donatımına iliĢkin birçok kararı (renk, malzeme, aydınlatma, ıslak 

hacim donanımları, elektrikli eĢyalar vb.) vermeden önce tekne altyapısı ile ilgili 

bilgi sahibi olmak zorundadır. Süreç boyunca alınan ve revize gören tüm kararlar iç 

mimari projeye de yansıtılmaktadır. 

Tasarım aĢamasının yanısıra üretim safhasında da iç mimar, iç mekana ait tüm 

kurulum ve donanımları, teknenin teknik ve güvenlik kriterleri çerçevesinde kontrol 

etme sorumluluğunu üstlenmektedir. 

Tez kapsamında, alan çalıĢmasında ele alınan örneklem grubundaki yatların 

genelinde görülebileceği gibi yat tasarım süreci birçok mühendislik ve tasarım 

disiplinin eĢ güdümlü olarak çalıĢmasını gerektirmektedir. Bu durum iyi bir proje 

organizasyonunu zorunlu kılmaktadır. Revizyon çalıĢması yapılan motoryat 

projesinde olduğu gibi farklı zamanlarda baĢlanan ve birbirlerinden kopuk ilerleyen 

mühendislik ve iç mimari tasarım projeleri iç mimarın, tasarım yaparken 

kısıtlanmasına, hatalı tasarımlar ortaya koymasına ve süreç sonucunda çıkan ürünün 

veriminin düĢmesine yol açmaktadır. Yapılan bir diğer hata ise tekne iç 

mekanlarında kullanılan ucuz ve yanlıĢ malzemelerin kullanımı olmaktadır. Tezde 

revizyonu yapılan yat örneğinde görüldüğü gibi mobilyalar için seçilen ucuz 

kaplamalar kısa zamanda çatlayıp kötü ve sağlıksız bir görüntü yaratabilmektedir. 

Yatlarda çoğunlukla kompakt olarak tasarlanan bu mobilyaların, böyle durumlarda 

bölgesel olarak (parça parça) değiĢtirilmesi çok zor olmaktadır. Mekanda yer alan 

tüm mobilyaların bütünüyle sökülüp yeniden üretilmesi gerekmektedir. Görüldüğü 



 
251 

gibi bu tür ucuz malzemelerin kullanımı ilk bakıĢta uygun gelse de uzun vadeli 

düĢünüldüğünde, kullanımda sıkıntılar yaratmaktadır. Bu nedenle tasarımcının 

müĢterisini daha güvenli ve uzun ömürlü olan malzemeyi seçmesi konusunda ikna 

etmesi gerekmektedir. 

Türkiye‟de yapılan yat projeleri kaynak bakımından esas olarak iki grupta 

toplanmaktadır. Bunlardan ilki çok nadir olmakla beraber, bünyelerinde hem bir 

tasarım hem de teknik (mühendislik) departmanı bulunan firmalardır. Bu firmalar 

teknenin mühendisliğini ve iç mekan tasarımını, alanında deneyimli çalıĢanlarına 

yaptırmaktadırlar. Bazı firmalar ise yatın sadece üretimi üzerine 

yoğunlaĢmaktadırlar. GeliĢmiĢ bir tasarım departmanı bulunmayan bu firmalar 

yurtdıĢındaki tasarım firmalarından destek almaktadırlar. Ġç mekan tasarımının 

detaylandırma ve imalat kontrol aĢamalarını ise bünyelerinde çalıĢan veya bağımsız 

mimarlara yaptırmaktadırlar. Kısacası birinci grup hem tasarım hem de üretime 

odaklanırken, ikinci grup firmalar sadece üretime odaklanmaktadırlar. 

Ġkinci grupta yer alan firmaların çoğu satın aldıkları tasarımları, üretime götürecek en 

son haline getirmek için Türkiye‟deki tasarımcılardan destek almaktadırlar. Bunun 

yanısıra sürecin daha verimli bir Ģekilde yürütülebilmesi için yurtdıĢındaki 

tasarımcılarla kendi tasarımcılarını belli aralıklarla bir araya getirerek toplantılar 

düzenlemektedirler ve tasarım süreci bu toplantılarda alınan kararlarla ilerlemektedir. 

Türkiye‟de yat yapan birçok firma projeleri yurtdıĢından satın aldığı için teknenin iç 

mekan konsepti genellikle yurtdıĢından belirlenmiĢ olarak gelmektedir. Türkiye‟deki 

firmalarda çalıĢan tasarımcılardan ise daha çok bu konsepte uyum sağlayacak 

malzemeleri seçmeleri, mevcut tasarımları tekneye entegre etmeleri, mobilyaların 

detay tasarımı ve iç mekana ait tüm üretimlerin kalite kontrolünü yapmaları 

beklenmektedir. Ġç mimari tasarım alanındaki kadar olmasa da benzer bir durum 

mühendislik tasarımında da geçerli olmaktadır. Türkiye‟de yapılan bazı 

motoryatların mühendislik tasarım projeleri yurtdıĢındaki firmalardan satın 

alınmakta, Türkiye‟de bu projeler sadece detaylandırılıp üretime geçilmektedir. 

Özelllikle yat iç mekan tasarımı konusunda Türk tasarımcı firmalar yerine 

yurtdıĢından firmaların seçilmesinin esas sebebi, ülkemizin bu alanda yeni yeni 

geliĢmeye baĢlaması, bunun yanısıra teknenin yurtdıĢında bir firma tarafından 

tasarlanmıĢ olmasının getirdiği prestij kazancı olmaktadır. 
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Gemi üretimi konusunda oldukça ileri seviyede olan ülkemiz için yat üretimi yeni 

yeni geliĢmeye baĢlayan bir sektördür. KüreselleĢmenin de etkisiyle insanların her 

yenilikten haberdar olmaya baĢlaması, daha fazlasını ve iyisini talep etmesiyle 

birlikte yat sektöründe kalite çıtası her geçen gün yükselmektedir. Yat üretim 

firmaları daha  kaliteli ürünlere ulaĢabilmek adına dıĢ tasarımın (styling) yanı sıra iç 

mekan tasarımlarına da önem vermeye baĢlamıĢtır. Hatta birçok büyük yat firması 

arasında bu konuda rekabet söz konusudur. Ayrıca Selçuk Koçak, Can Yalman gibi 

Türk tasarımcıların kiĢisel çaba ve deneyimleriyle yaptığı yat iç mekan tasarımları 

dünya çapında önemli ödüller almıĢtır. Fakat ülkemizde yat iç mekan tasarımı 

konusunda verilen eğitimler ancak sertifika programları veya seçmeli ders düzeyinde 

kalmaktadır.  

Dünyada yat sektörü, büyük çapta araĢtırma-geliĢtirme ve yatırım faaliyetlerinde 

bulunmaktadır. Bu geliĢmeler, denizci ülkelerin ekonomisine getirdiği katkıların 

yanısıra, önemli prestij kazançları da sağlamaktadır. Ġç mekan tasarım ve üretimi 

konusuna verilen önemin artmasıyla beraber yat tasarımı  süreci daha bilinçli ve 

sistemli bir Ģekilde ilerleyecektir. Süreç sonunda ortaya çıkan kaliteli ürünlerle 

ülkemiz artık dünya ülkeleriyle yarıĢabilir hale gelecek, artan yurt içi ve yurt dıĢı 

sipariĢlerini karĢılayabilmek için uzman personel istihdamına ihtiyaç duyulacaktır. 

OluĢan rekabet ortamıyla birlikte, gün geçtikçe geliĢen yat sektörünün ülke 

ekonomisine önemli katkıları söz konusu olacak, Türkiye dünyada yatçılık ve yat 

tasarım sektöründe söz sahibi bir ülke konumuna gelecektir. 
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MÜġTERĠ-KULLANICI ANALĠZ ANKETĠ 
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MÜġTERĠ - KULLANICI ANALĠZ ANKETĠ 

 

 

Kullanıcı Profili 

Potansiyel müĢteriler : 

YaĢ aralığı :                                       Cinsiyet : 

Potansiyel kullanıcılar : 

YaĢ aralığı :                                      Cinsiyet : 

Kullanıcı tipi (Aile,çocuklar,arkadaĢlar vb.) : 

Ortalama personel sayısı : 

Vücut ölçüleri: 

Ev tipi (Sahip) : 

Tercih edilen iç mimari tarz : 

Tercih edilen cepheler : 

Tercih edilen yat iç mimari tarzı : 

Ortalama yılda kaç gün denizde kalınacak? 

 

Tekne Kullanım Profili 

Tekne nerede demirleyecek/ kullanılacak? 

Bölge :                                    Ġklim :                          Deniz aĢırı /Yurtiçi : 

Özel Görev veya Amaç : 

Seyirde veya dinlenme halindeyken yapmayı sevdiğiniz Ģeyler: 

Teknede yapılmak istenilen en önemli faaliyetler : 

Teknede yapılmak istenilen diğer faaliyetler : 

 

Müteahhit Firma Profili 

ĠnĢa eden firma/üretici (builder) : 

Mühendislik firması : 

DıĢ tasarımcı : 

Ġç mekan tasarımcısı : 

Tekne yapım malzemeleri : 

Tekne boyutları : 

        Tekne yapım maliyeti : 
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EK-B 

YAT TASARIMINDA ĠÇ MĠMARLARIN ROLÜNÜ TESPĠTE YÖNELĠK 

ALAN ÇALIġMASI ANKETĠ 
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    YAT TASARIMINDA ĠÇ MĠMARLARIN ROLÜNÜ TESPĠTE YÖNELĠK 

ALAN ÇALIġMASI ANKETĠ 

 

 

 

   Ad Soyad: 

   Meslek: 

   Firma: 

   Mesleki deneyim süresi: 

 

 

   1- Kabuk tasarımında iç mimar görev alıyor mı? 

   2- Konsept tasarımında iç mimar görev alıyor mı? 

   3- Ön (baĢlangıç) tasarım aĢamasında iç mimar görev alıyor mu? 

   4- Detaylı tasarım ve uygulama aĢamasında iç mimar görev alıyor mı? 

   5- Tasarım ve üretim sürecinde hangi disiplinler birarada çalıĢıyor, bunların   

    birbirleriyle olan iliĢkisi yeterli mi? 

   6- Onaylanan uygulama (final projesinde) diğer disiplinlerin kararları iç mimari  

   projeye yansıtılıyor mu? 

 

   EVET: E          HAYIR: H 
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EK-C 

“THE WISH” YATI KULLANICI MEMNUNĠYET ANKETĠ 
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“THE WISH” YATI KULLANICI MEMNUNĠYET ANKETĠ 

 

YAġAMA MEKANLARI 

1- YaĢama mekanları ihtiyaca cevap verebilecek büyüklükte mi? 

    Evet. Mutfak daha büyük olabilirdi. 

2- YerleĢim planı ihtiyaca cevap veriyor mu? 

    Evet. Fakat çalıĢma odasına ihtiyaç var. 

3- YaĢama mekanı kaç kamaradan oluĢuyor? 

Ġki adet master kamara, bir vip kamara, toplam üç kiĢilik iki adet misafir 

kamarası ve personel kamaralarından oluĢuyor. 

4- Salonda ve kamaralarda yeterli gün ıĢığı var mı? 

    Evet. 

5- Yeterli yapay aydınlatma var mı?  

    Çok fazla sayıda aydınlatma var. 

6- Aydınlatma planı ve elemanları fonksiyonel bir çözüm sunuyor mu? 

    Evet. Aydınlatma spotlar, bölgesel ledler ve apliklerle kurgulanmıĢ. 

7- Salonda yeterli sayıda koltuk / kanepe var mı? 

    Evet. 

8- YaĢama mekanlarında manzaraya yönelim nasıl? 

    Yan pencereler ve kıç giriĢ kapısına yöneltilmiĢ. 

9- Salonda yeterli havalandırma var mı? 

Ġki adet klima var. Yazın klimalar yeterli derecede soğutmuyor.  

10- Tekne genelinde kullanılan havalandırma sistemi nedir? 

    Fan coil cihazları fresh air (taze hava) kanalları yardımıyla havalandırılıyor. 

11- Salon pencereleri yeterli mi, açılıp kapanabiliyor mu? 

Salon pencereleri aydınlık sağlanması bakımından yeterli fakat açılıp 

kapanma özelliği yok. 

12- Teknede kaç tane yatak var, ebatları yeterli mi? 

Üç adet çift kiĢilik, üç adet tek kiĢilik ve iki adet (dört kiĢilik) ranza 

mevcut. Kaptan yatağı isteği üzerine daraltılmıĢ. Genelde ölçüler uygun.  

13- Çift kiĢilik yataklara iki taraftan da eriĢim sağlanabiliyor mu? 

Evet. 
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14- Acil durum çıkıĢ kapakları (hatch) ve aydınlatmaları mevcut mu? 

Fonksiyonel bir kullanım sağlanabiliyor mu? 

       Acil çıkıĢ kapakları mevcut fakat aydınlatmaları yok. Motor dairesinden 

salona çıkan hatch kanepe altında, baĢ master kamaranın giysi odasından 

VIP kamaraya çıkan hatch üst katta konsol içine denk geliyor. Buralar 

ulaĢım ulaĢım kolay fakat kapağı itmek büyük güç gerektiriyor.  

15- Tavan yüksekliği yeterli mi? 

Evet 

16- Isıtma-soğutma sistemi nasıl çalıĢıyor? 

Fan-coil cihazları yardımıyla ısıtma-soğutma sağlanıyor. 

17- Kapı ve geçitlerin ölçüleri uygun mu? 

Evet 

18- Yeterli depolama alanları var mı? 

Hayır. Gıdalar, alet edevat, merdiven, minder vs. için depo gereksinimi var. 

 

KUZĠNE / MUTFAK (GALLEY) 

19- Yemek masası mevcut mu, mevcutsa yeterince büyük mü? 

Yemek masası yok. 

20- Tavan yüksekliği yeterli mi? 

Evet. Fakat mekana denk gelen kaptan köĢkü basamakları mobilyaların 

fonksiyonel kullanımına engel oluyor. 

21- Tezgah nasıl konumlanmıĢ, büyüklüğü yeterli mi? 

Tezgah ikiye ayrılmıĢ bu kullanımı zorlaĢtırıyor. Tezgah büyüklüğü daha 

fazla olabilirdi. 

22- Çekmece dolap tasarımları nasıl? 

Dolap ve çekmece sayısı yetersiz. Birçok mobilya derinliği olmadığı için 

sadece görüntü amaçlı yapılmıĢ. 

23- Burada kaydırmaz, yangına dayanımlı özel malzemeler kullanılmıĢ mı? 

Zemin suya dayanıksız parke ile kaplanmıĢ. AhĢap kaplamalarda yangını 

geciktirici kimyasallar kullanılmıĢ. Tezgah corian malzeme ile 

oluĢturulmuĢ. 

24- Yeterli havalandırma mevcut mu? 

Ġskele tarafındaki kapı ve klimayla sağlanıyor. Genel olarak mutfağın 

havalandırması iyi fakat kilerde herhangi bir havalandırma mevcut değil. 

25- Aspiratör mevcut mu? 

Evet. 
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26- Buzdolabı- eviye- ocak üçgeni nasıl konumlandırılmıĢ? 

Mekanın darlığından ve tezgahların bölünmesinden kaynaklanan kullanım 

sıkıntıları var. 

27- Yangın izolasyonu var mı? 

Evet. 

28- Duman algılama dedektörleri kullanılmıĢ mı? 

Mekanda bir adet duman dedektörü var. 

29- Yeterli aydınlatma var mı mı? 

       Hem yapay hem yapay aydınlatma mevcut. 

30- Yeterli depolama alanları var mı? 

       Hayır. Gıda deposu yetersiz ve havalandırması yok. 

31- YaĢama mekanına servis yolu nasıl kurgulanmıĢ? 

      Yemek alanı olarak genelde kıç havuzluk kullanılıyor ve buraya servis yan 

güverteden yapılıyor. Salonda yenen nadir yemeklerde ise servis direkt 

olarak mutfaktan yapılabiliyor. 

 

ISLAK HACĠMLER (WC / BANYO/ SAUNA) 

32- Tavan yükseklikleri yeterli mi? 

       Evet. 

33- Su izolasyonu var mı, varsa nasıl bir yöntem kullanılmıĢ? 

      Var, Mermer altı elyaf uygulaması yapılmıĢ. Fakat duĢ tavaları altındaki 

duĢ tankları kalitesiz. DuĢ suları duĢ tavasında birikip birden aĢağı iniyor. 

34- Kapıların açılıĢ yönleri uygun mu? 

      Evet. 

35- Tuvalet manuel mi elektrikli mi? 

       Ġki tür de mevcut. 

36- Depolama alanları yeterli mi? 

      Evet. Fakat lavabo alt dolapları sıkıntılı. 

37- Aydınlatma planı ve elemanları fonksiyonel bir çözüm sunuyor mu? 

     Aydınlatma planları amaca uygun fakat buralarda düĢük voltajlı ve su     

geçirimsizlik özelliği olan elemanlar seçilmemiĢ. 

        38- Tuvaletin giriĢi, kamara içinde uygun yerde mi? 

      Evet. 

39- DuĢta oturulacak yer var mı? 

      Hayır. 

40- Tesisat eriĢilebilir mi? 

       Evet. 
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        41- Sauna var mı, varsa bu mekanın malzemeleri nasıl seçilmiĢ ve mekan nasıl   

        düzenlenmiĢ? 

       Sauna yok. 

 

DÜMEN EVĠ (WHEEL HOUSE) 

42- Konsol net olarak görülebiliyor mu? 

      Evet fakat ön cam ve üst yapı formu gereği kullanıcısı hafif eğilerek 

kullanmak zorunda kalıyor. 

43- Yangın vb. güvenlik donanımları kolay ulaĢılabilir yerde mi? 

      Yangın tüpleri merdiven altında. 

44-Konsoldaki navigasyon cihazları rahatlıkla kullanılabilir Ģekilde 

yerleĢtirilmiĢ mi? 

       Kaptan kendi isteğine göre düzenlettirmiĢ. 

45- Kaptan koltuk / yaslanma barı tasarımları, fonksiyonel mi? 

       Evet. 

46- Aydınlatma planı ve elemanları fonksiyonel bir çözüm sunuyor mu? 

      Evet 

47- Harita masası ve depolama alanları mevcut mu? 

      Evet 

 

PERSONEL BÖLÜMÜ (CREW ) 

48- Personel bölümü teknede nereye konumlandırılmıĢ? 

      Erkek personel için alt güvertenin motor dairesinden sonraki kıç bölümü,            

bayan personel için ise misafir kamarası olarak geçen ranzalı kabin 

ayrılmıĢ. 

49- Bu bölümden teknenin diğer kullanım alanlarına ve teknik bölümlere geçiĢ 

nasıl düzenlenmiĢ? 

       Motor dairesine direkt geçiĢ var. Diğer iç mekanlara geçiĢ ise ana güverte 

kıç kapısı ve iskele-sancak tarafındaki yan güverte kapılarıyla sağlanıyor. 

50- Ortak bir oturma alanı mevcut mu? 

      Evet. 

51- Kamaralarda tavan yüksekliği yeterli mi? 

      Evet. 

52- Yatak boyutları yeterli mi? 

      Kaptan kamarasının yatağı personel dinlenmeyi geniĢletmek için 

daraltılmıĢ. 
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        53- Personele ait ayrıca bir mutfak var mı? 

     Var. Oturma bölümü içerisinde mutfak fonksiyonu çözülmüĢ. 

54- Bu mekanlarda uygun ısı, yangın ve su izolasyonu yapılmıĢ mı? 

      Evet. 

55- Kamaralarda ayrı ayrı WC /Banyo bulunuyor mu? 

       Ġki personele bir banyo düĢüyor. 

56- WC/ Banyoların kabin, duĢ ve klozet kullanım alan ölçüleri yeterli mi? 

      Evet. 

57- Acil çıkıĢ kapakları ve aydınlatmaları nasıl düzenlenmiĢ? 

      Kıç taraftaki sahte garaj çıkıĢ kapısı ikinci alternatif olarak ise motor 

dairesindeki acil çıkıĢ kapağı kullanılıyor. Koridor aydınlatması zayıf. 

58- Acil bir durumda teknenin kalan kısmıyla iletiĢim halinde olabilmek için 

hangi cihazlar kullanılmıĢ? 

       Telsiz telefon ve tehlike anında  alarm sistemi kullanılıyor. 

 

GÜVENLĠK (SECURITY) 

59- Güverte, geçit ve merdivenler kaymaz malzemeyle kaplanmıĢ mı? 

       Evet, tik ve diğer ahĢap malzemelerle kaplanmıĢ. 

60- Yüzme platformu ve pasarellanın durumu? 

       Uygun fakat merdiven depolanması için bir alan yok. 

61- Teknenin küpeĢte yüksekliği belirtilen standartlara uygun mu? 

       Evet, 110 cm civarında. 

62- Gerekli yerlere tutamaklar yerleĢtirilmiĢ mi? 

       Merdiven küpeĢteleri yeterli olmuĢ fakat kaptan köĢkünden alt güverteye 

inen merdivende korkuluk yok. 

63- Yan güvertede yürümek için yeterli geniĢlik var mı? 

       Evet. 

64- DıĢ mekanlardaki kapılar ne yöne açılıyor? 

      Yan güverte kapıları dıĢarıya, kıç güverte kapıları içeriye açılıyor. Kıç  

taraftaki kapılar ise kayar (sliding) sistem çalıĢıyor. 

65- Katlar arasındaki ulaĢım bağlantıları rahat mı? 

      Evet.       

66- Yangın güvenliği için gerekli ekipman ve sistemler kullanılmıĢ mı? 

      Evet. 
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       TEKNE GENELĠ (GENERAL QUALIFICATIONS) 

67- Tekne genelinde müzik- eğlence sistemi amacına uygun Ģekilde 

düzenlenmiĢ mi? 

        Evet. 

68- Mobilyalarda hangi kaplama kullanılmıĢ? 

       Ceviz kaplama kullanılmıĢ fakat malzeme kalitesinden dolayı kaplama 

sırasında sorunlar yaĢanmıĢ. 

69- Hangi tür yapım malzemeleri kullanılmıĢ, bunlar suya ve yangına dayanıklı 

mı? 

      Parke, ceviz kaplama, tik, kontrplak, corian, mermer, süet görünümlü deri 

ve halı kullanılmıĢ. AhĢaplar   yangını geciktirici kimyasallarla 

desteklenmiĢ. Suya dayanıklı marin kontrplak kullanılmıĢ. Banyolardaki 

mermer altlarına ve dıĢ mekan mobilya içlerinde elyaf takviyesi yapılmıĢ. 

Zemindeki halı döĢemeler hijyenik değil. 

70- Tekne tesisatı ve teçhisatı yapılırken bulkhead (perde) yapısına müdahale 

edilmiĢ mi? 

      Teknenin stabil yapısına zarar verecek bir uygulama yapılmamıĢ. 

71- Havalandırma üfleme ve emiĢleri nerelerden sağlanmıĢ? 

      Dolap içleri, yatak altları, ve alabandalardaki duvar panellerinden 

sağlanmıĢ. 

72- Günlük kullanım için WC / DuĢ mevcut mu? 

      Günlük WC mevcut. 

73- Yangın tüpleri mevcut mu ,mevcutsa nerelere konumlandırılmıĢ? 

               Merdiven altlarında ve kamaralarda dolap içlerinde konumlandırılmıĢ. 
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EK- D  

 

“THE WISH” YATI REVĠZYON TASARIM ÇALIġMASI 
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EK- E  

 

KĠġĠSEL GÖRÜġMELER 
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KĠġĠSEL GÖRÜġME 1 

 

Ad Soyad: Murat KAMAY- Proje Müdürü  

Meslek: Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi / İTÜ 

Firma: TSMM Teknecilik A.Ş. 

Yat sektöründeki deneyim süresi: Yaklaşık 5.5 yıldır gemi ve yat dizaynı, inşaatı 

ve tamiratı projelerinde çalışıyor. Son 3 senedir TSMM Teknecilik AŞ. Çatısı altında 

yatlar üzerinde çalışıyor. 

Bulunduğu projeler: 2004 : ODME cihazları araştırma – geliştirme işleri, M/V 

Charlotte isimli sülfür/bitümen tankeri inşaatı 

2005: M/V Ostra, M/V Renes, M/V Milas-C isimli gemilerin dizaynı, klaslama ve 

projelendirilmesi 

2006: Yurtdışında balıkçı teknesi imalatı 

2007-Halen: M/Y Türkiz, M/Y Sunkiss, M/Y Dream Big teknelerinin dizaynı, proje 

yönetimi, M/Y Blade, M/Y Queen Anna teknelerinin tamirat işleri proje yönetimi 

 

1- Müşteriyle ilk temas nasıl, hangi yollarla oluyor? 

Müşteriler ile farklı yollardan irtibat kurulabilir;  

a. Anlaşmalı olunan brokerlar tarafından tersaneye getirilerek, 

b. Teknelerimizin sergilendiği boat-showlarda direkt olarak 

c. Ulusal ve uluslararası tekne ve yatlarla ilgili magazin dergilerinde verilen 

reklamlar sayesinde, 

d. Devlet ve serbest bölge otoriteleri tarafından organize edilip düzenlenen ticari ve 

sosyal geziler sayesinde 

 

2- Müşteriyle ilk görüşmede hangi kararlar alınıyor? 

Müşteri ile ilk görüşmede; 

a. Müşterinin ne tarz bir tekne istediği, 

b. Ne kadar hız ve seyir çapı istediği, 

c. Hangi amaca yönelik kullanacağı,   

d. Dünyanın hangi bölgesinde kullanılacağı gibi teknelerle alakalı çok genel 

görüşmeler yapılır. Mevcut yapılmış olan referans projelerden örnekler gösterilerek 

ilk görüşmelere başlanır. Fakat periyodik olarak yapılacak olan toplantılarla, her 

seferinde daha fazla detaya inerek proje aşaması sonlandırılır. 

 

3- Müşteri ihtiyaç ve talepleri nasıl değerlendiriliyor?  

Müşteri ihtiyaç ve talepleri üç önemli kritere başvurularak değerlendirilir :  

a. Tekne için müşterinin öngördüğü bütçe 

b. Teknenin bitmesi için istediği proje imalat süresi 

c. Tersanenin mevcut proje yoğunluk durumu 

 

4- Müşteriye ilk fiyat teklifi ne zaman veriliyor? Ne tür değerlendirmelerden sonra 

bu fiyat listesi oluşturuluyor? 

Müşteriye ilk teklif, imalatı yapılması düşünülen projenin anahatları belirlendikten 

sonra yapılır, fakat tüm detaylar ve tekne spesifikasyonu belirlenmediği için bu nihai 

teklif değildir. İlk teklif için ana değerlendirme, daha önceden imalatı tamamlanmış 

ve istenen tekneye yakın özelliklerde olan bir tekne için mevcut tersane data 

bankasında bulunan verilerin kullanılmasıdır. Nihai teklif verilirken; tüm talepler ve 

arzlar konusunda mütabakata varılır, tüm departmanlar için malzeme ve işçilik 

listeleri çıkarılıp öngörülen kar marjı da eklenerek teklif sonlanır. 
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5- Müşteriyle iletişim nasıl ve hangi sıklıklarla devam ediyor? 

Anlaşma yapıldıktan sonra, proje tasarım ve imalat safhalarında, proje başlarında en 

az ayda bir olmak üzere ve birkaç gün süren teknik görüşmeler olur. Daha sonrasında 

ise müşteri tarafından görevlendirilen müşteri temsilcileri ve bağımsız kontrol 

kuruluşları ile kısa aralıklarla görüşmelere devam edilir. 

 

6- Kararlar ağırlıklı olarak kim tarafından alınıyor? Müşteri ne tür müdahalelerde 

bulunuyor? Müşteri nasıl ikna ediliyor? 

Kararlar; müşteriyi temsilen müşteri temsilcisi; üreticiyi temsilen de proje müdürleri 

tarafından alınır. İki taraf ta periyodik olarak hazırlayacağı raporlarla yönetimlerini 

bilgi sahibi yapar. Müşteri imalat sırasında yapımında sorun olduğunu gördüğü 

konularda kendi belirlediği teknik elemanlar aracılığı ile üretici ile irtibatta olur.  

Eğer mevcut projede revizyon veya değişiklik ister ise, isteğini tersaneye iletir. 

Tersane de gerekli incelemeyi yapar, ek fiyatlandırma ve  tamamlanma sürelerini 

tanımlayarak müşteriye sunar. İki tarafın da kabul etmesi durumunda revize iş 

çalışmalarına başlanır. 

 

7- Müşteriden kabul aldıktan sonra nasıl bir süreç işliyor? (Sunumlar, müdahaleler, 

kişisel görüşmeler vb.) 

Müşteri ile anlaşılması sonrasında (projelendirme aşamasının da tamamlandığı ön 

görülerek) planlama departmanı tarafından proje müdürü kontrolü altında her 

departmana ait iş akış şemaları oluşturulur. Aynı anda da yine proje müdürü 

kontrolünde satın alma departmanı tarafından teknenin imalatı esnasında kullanılacak 

olan malzeme listeleri çıkarılır. Karşılıklı görüşme, e-mail ve faks yoluyla müşteriye 

sunulur ve aylık periyotlar halinde de güncellenir. 

 

8- Tasarımın ilk aşamasında piyasa araştırması yapılıyor mu, bu araştırma yapılırken 

nelere dikkat ediliyor? 

Tasarımın ilk aşamasında piyasa araştırması yapılır. Yeni teknolojiler, malzemeler, 

imalat yöntemleri incelenir ve tersanenin imkanları doğrultusunda fiziksel ve fikirsel 

olarak tersane bünyesine dahil edilir. 

 

9- Tasarıma esin kaynağı olarak neler alınıyor? 

Tasarıma esin kaynağı olarak dünyadaki yeni trendler, müşteri ve dizaynırın 

hayalleri, mevcut yapılmış teknelerdeki yapının kombinesi ve revize edilmiş halleri 

örnek alınır. En basitinden örnek vermek gerekirse; bir müşteri gelip Porsche bir 

arabaya benzeyen tekne dizayn ve imal ettirmek istiyorum diyebiliyor. 

 

10- Tasarıma nasıl başlanıyor, eskiz-kağıt ortamında mı, sanal ortamda mı? 

Tasarıma ilk olarak eskiz kağıdında başlanıyor, devamında da teknolojinin her nimeti 

kullanılarak elektronik ortamda her türlü 3 boyutlu dizayn programı kullanılarak ve 

renderlar alınarak devam ediliyor. 

11-  Tasarımda aşamalar yer değiştiriyor mu? 

Tasarımda genelde aşamalar yer değiştirmez. Bu kural sadece imalat esnasında 

müşteri tarafından gelen ek istek veya revize talepleri esnasında bozulur. 

 

12- Tasarım aşamasında müşteri ne derece etkili, nereye kadar müdahale edebiliyor? 

Tasarım esnasında müşteri; proje başında yapılan anlaşma ve tersanenin belirlediği 

revizelerdeki ek ücret ve zaman taleplerini karşılaması kadar etkilidir. 
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13- Tasarım yaparken ( özellikle iç mekanda) tasarımcıyı etkileyen/sınırlayan 

kurallar ve kriterler? 

İç mekan tasarımını teknenin kendine özel geometrisi, mekanın kullanım amacı, 

mekanda kullanılacak olan her türlü hazır ekipmanın ebatları ve kullanım 

prosedürleri sınırlandırabilir. Diğer dekoratif unsurlar açısından tasarımcı; kabiliyeti, 

teknoloji ve hayalleri oranında sınırsız bir özgürlüğe sahiptir. Fakat bunda müşteri 

istek ve memnuniyet çizgilerinin unutulmamasını eklemek isterim. 

 

14- Müşteriye ilk ve son sunum ne zaman yapılıyor? 

Müşteriye ilk sunum ilk yapılan görüşmeden yaklaşık 1 ay sonra, son sunum da tüm 

teknik, dizayn ve imalat teknik çizimlerinin hazırlanması sonrası yapılır. 

 

15- Tasarım süreci, süreçte yer alan uzmanlıklar, görev dağılımları nasıl işliyor? 

Beraber mi çalışıyorlar, biri biterken öteki işi devam mı ettiriyor/ tamamlıyor? Ofis 

ve şantiye görev dağılımları nasıl? 

Tasarım süreci, müşteri ile teknenin tüm hatları kararlaştırılıp onaylandıktan sonra 

başlar. Süreçte teknik ekipteki tüm departmanlar çeşitli aşamalarda grup çalışması 

içinde yer alır. Kısaca özetlemek gerekirse; müşteri ile mütabakata varılan teknenin 

ilk olarak 2 boyutlu aranjmanı çıkarılır. Bu aranjman üzerinden 3 boyutlu dizayna 

geçilir. 3 boyutlu dizayn esnasında yerleşimde sorun çıkartabilecek yerler ve 

problemli bölgeler de reel olarak belirlenmiş olur. Dizaynır, mimar ve mühendisler 

bu aşamada grup çalışması içerisinde bilgi ve becerilerini birleştirerek teknenin 3 ve 

2 boyutlu aranjmanını oluştururular. Aranjmanın tamamlanması sonrası detay, sistem 

ve teknik resim planlarına geçilir. Teknede tüm dekoratif, sistem, ekipman vs. teknik 

resimleri, ilgili departmanlar tarafından çıkarılır.Tasarım aşamasındaki görev 

dağılımı yukarıda olduğu gibi koordineli bir işleyişe sahiptir. Bununla beraber 

tersane ekibinin çalışma sistemini ana hatları ile 2 ye de ayırmamız mümkündür : 

Ofis ve şantiye. 

Ofis kısmında dizayn edilip, hesaplamaları yapılan ve belirli bir takvimleme esasına 

göre üretimi planlanan tekne, yine ofis katında yer alan proje mühendisleri tarafından 

şantiyede yer alan saha üretim, kalite kontrol mühendis ve teknikerlerine 

yönlendirilir. Aşağıdaki şantiye teknik ekibi de formen ve ustabaşları aracılığı ile 

işçilerle olan irtibatı sağlayıp üretim kısmını idame ettirirler. 

 

16- Şirkette yer alan personel ve bunların departmanlara dağılımı nasıl? 

Genel olarak çok değişmeler göstermese de her tersanenin kendine göre bir 

departman şeması mevcuttur. Bizim yer aldığımız TSMM Teknecilik’ten bahsetmek 

gerekir ise; 

Şirket Yönetim ve Teknik / Üretim olmak üzere 2 ana dala ayrılır. Yönetim 

müdüriyetlerden, muhasebeden, sekreteryadan oluşur. Teknik/üretim kısmı ise, 

Teknik ofis, dizayn ofisi ve saha olarak 3 gruba ayrılır. Teknik ofis kısmında teknik 

olan her işle ilgilenen proje mühendisleri, dizayn ve planlama mühendisleri, 

teknikerler yer alır. Dizayn ofisi kısmında ise tasarımcılar, mimarlar ve teknik 

çizerler yer almaktadır. Saha kısmına gelirsek;bu bölümde saha üretim mühendisleri, 

kalite kontrol mühendisleri, saha teknikerleri ve formenler yer alır. Bu saha ekibi 

üretimde marangoz, laminasyon, mekanik, elektrik-tesisat, dekorasyon ve boya 

ekiplerini yönlendirirler. 
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17- İç mimar/End.Tasarımcı/ Mühendis hangi aşamalarda ayrı ve/veya beraber 

çalışıyorlar? 

İç mimar, endüstri tasarımcısı ve mühendisler bilhassa teknenin iç dizayn aşamasında 

olmak üzere imalat ve dizaynın her anında beraber çalışırlar. 

 

18-  İç mekan tasarım süreci nasıl işliyor/ gelişiyor? 

İç mekan tasarım süreci, yukarıdaki maddelerde de belirttiğim gibi 2 boyutlu 

aranjman projelerinin oluşturulması sonrası bu projelerin 3 boyutlu ortama 

aktarılması ile başlar. 3 boyutlu ortamda her türlü mobilya, dekoratif ürün, beyaz 

eşya, elektronik aletler, endüstri ürünleri tasarımcıları tarafından modellenip boyut ve 

mekan kontrolleri yapılır. Bu kontroller sonrası mimarlar ve mühendisler devreye 

girer. Mimarlar aranjman kontrolü ve müşteriden gelen istekler doğrultusunda 

gerekli mobilya ve dekoratif düzenlemeleri, mühendislerin elektrik-tesisat, mekanik 

ekipman ve konstrüktif kriterlerine başvurarak tamamlarlar. Aynı anda dizayn 

mühendisleri de teknenin konstrüktif hesaplarını, sistem planlarını ve diğer teknik 

tüm hesap ve teknik çizimlerini tamamlarlar. 

 

19- Havalandırma-Isıtma- Elektrik vb. tesisatlar ve sistemler konusunda hangi 

aşamalarda ve nerelerden destek alınıyor? 

Havalandırma, ısıtma, elektrik, tesisat vb gibi teknenin sistem planları 

diyebileceğimiz kısımda genelde dizayn mühendisleri rol almaktadırlar. Dizayn 

mühendisleri teknik kabiliyetlerini ulusal ve uluslar arası kural kuruluşları ve bayrak 

devletleri kural kitaplarında yer alan kurallara göre yönlendirerek teknenin sistem 

planlarını çıkartırlar. Gerektiğinde ise bağımsız veya malzeme distribütörü firmaların 

bilgi ve tecrübelerine de başvurulur. 

 

20- Tasarım yaparken öncelikli amaçlar, kriterler, olmazsa olmazlar nelerdir? 

Tasarım yaparken öncelikli amaçlar, müşteri memnuniyeti, ergonomi, 

uygulanabilirlik, proje bütçesine uygunluk ve tasarımın üretime dönüştürülmesi için 

gerekli olan zamandır. 

 

21- Tasarımın başından sonuna nasıl bir arşivleme ve pafta sistemi kullanılıyor? 

Çizim ve sunum metodları/ programları nelerdir? 

Tasarımın başından sonuna kadar tarih ve konularına göre uygun bir teknik doküman 

ve teknik çizim depolama veri sistemi kullanılır. Konumuna göre her ekip (mimari, 

tasarım, mühendislik) üzerinde tarihsel ve konusal sıralama ile depoladığı teknik 

döküman ve çizimleri elektronik ortamda ortak bir server bilgisayar üzerinde 

toplayarak tüm ekibin kullanımına açar. Planlama departmanı da aynı şekilde 

oluşturulan iş akış şemalarının paylaşımını be şekilde yapar. Dizayn ve üretim 

aşamasının her safhasında her ekibin bireysel olarak proje üzerinde yaptığı 

değişiklikler yine belirli kronolojik ve konu sırasına göre bu ortak kullanım dijital 

ortamda toplanarak herkesin paylaşımına eş zamanlı olarak açılır. Böylece her ekip, 

her bir proje için, projenin en güncel durumundan haberdar olmuş olur. 

 

22- Konsept tasarımı ne kadar sürüyor? İnşaat tasarımın hangi aşamasında (ne kadar 

süre sonra) başlatılıyor? İnce işler ve mobilya yerleşimlerine ne zaman başlanıyor? 

Konsept tasarımı, projenin tipi, komplikesi ve ebatına göre 1-6 ay arası sürer. 

İnşaata, ideal bir sistemde konsept tasarım sonrası başlanması gerekir. Fakat 

günümüz koşullarında üreticiler arası bir rekabet söz konusu olduğundan müşteriyi 

rakiplere kaptırmamak veya zaman ve proje bitiş terminleri konusunda memnun 
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edebilmek için konsept tasarım esnasında başlanır. Konsept tasarım, daha doğrusu 

detayları, proje imalatı esnasında tamamlanır. İnce işlere de tasarımın son 

aşamasında başlanır, imalat esnasında da gerekli küçük revizeler projeye entegre 

edilir. 

 

23- 3 boyutlu alternatifiniz neler, maket vb. yapılıyor mu? 

3 boyutlu olarak birçok alternatife sahibiz. Herkesin de bildiği ve yaygın olarak 

uygulandığı üzere renderlar alınır, maket makineleri aracılığıyla ölçekli modeller 

üretilir. Gelecekte de bir adım ileriye giderek bizim tersanemiz için konuşmak 

gerekirse, hologram oluşturucu makinelerin kullanımına geçmek istiyoruz. 

 

24- Teknede ihtiyaçlar neye göre belirleniyor? (Kullanıcı ihtiyaçları, kurallar, özel 

şartlar-engelli kullanıcı vb.-) 

Teknedeki ihtiyaçları iki ana başlıkta toplamak gerekirse, müşteri isteklerine ve 

ulusal ve uluslar arası kurallara uygunluğa göre belirleniyor. İhtiyaçların niteliğinde 

ise seçimi tekne bütçesi ve malzeme temini süresi belirler. 

 

25- Tasarlarken sık karşılaşılan problemler ve varsa bu problemlerin çözümü için 

önerileriniz nelerdir? 

Tasarlarken en çok karşılaşılan problem, tasarımın yapıldığı mekanın hacminin 

kullanım amacına uygun olarak zaman zaman yeterli gelmemesi. Böyle durumlarda 

müşterinin de rızası alınarak aranjman değişikliğine gidilebilir, veyahut da alternatif 

ekipmanlar, eşyalar vb. kullanılabilir. 

 

26- Üretim aşamasında sık karşılaşılan problemler ve varsa bu problemlerin çözümü 

için önerileriniz nelerdir? 

Üretim esnasında en çok karşılaşılan problem, her bölümün koordineli olarak 

çalıştığı alanlarda iş bitiş sürelerinde hedeflerin tutturulamaması olarak karşımıza 

çıkar. Bunun çözümü çok basit ve net olarak proje başlangıç aşamasında planlama 

departmanı tarafından, her departmanı içeren detaylı ve gerçekçi iş akış şeması 

oluşturulmasından geçer. Böyle bir reel liste yapılıp, müşteri onayı da alınırsa ileride 

müşteri ile üretici arasında gerçekleşebilecek muhtemel problemlerin de önüne 

geçilmiş olabilir. 

İkinci fakat nadir karşılaşılan durum ise, farklı bir teknoloji veya yöntem uygulaması 

esnasında uygulamaya yapan ekibin teknik, beceri ve tecrübe eksikliği olarak 

önümüze gelir. Bunun çözümü de eğitim ve sıkı çalışmadan geçer. 

 

27- Tekne teslim edilirken geçilen süreçler, sigorta, garanti vb. prosedürler nasıl 

işliyor? 

Tekne teslim edilirken aynı tekne üretim aşamasındaki gibi çeşitli süreçlerden 

geçilir:  

a. Teknenin imalat ve teknik konulardaki surveylerinin yapılması. Bu surveyler ilk 

önce şirket bünyesindeki kalite kontrol mühendisleri tarafından ulusal ve uluslar 

arası kurallara uyularak yapılır. Sonrasında ise anlaşmalı olunan loyd kurumu survey 

için tekneye davet edilir. (Bu surveyler sadece tekne teslim esnasında geçerli 

değildir, tekne imalatı esnasında da belirli işlerin bitiminde de periyodik olarak bu 

surveyler devam etmektedir.) Loyd kurumu sonrası, teknenin kayıtlı olduğu bayrak 

devleti surveyırı tarafından da gerekli surveyler tamamlanır. 
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b. Tekne denize indirme konusu nispeten riskli bir iş olduğundan teknenin 

sigortalanması olmazsa olmaz bir koşuldur. Bu sebepten dolayı sigorta surveyırı da 

tekne indirilmeden önce gelir ve tekne malzeme ve değer tespiti yapar.  

c. Tekne indirildikten sonra da üreticinin vaat ettiği kapsam içinde müşteri 2 yıllık 

(proje tipine göre değişebilir) üretici garantisine sahiptir. 

 

28- Teslimi yapıldıktan belli bir süre sonra müşteriden feed- back alınıyor mu, 

alınıyorsa bunlar yeni tasarımlara yansıtılıyor mu? 

Tekne tamamlandıktan sonra belirli aralıklarla müşteriden geri-besleme alınır. 

Oluşan küçük sorunlara çözümler oluşturulur. Bilhassa bu geri besleme seri halinde 

imal dilecek olan tekneler için çok iyi bir veritabanı oluşturur. 

 

29- Yurtdışı uygulamalar ile ülkemizdeki uygulamalar arasında bir karşılaştırma 

yapabilir misiniz? Avantajlar ve dezavantajları nelerdir?  

Yurtdışı uygulamalar ile ülkemizdeki uygulamalar konusunda teknik ve teknolojik 

anlamda pek bir fark kalmamış durumdadır. Şu anda dünyada en büyük 3. Yat üretici 

ülke olmamız da bunun bir göstergesidir. Şu anda yurtdışında oluşan her türlü yeni 

teknik, malzeme vb. ülkemizde de eş zamanlı hayat bulmaktadır. Bizim yat imalat 

geçmişimiz, disipline yapımız, uygun hava koşulları ve ucuz iş gücü sağlama 

etkinliğimiz avantajlarımız olarak göze çarpmaktadır. Bunların haricinde en büyük 

etken pazarlama gücünüzün kuvvetidir. Unutulmamalıdır ki; günümüzde her şirket 

her konuda bir şekilde üretim yapabilme yetisine sahip duruma gelmiştir. Bunda 

iletişim ağlarının çok kuvvetli ve yaygın olması büyük bir etkendir. Fakat üretim 

yapabilen değil, ürettiği malı en etkin ve yaygın olarak pazarlayabilen şirketler bir 

adım öne geçmektedir. Bizim eksikliğimiz bu konudadır fikrime göre. Bu konuda 

bilimsel yapılacak olan çalışmalar dünyada mevcut durumda var olan rekabetçi 

gücümüzü bir kat daha arttıracaktır. 

 

30- Sizce müşterilerin Türkiye’de yat yaptırmayı tercih etmelerinin sebepleri 

nelerdir? 

29. Maddede de sıraladığım gibi, kalite, ucuz iş gücü, disipline ve fedakar çalışma 

yapısı, hava ve ülke jeopolitik koşulları, ve her türlü yeniliğe kolayca adapte olma 

yetisi olarak sıralanabilir. 

 

31- İleriye yönelik olarak sektöre girmeyi düşünen tasarımcı adaylar için 

tavsiyeleriniz nelerdir? 

Sektörel olarak konuşmak gerekirse, şu anda motor yat inşaatı dünyada yeni bir 

trend, bilhassa maddi alım gücü yüksek müşteriler tarafından rağbet edilen bir prestij 

aracı. Ve günümüz dünyasında ülkemiz Türkiye’nin dünya üzerindeki konumu da 

çok iyi ve gelişmeye de devam ediyor. Yeni çıkan ulusal yasalar aracılığı ile de 

sadece yüksek katman değil orta katman da deniz aracı sahip olma konusunda vergi 

indirimleri ile özendiriliyor. Buna ilaveten yapımı düşünülen ve yapımı devam eden 

marinalar aracılığı ile de ülkemizin var olan cazibe ve turizm merkezi olma özelliği 

arttırılıyor. 

Yeni tasarımcılar için mevcut önerim; ülkelerinden vazgeçmemeleri, dünyadaki yeni 

trend ve teknolojileri güncel olarak takip etmeleri ve mümkün olduğunca en kısa 

zamanda üreticilerle buluşup tasarımlarına hayat verecek olan pratik çalışma alanı 

bulma çabalarını sürdürmeleri. Unutulmamalı ki; günümüzde girişimsiz ve çabasız 

hiçbir hayal yerine getirilemiyor. 
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KĠġĠSEL GÖRÜġME 2 

 

Ad Soyad: Mert ÜNNÜ 

Meslek: Deniz Araçları Tasarımcısı / Marmara Üni. 

Firma: Mert Ünnü Design 

Yat sektöründeki deneyim süresi: 12 yıl 

Bulunduğu projeler: Deniz taksisi, yeni şehir hatları gemisi, deniz dolmuşu (kısa 

mesafeli deniz ulaşım aracı), 40-42 m motoryat projeleri 

 

1- Müşteriyle ilk temas nasıl, hangi yollarla oluyor? 

Tavsiye, internet, reklam ve ortaya konulan ürün proje yoluyla. 

 

2- Müşteriyle ilk görüşmede hangi kararlar alınıyor? 

İlk görüşmede mutabakata varılıp brifin netleştirilmesi adına kararlar alınır. 

 

3- Müşteri ihtiyaç ve talepleri nasıl değerlendiriliyor?  

Müşterinin ihtiyaçları taleplerini şekillendiriyor. Özel amaç gütmedikçe çoğu 

konfora dayalı istekler olabiliyor. Anlatılanlar veya müşterinin gördükleride 

biçimlendirmede etkili. 

 

4- Müşteriye ilk fiyat teklifi ne zaman veriliyor? Ne tür değerlendirmelerden sonra 

bu fiyat listesi oluşturuluyor? 

Fiyat teklifi brifin kesinlik kazanmasından sonra verilir. Özel ve ek isteklere dairde 

açık bir madde bırakılır. 

 

5- Müşteriyle iletişim nasıl ve hangi sıklıklarla devam ediyor? 

Denetim aralıkları programa bağlanır. Bunun dışında müşteri istediği zaman iletişim 

kurmakta serbesttir. 

 

6- Kararlar ağırlıklı olarak kim tarafından alınıyor? Müşteri ne tür müdahalelerde 

bulunuyor? Müşteri nasıl ikna ediliyor? 

Son karar müşterinindir. Tasarımcı üretici projesini savunmakla yükümlüdür. Olası 

terslikleri görmek tasarımcının ve üreticinin elindedir çünkü. Bu bağlamda kararlar 

mutabakatla sağlanmaktadır diyebiliriz. 

 

7- Müşteriden kabul aldıktan sonra nasıl bir süreç işliyor? (Sunumlar, müdahaleler, 

kişisel görüşmeler vb.) 

Kabulden sonra sözleşme proje, imalat veya kontrolörlük olarak hangi sınıfta yer 

alıyorsa ona göre bir program işler. Üretime yönelik gelişim; brif, proje eskizi, net 

proje, ölçekli proje, 3D ve maket, tescil, üretim şeklinde gerçekleşir. 

 

8- Tasarımın ilk aşamasında piyasa araştırması yapılıyor mu, bu araştırma yapılırken 

nelere dikkat ediliyor? 

Bunu genelde müşteri yapar. Rayiç veya muadil projeler üzerine. Uygulanmış 

modellerin incelenmesi de buna dahil olabilir koşullar dahilinde. 

 

9- Tasarıma esin kaynağı olarak neler alınıyor? 

Tasarımcıya özel bir soru olduğundan göreceli. 
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10- Tasarıma nasıl başlanıyor, eskiz-kağıt ortamında mı, sanal ortamda mı? 

Eskizle başlanıp sanal ortamda inşa ve maketle desteklenebilen bir süreç. 

 

11- Tasarımda aşamalar yer değiştiriyor mu? 

Netleşen bir aşama planında yer değiştirmesi zor. Ancak ince yapı aşamasında 

olabilir. Aksaklık olduğu takdirde aşamalarda oynama olabilir. 

 

12- Tasarım aşamasında müşteri ne derece etkili, nereye kadar müdahale edebiliyor? 

Savunulmayacak projenin inşasına sadece kar amacı güderek kalkışılmamalı. 

Müşterinin etkisi yine de büyük. 

 

13- Tasarım yaparken ( özellikle iç mekanda) tasarımcıyı etkileyen/sınırlayan 

kurallar ve kriterler? 

Can mal ve çevre güvenliği, standartlar. 

 

14- Müşteriye ilk ve son sunum ne zaman yapılıyor? 

Bunu sözleşme belirlemektedir. 

 

15- Tasarım süreci, süreçte yer alan uzmanlıklar, görev dağılımları nasıl işliyor? 

Beraber mi çalışıyorlar, biri biterken öteki işi devam mı ettiriyor/ tamamlıyor? Ofis 

ve şantiye görev dağılımları nasıl? 

Olması gereken tasarımcının kontrolünde eskizden suya inene kadar denetlenmesidir. 

Kopuk ofis şantiye çalışmaları anlamsız soru ve sorunları dolayısıyla hataları mutlak 

surette beraberinde getirmektedir. 

 

16- Şirkette yer alan personel ve bunların departmanlara dağılımı nasıl? 

Üretimi yapılan deniz aracının sınıfında göre değişir. 

 

17- İç mimar/End.Tasarımcı/ Mühendis hangi aşamalarda ayrı ve/veya beraber 

çalışıyorlar? 

Özünde her aşamada birlikte çalışabilmeli. İyi bir ekip çalışması şart. 

 

18-  İç mekan tasarım süreci nasıl işliyor/ gelişiyor? 

Teknenin projelendirme aşamasına benzer. Eskiz, 3d, imalat resmi, revizyon ve 

uygulama.  

 

19- Havalandırma-Isıtma- Elektrik vb. tesisatlar ve sistemler konusunda hangi 

aşamalarda ve nerelerden destek alınıyor? 

İlgili uzmanlar ve konusunda deneyimli firmalardan. 

 

20- Tasarım yaparken öncelikli amaçlar, kriterler, olmazsa olmazlar nelerdir? 

Can, mal ve çevre güvenliği. 

 

21- Tasarımın başından sonuna nasıl bir arşivleme ve pafta sistemi kullanılıyor? 

Çizim ve sunum metodları/ programları nelerdir? 

Bilgisayarda klasörleme ve çıktıları arşivlemeden ibaret bizde. 

 

22- Konsept tasarımı ne kadar sürüyor? İnşaat tasarımın hangi aşamasında (ne kadar 

süre sonra) başlatılıyor? İnce işler ve mobilya yerleşimlerine ne zaman başlanıyor? 
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Projeye göre değişiyor sürecin uzunluğu. Bir hafta ile bir yıl arasında olabilir. İmalat 

programına göre sona yakın aşamalarda gerçekleşir bu aşamalar genellikle. 

 

23- 3 boyutlu alternatifiniz neler, maket vb. yapılıyor mu? 

Kesinlikle maket yapılmalı. 3d için 3d studio max, rhinoceros, autocad vs alternatif 

programlar. 

 

24- Teknede ihtiyaçlar neye göre belirleniyor? (Kullanıcı ihtiyaçları, kurallar, özel 

şartlar-engelli kullanıcı vb.-) 

Kullanıcı belirliyor, kullanıcının beklentileri…Örnek: Uzun yol, kısa yol, gezi, yarış, 

yeme, içme, konaklama süreçleri vs. 

 

25- Tasarlarken sık karşılaşılan problemler ve varsa bu problemlerin çözümü için 

önerileriniz nelerdir? 

Sistem oturana kadar sorunların tekrarı mümkün. İyi analiz etmek ve üç boyutlu 

düşünebilmek sorunları azaltacaktır. Projeyi ve işini sevmek önemli. 

 

26- Üretim aşamasında sık karşılaşılan problemler ve varsa bu problemlerin çözümü 

için önerileriniz nelerdir? 

İşçilik problemleri sık karşılaşılan sorun. İyi eğitimli, bilgilenmeye açık personelle 

çalışmak şart. 

 

27- Tekne teslim edilirken geçilen süreçler, sigorta, garanti vb. prosedürler nasıl 

işliyor? 

Teknenin ruhsatı çıktıktan sonra sigorta vs. rutin süreç işlemleri başlar.  

 

28- Teslimi yapıldıktan belli bir süre sonra müşteriden feed- back alınıyor mu, 

alınıyorsa bunlar yeni tasarımlara yansıtılıyor mu? 

Kesinlikle alınıyor. Ve elbetteki yeni tasarımlara yansıyor. 

 

29- Yurtdışı uygulamalar ile ülkemizdeki uygulamalar arasında bir karşılaştırma 

yapabilir misiniz? Avantajlar ve dezavantajları nelerdir?  

Bu çok değişken. Yurtdışında da çok kötü örnekler var; ülkemizde de. Veya aksine 

yurtdışında da çok iyi örnekler var; ülkemizde de. Temel sebep işçiliğin ucuz olması 

ülkemizde.  

 

30- Sizce müşterilerin Türkiye’de yat yaptırmayı tercih etmelerinin sebepleri 

nelerdir? 

Ucuz olması. 

 

31- İleriye yönelik olarak sektöre girmeyi düşünen tasarımcı adaylar için 

tavsiyeleriniz nelerdir? 

Yüksek kazanç, ideallerin önüne geçmemeli. 
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KĠġĠSEL GÖRÜġME 3 

 

Ad Soyad: Işıl Öztürkoğlu 

Meslek: İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı / Bilkent Üni.  

Firma : TSMM  

Yat sektöründeki deneyim süresi: 5  

Bulunduğu projeler: 15-20 m Ahsap lamine yat üretimi, 35 m Ahsap lamine Gulet 

üretimi, 40 m motor yat üretimi. 

 

1- Müşteriyle ilk temas nasıl, hangi yollarla oluyor? 

Şirket/tersane sahibi müşteri ile ilk teması yapıyor. Tasarımcı ile müşterinin ilk 

teması teknenin genel planları ve malzemelerinin sunum aşamasında oluyor. Eğer 

müşteri yurtiçinden ise belli periyodlarla toplantılar yapılıyor. Yurtdışında ise ilk 

tasarım toplantısı sunumu için toplantı yapılabiliyor daha sonraki aşamalar malzeme 

kararları yada tasarım değişiklikleri e mail/telefon yoluyla yapılan iletişimlerle 

onaylanıp süreç devam ettiriliyor. 

 

      2- Müşteriyle ilk görüşmede hangi kararlar alınıyor? 

İlk gorüşmede temel prensip kararları alınıyor. Genel kabin yerleşimleri, kaç kişilik 

kabinlerin oluşturulacağı, yatakların yerleşimleri, dolapların yerleri, banyoların 

yerleri, mutfak hacmi ve ekipmanları vb gibi ana mekanların bölünmeleri 

konuşuluyor. Müşterinin talepleri değerlendiriliyor. Bunların mümkün olup olmadığı 

bildiriliyor. 

 

      3- Müşteri ihtiyaç ve talepleri nasıl değerlendiriliyor?  

Müşteri ihtiyaçlarının tamamen teknenin yapısıyla paralel gitmesi gerekiyor. Çünkü 

teknenin yapısı elverdiği sürece bu istekler değerlendirilebiliniyor. Örnek vermek 

gerekirse, eğer müşteri 10m uzunluğundaki teknede 4 misafir bir master kabin 

istiyorsa kendisine boyun yeterli olmadigini ve bu boyda olabilecek alternatiflerin 

sunumu yapılıyor. Eğer çok ısrar ediyorsa, teknenin boyutunu büyütmesi teklif 

ediliyor. 

 

4- Müşteriye ilk fiyat teklifi ne zaman veriliyor? Ne tür değerlendirmelerden sonra 

bu fiyat listesi oluşturuluyor? 

Bu tamamen şirket prensiplerine bağlı. Genelde standart modellerde fiyat standart 

ekipmanlarla (daha önceden oluşturulmuş) belli olmuş oluyor. Müşterinin bir takım 

kendine has isteklerinin listesi yapılıyor ve bunların fiyatları standart fiyatın üstüne 

ekleniyor. 

Eğer tekne sıfırdan yapılacaksa, tamamen A dan Z ye tüm aşamalarının fiyatları tek 

tek çıkartılıyor. Buna bir takım ekstra yüzdeler de ekleniyor (teknelerde bir çok işin 

müşteri tarafından iki kere yaptırıldığı görülmüştür bunun önleminin alınması 

gerekiyor). Son olarak şirket yetkililerinin kar payı olarak ön gördükleri miktar da 

eklenip teknenin fiyatı belirlenmis oluyor. 

Birde hiçbir standarda girmeyen yöntemler var ki bir çok tersanenin Türkiye’de 

batışa geçmesinin bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor. Fiyat hiçbir hesaplama 

yapılmadan müşteriyi kaçırmamak için baştan söyleniyor. Sonra o fiyatla 

yapılamayacağı anlaşılıp, ya tekne bitirilemiyor ya da müşteriden ekstra para talep 

ediliyor. 
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5-Müşteriyle iletişim nasıl ve hangi sıklıklarla devam ediyor? 

Bazı müşteriler kendileri direkt tasarımcı ile iletişimde olurken ve tasarım aşamasına 

birebir katkıda bulunurken bazıları müşteri temsilcilerini tersaneye projeyi yönetmek 

üzere yolluyorlar. İletişim sıklığı ilk başlarda fazla tasarım oturdukça ve prensipler 

belirlendikçe azalıyor. Müşteri tekneyi görmek istediği zaman gelip görebiliyor. Bu 

zamanlarda genel durum toplantıları yapılabiliniyor. 

 

6- Kararlar ağırlıklı olarak kim tarafından alınıyor? Müşteri ne tür müdahalelerde 

bulunuyor? Müşteri nasıl ikna ediliyor? 

Müşteriden müşteriye değişen bir durum. Kimi müşteri tamamen tüm kararları 

kendisi alıp liste halinde gönderirken, kimi müşteri de hiçbir şeye karışmıyor. 

Müşteri teknik risk içeren durumlarda kararı tasarımcıya bırakmayı uygun görüyor. 

Görsel kararları almak kimi müşteriler tarafından istenmiyor, kimileri ise işin içinde 

olmayı seviyor. 

Genellikle müşteri hiçbir konuda çok inatçı olmuyor. Eğer mantıklı nedenler varsa 

kolaylıkla ikna oluyor. Ama ısrar ediyorsa, sonuçları açıklanıyor. Bu sonuçlar ortaya 

çıktığı takdirde kendisinin kabul etmesi gerektigi belirtiliyor gerekirse yazılı onay 

alınıyor. 

 

7- Müşteriden kabul aldıktan sonra nasıl bir süreç işliyor? (Sunumlar, müdahaleler, 

kişisel görüşmeler vb.) 

 

Müşteri onayından sonra üretim projelerinin çizimi başlıyor. Bu kez sunumdan çok 

gerçekçi birebir ölçülerde yapılan çizimler ve 3D calışmalar gercekçi bir mekan 

görünüşü için hazırlanıyor. Malzemeler gösteriliyor, fiyatlar alınıyor. Çizimler 

üretime verilecek hale getiriliyor. 

 

8- Tasarımın ilk aşamasında piyasa araştırması yapılıyor mu, bu araştırma yapılırken 

nelere dikkat ediliyor? 

Tasarımla ilgili bir piyasa arastırması yapılmıyor. Ama müşterinin esinlendiği, 

teknesinde görmek istediği bir takım özellikleri içeren teknelerin resimlerini, 

fuarlarda gördüklerini vs. tasarımcıya gosteriyor. 

 

9- Tasarıma esin kaynağı olarak neler alınıyor? 

Dergiler, kitaplar, internet sayfaları, fuarlar vb. 

 

10- Tasarıma nasıl başlanıyor, eskiz-kağıt ortamında mı, sanal ortamda mı? 

Hepsi olabilir. 

 

11- Tasarımda aşamalar yer değiştiriyor mu? 

Evet bazen olabiliyor. 

 

12- Tasarım aşamasında müşteri ne derece etkili, nereye kadar müdahale edebiliyor? 

Bazı müşteriler tasarıma sürecine dahil olmayı özellikle tercih ediyor, bazılarıysa hiç 

karışmıyor veya görevlendirdiği birini projeye dahil ediyor. İç mekan yerleşimleri, 

malzeme seçimleri ve mobilya tasarım tercihlerinde isteğe bağlı olarak etkin bir 

şekilde yer alabiliyor. Teknik kısımlara mantık çerçevesinde müdahale edebiliyor. 

Eğer ileride olumsuz bir durum yaratacak bir talepte bulunuyorsa daha önce de 

belirttiğim gibi yazılı bir onay alınıyor ve sürece böyle devam ediliyor. 
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13- Tasarım yaparken  ( özellikle iç mekanda) tasarımcıyı etkileyen/sınırlayan 

kurallar ve kriterler? 

Teknenin kabuk yapısı, tesisatlar, makine dairesi yapısı, tavan yükseklikleri, 

stabilizer olup olmaması, büyüklüğü vs. 

 

14- Müşteriye ilk ve son sunum ne zaman yapılıyor? 

Boyle bir sınırlama yok. Sunumlar her zaman yapılabilir,gerektigi yerde bir şeyi 

göstermek ya da değişiklik yapılacaksa onay almak vs. için. 

 

15- Tasarım süreci, süreçte yer alan uzmanlıklar, görev dağılımları nasıl işliyor? 

Beraber mi çalışıyorlar, biri biterken öteki işi devam mı ettiriyor/ tamamlıyor? Ofis 

ve şantiye görev dağılımları nasıl? 

Uzmanlık kesişim yerlerinde beraber calisiyorlar. Birbirlerine müdahale etmedikleri 

yerlerde ise tek başınalar. Genelde mobilya üretimi teknenin ana teknik cizgilerine 

uygun yapılıyor. Tesisatlar için yerler bırakılıyor. Ulaşım için kapaklar yapılıyor. 

Tavanlar söküp takılabilir oluyor. Uygulamada mobilya genelde diğer 

departmanların işinin bitmesini bekliyor ya da geç aşamada birlikte çalışıyorlar. Ne 

kadar az birlikte çalışırlarsa yani teknede ne kadar az kişi bir arada olursa kalite o 

kadar yüksek oluyor. Çünkü ne yazık ki kimse biten işe dikkat etmiyor. 

 

16- Şirkette yer alan personel ve bunların departmanlara dağılımı nasıl? 

Teknik ofis personeli tasarımcı, iç mimar ve mühendislerden oluşuyor. Bunun 

dışında satın alma, muhasebe ve tersane yonetimi ayrı diger departmanlar. Atölye 

kısmında ise mobilya, marangoz, tesisat, elektrik, laminasyon ve boya gibi 

departmanlarda calışan arkadaşlar yer alıyor. 

17- İç mimar/End.Tasarımcı/ Mühendis hangi aşamalarda ayrı ve/veya beraber 

çalışıyorlar? 

Bence basından sonuna dek birlikte çalışmalılar. Çünkü tekne bir makine aslında ve 

bu departmanlar tek baslarına pek de işe yaramıyorlar. Dolayısıyla başarılı bir tekne 

icin bütünlük şart. Bu da ofiste başlıyor. 

 

18- Mühendislik/İç mekan tasarım süreci nasıl işliyor/ gelişiyor? 

Teknenin dış tasarımıyla mühendislik başlıyor. Ana hatlar, yükseklikler ve duvarlar 

oluşturulduktan sonra iç mekan tasarımı başlıyor ve sonuna kadar birbirine bağlantılı 

devam ediyor. 

 

19- Havalandırma-Isıtma- Elektrik vb. tesisatlar ve sistemler konusunda hangi 

aşamalarda ve nerelerden destek alınıyor? 

Taşeron firmalar kullanılabiliniyor. Ana hatlar oturtulduktan hemen sonra sistemler 

tanımlanıyor. Bu sistemlere göre mobilyalar oluşturuluyor. 

 

20- Tasarım yaparken öncelikli amaçlar, kriterler, olmazsa olmazlar nelerdir? 

Teknenin teknik alanları, makine dairesi duvarları, zincirlik duvarları önemli ve 

genellikle pek esnek değiller değişim konusunda. Makine dairesi havalandırılması 

önemli alanlardan biri, mutlaka iyi bir şekilde sağlanması gerekiyor. 

 

21- Tasarımın başından sonuna nasıl bir arşivleme ve pafta sistemi kullanılıyor? 

Çizim ve sunum metodları/ programları nelerdir? 

Farklı bir sistem yok açıkçası, herkesin kendine özgü bir sistemi olabiliyor. Program 
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olarak, Autocad, Rhinoceros, 3Dmax, Max Surf, Corel Draw, Corel Paint ve 

Photoshop belli başlı kullanılan programlar. 

 

22- Konsept tasarımı ne kadar sürüyor? İnşaat tasarımın hangi aşamasında (ne kadar 

süre sonra) başlatılıyor? İnce işler ve mobilya yerleşimlerine ne zaman başlanıyor? 

Türkiye’de hemen başlıyor. Ne yazık ki hep zamanla yarıştığımız için hep her şey 

aynı anda başlıyor. 

23- 3 boyutlu alternatifiniz neler, maket vb. yapılıyor mu? 

Prototip tekneler icin yapılabiliyor. Ama modelleme programları sunum için yeterli 

oluyor. 

 

24- Teknede ihtiyaçlar neye göre belirleniyor? (Kullanıcı ihtiyaçları, kurallar, özel 

şartlar-engelli kullanıcı vb.-) 

Teknelerde teknik şartları belirleyen kurallar var. Bunlara klas diyoruz. RINA,MCA 

vb. Her ülkenin kendine ait kuralları oluyor. Hangi bayrağa ait tekne olacaksa o 

bayrağın klasına uygun kurallar uygulanıyor. Kullanıcı istekleri ön planda oluyor 

bunun haricinde teknenin gövdesinin elverişliliği de ayrıca önemli oluyor. 

 

25- Tasarlarken sık karşılaşılan problemler ve varsa bu problemlerin çözümü için 

önerileriniz nelerdir? 

Tasarım aşamasında çok önemli problemlerle karşılaşmıyoruz. En büyük 

denilebilecek vakit kaybettirici problem müşterinin karar verememesi ya da son anda 

karar değiştirmesi. Müşteri her zaman haklı olduğundan bu probleme cozum pek 

yok, yapabiliyorsak kaybettiğimiz vakti teslim tarihine ekliyoruz.. 

26- Üretim aşamasında sık karşılaşılan problemler ve varsa bu problemlerin çözümü 

için önerileriniz nelerdir? 

Üretim aşamasında karşılaşılan tüm problemlerin çözümü tamamen program. 

Çalışma programı, üretim programı, tekne üretimi başlamadan çok önce yapılmalı, 

teknenin tasarımı önceden yapılmalı. Günümüzde ülkemizde ne yazık ki böyle 

olmuyor. Daha teknenin tasarımı yapılmamışken,fiyatlar biçiliyor. Sözleşmelerin çok 

net hazırlanmasının, tasarımcı ve mühendisin işini oldukça kolaylaştırıcı bir etken 

olacağına inanıyorum. Ve ekiplerin koordineli olarak birlikte çalışmaları oldukça 

önem teşkil ediyor. Önceden yapılmış düzgün ve detaylı bir çalışma programı ile 

problemlerin çözüleceğine inanıyorum. 

 

27- Tekne teslim edilirken geçilen süreçler, sigorta, garanti vb. prosedürler nasıl 

işliyor? 

Bununla tasarımcı ilgilenmiyor, muhasebe ya da ihracat departmanları ilgileniyor. 

 

28- Teslimi yapıldıktan belli bir süre sonra müşteriden feed- back alınıyor mu, 

alınıyorsa bunlar yeni tasarımlara yansıtılıyor mu? 

Tabii ki. 

 

29- Yurtdışı uygulamalar ile  ülkemizdeki   uygulamalar  arasında  bir  karşılaştırma 

yapabilir misiniz? Avantajlar ve dezavantajları nelerdir?  

Yurtdışındaki uygulamalarda her aşama önceden programlı, çalışma programına 

birebir uyuluyor. Gecikme olduğunda ceza erken bitirmede ödül sistemi var. Hiçbir 

ekip diğerinin işini bozmuyor. Biz de yapboz çok fazla olduğundan maliyet artıyor 

ve başta yüksek olan kalite böylece düşüyor. Buna rağmen ülkemizin tercih 
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edilmesinin nedeni fiyatla ters orantılı kalite yüksekliği. Yabancı müşteriye çok 

ucuza mal oluyor. 

 

30- Sizce müşterilerin Türkiye’de yat yaptırmayı tercih etmelerinin sebepleri 

nelerdir? 

Çok ucuz  ve kalitesi yüksek olan işçilik 

 

31- İleriye yönelik olarak sektöre girmeyi düşünen tasarımcı adayları için 

tavsiyeleriniz nelerdir? 

Tekne tasarımı bence ileriye dönük çok özel bir alan. Ama diğer alanlardan zor 

yönleri var çok daha teknik bilgiye sahip olmak gerekiyor. Bu da tecrübeyle 

mümkün. Ben tüm iç mimarlara en az bir kere böyle bir deneyim yaşamalarını 

tavsiye ediyorum. 
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EK- F 

 

TC. DENĠZ MÜSTEġARLIĞI ĠLGĠLĠ BELGELER VE YÖNETMELĠKLER 
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GEMİLERİN TEKNİK NİTELİKLERİNE YÖNELİK  

UYGULAMA KURALLARI YÖNERGESİ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge; Türk Bayraklı gemilerin tekne, makine, kazan, 

elektrik tesisatı, genel donanım, denge kriterleri ve sefer bölgelerine göre seyir 

ekipmanları, cankurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme vesair araç ve 

teferruat bakımından asgari gereklerini ve bunların uygulanmasına ilişkin kuralları 

belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 
  

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 11/2/1948 tarihli ve 3/7040 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında 

Tüzük’e ve 10/11/2006 tarihli ve 26342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik’e dayalı olarak 

hazırlanmıştır. 
  

Kapsam 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; Yönerge içerisindeki maddelerde  belirtilen özel 

koşullar göz önüne alınmak kaydıyla Türk bayraklı gemileri kapsar. Bununla 

birlikte;, 

a) 14/8/2006 tarihli ve 26259 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

Yolcu Gemilerinin Emniyeti ve Gemideki Yolcuların Kaydedilmesine Dair 

Yönetmelik hükümlerine tabi gemiler, söz konusu Yönetmelikte belirtilen kurallara 

tabidir.  

b) Uluslararası sefer yapan gemiler uluslararası kurallara tabidir. 

  

Tanımlar 
Madde 4-  (1) Bu Yönergenin uygulanmasında; 

a) Balıkçı gemisi: Ticari olarak balık veya başka deniz canlıları yakalamak için 

teçhiz edilmiş olan veya kullanılan herhangi bir gemiyi, 

b) Bölge Müdürlüğü: Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerini, 

c) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını, 

ç) Mevcut Gemi: 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve 

Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe 

giriş tarihinden önce inşa izni alan gemiyi, 

d) Türk Bayraklı Gemi: Türk bayrağını taşıyan gemiler ile Türk Ulusal Gemi 

Sicilinde veya Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı olan gemiler, 

e) Yeni Gemi: Mevcut gemi olmayan gemileri, 

f)Yolcu gemisi: On ikiden fazla yolcu taşıyan her gemiyi, ifade eder. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Tekne  ĠnĢa Kuralları 

 

Teknenin bölmelenmesi ve açık güverte 
MADDE 5- (1) Teknenin bölmelenmesi ve güverte yapı elamanları, 

a)Tekne uygun yüzebilirlik ve sephiye karakteristiklerini sağlayacak şekilde inşa 

edilmiş olacaktır.En az bir bölmenin veya her bir bölme grubunun, hasarlı durumda 

su ile dolması sonucu tekne yüzebilirliğini korumalıdır. 

b) 15 m’den büyük yatlar, balıkçılar ile boyuna bakılmaksızın tüm yolcu gemilerinde 

bir baş pik veya çatışma perdesi bulunacaktır. Genel olarak su geçirmez çatışma 

perdesi baş kaimeden itibaren 0.05L den az, 0.1L den fazla mesafeye 

konulmayacaktır. 24 m’den büyük yolcu gemilerinde bir kıç pik perdesi olacak ve 

perde güvertesine kadar su geçirmez şekilde yerleştirilecektir. 

c) Su geçirmez bölmeleme perdeleri geminin yaralanması durumunda en büyük su 

yüksekliğine karşılık olan basınca dayanabilecek biçimde yapılacaktır. 

ç) Su geçirmez perdedeki menfezler en az sayıda tutulacak bu menfezlerin 

kapatılması için tatmin edici vasıtalar sağlanacaktır. 

d) Boyları 50 m’den büyük olan yolcu gemilerinde makine mahallinden baş pik 

perdesine kadar uzanan bir çift dip yerleştirilecektir. Çift dibin derinliği idareyi 

tatmin edecek kadar olacak ve iç dip sintine dönüş noktasına dibi koruyacak biçimde 

gemi bordalarına kadar uzatılacaktır. 

e) Tekne, güverteler ve üst yapıdaki açıklıklar, teknenin yapısal bütünlüğüne engel 

olmamalıdır. Açık güverte su geçirmez olmalı ve tüm açıklıklar su geçmez standarda 

uygun, sabit kapatma donanımları ile donatılmalı ve eğer bu açıklıklar yaşam/yolcu 

mahallerine geçiş için kullanılıyorsa, her iki taraftan kumanda edilebilen kapatma 

donanımına sahip olmalıdır. 

f) Pencereler, lumbuzlar, kaportalar, küçük kapaklar spesifik durumlarda karşı 

karşıya kalınabilecek muhtemel su basıncı ve güvertede hareket eden insanların 

ağırlığı ile oluşan noktasal yüklere karşı dayanacak mukavemette olacaktır. 

g) Patlama noktası 55 C veya  daha az olan yakıt içeren tanklara ve parlama noktası 

55 C veya daha az olan yakıt kullanan makine mahallerine girişler açık güverteden 

olacaktır. 

ğ) Boruların, frengilerin ve elektrik kablolarının ve benzerleri su geçmez bölmeli 

perdelerinden geçme durumunda, perdelerin su geçmez bütünlüğünü sağlayacak 

düzenlemeler yapılacaktır. 

h) Bu fıkranın a, b, c, ç ve d bentleri yeni gemilere uygulanacaktır. 

(2) Deniz Suyu Bağlantıları, Borda Boşaltım Ağızları ve Frengiler 

a) Borda boşaltım ağızları en az sayıda tutulacak ve mümkün olduğu kadar en derin 

yüklü su hattının üzerinde yer olacaktır.  

b) En derin yüklü su hattının altında veya 300 mm’ye kadar üstünde bulunan tüm 

deniz açıklıklarına kapama valfi konulacaktır. 

c) Makine soğutma sistemine ait deniz suyu alıcıları lokal takviyeli olarak dış 

kaplamaya bağlanan ızgaralı ve kapama valfinden sonra konulan deniz suyu filtresi 

ile donatılacaktır. 

ç) Deniz suyu filtresi korozyona dayanıklı malzemeden sağlam olarak yapılacak ve 

kolaylıkla açılabilecektir. Bu filtreler mümkün olduğu kadar en derin yüklü su 

hattının üzerinde yer alacaktır. 
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d) Suyun toplanabileceği havaya açık güvertelerde bordadan boşaltılan frengiler 

bulunacaktır.Fribord veya üst yapı güvertelerinin havaya açık kısımlarındaki 

parampetlerin havuz oluşturduğu durumlarda suyun güvertelerden hızla atılmasını 

sağlayacak yeterli düzenlemeler yapılacaktır. 

 

(3) Kapılar  

a) Üst yapıların havaya açık perdelerindeki kapılar su geçirmezliği sağlayacak 

boyutlarda ve yapıda olacaktır.  

b) Bu kapılar her iki taraftan da kapatılabilecek ve açık güverte altındaki mahallere 

doğrudan giriş sağlayan kapılarda en az 100 mm yüksekliğinde eşik bulunacaktır. 

(4) Merdivenler 

a) Kaçış yolu olarak kabul edilen merdivenlerin uygun bir meyili olacak ve her bir 

taraftan tutamağı bulunacaktır. Meyil yatay zemine göre 45 dereceden fazla 

olmayacak ve merdiven uzunluğu 3.5 m’yi geçmeyecektir.Uzunluğu 3.5 m’yi geçen 

merdivenleri bir yada daha fazla sahanlığı olacaktır.  

b) Merdivenlerin iç kısmından ölçülen merdiven genişliği 50 ve daha az insan için 

dizayn edilmiş mahallerde veya yerlerde en az 800 mm, 50-100 arasında insan için 

dizayn edilmiş mahallerde veya yerlerde en az 900 mm, 100 den fazla insan için 

dizayn edilmiş mahallerde veya yerlerde en az 1000 mm olacaktır. 

 c) Açık güvertedeki basamakların üst yüzeyleri kaymayı önleyecek yapıda olmalıdır. 

(5) Pencere ve lumbuzlar 

a) Tüm pencere ve lumbuzlar bulundukları yerin bütünlük gereklerini sağlayacak 

şekilde olacaktır.  

 b) Lumbuzların alt kenarlarının su hattından en az yüksekliği 500 mm olmalıdır. 

Lumbuz camları en az 6 mm camdan olacaktır.  

c) Gemilerde köprü üstünün görüşü denizin ve güneşin zararlı ışınlarından koruyacak 

şekilde dizayn edilecektir. Camlar buzlanmaya karşı korunacaktır. Aynı şekilde 

camlarda yağmur ve kar yağışı altında emniyetli görüş imkanı sağlamak için 

mekanik silecek sistemi ile donatılacaktır. 

(6) Parampet ve vardavelalar 

a) Parampetler ve vardavelelar açık güvertelerde düzenlenecektir. Buna olanak yoksa 

tutamaklar veya dikmelerde kullanılabilecektir. Parampetler sağlam yapıda ve yeterli 

derecede takviyeli yapılacaktır. Parampetler güvertede toplanabilecek fazla 

miktardaki suları boşaltabilecek açıklıklara sahip olacaktır. 

b) Vardevela yükseklikleri gemilerde boyuna göre aşağıdaki gibi olacaktır. 

                 Tekne boyu (m)                          Vardevela yüksekliği (mm) 

                       15’den az                                                 800 

                       15-24                                                       850    

                       24 ‘den büyük                                         900 

c) Standart tipte imal edilen tekneler için parampet ve vardevelaların yüksekliği, 600 

mm’den az olmamak şartıyla bölgesel gereklilikler göz önünde bulundurularak Bölge 

Müdürlükleri tarafından tespit edilecektir. 

(7) Dümen donanımı 

a) Ana dümen makinesi  en büyük seyir hızında teknenin manevrasını sağlayacak, 

hidrolik veya mekanik olacaktır. 
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b) Ana dümen makinesinin arızası halinde teknenin acil manevrası için gereken ana 

dümen makinesi ve elemanlarından bağımsız el ile kumanda edilebilir bir yardımcı 

dümen donanımı bulunacaktır. 

 c) Dümen yelpazesi deniz suyuna dayanıklı  malzemeden yapılmış olmalıdır. 

 

(8) Demir , palamar ve yedekleme işlemleri 

a) Tüm teknelerde demirleme, palamar ve yedekleme işlemlerini emniyetle 

yapabilmesi için yeterli mukavemette bir veya birkaç sağlam nokta olacak veya tek 

bu işlemlerin emniyetle yapılabileceği diğer donanımlarla donatılmalıdır. 

b) Teknelerde bağlama halatların volta edilebilmesi için güverteye uygun yerlere 

baba, kurtağızı veya koç boynuzu gibi bağlama donanımları monte 

edilecektir.Babalar, localar, kurtağızları ve koç boynuzları halatların aşırı derecede 

aşınmasını önleyecek şekilde dizayn edilmelidir. 

c) Gemilerde, palamarlama babalarının minimum sayısı ve yeri aşağıda belirtildiği 

şekilde olacaktır. 

 

                              Tekne boyu(m)                      Yeri ve Sayısı 

                                 4 m’den küçük                    1 baş ve 1 kıç 

            4-8                                      1 baş ve 2 kıç 

                                  8-15                                     2 baş ve 2 kıç 

                                  15 m üzeri                           2 baş , 2 kıç ve tekne ortası yanlara 

1’er tane 

(9) Demirler , zincirler, bağlama halatları ve demir ırgatı 

a) Demirleme donanımı teknenin korunmalı bir bölgede veya limanda geçici bir süre 

demirleyeceği düşünülerek dizayn edilecek teknenin dalgalı denizlerde tutmak veya 

sürüklenen tekneyi durdurmak gibi bir amacı olmayacaktır. 

b) Demirleme donanımları minumum ağırlıkta malzeme ile tekneyi güvenli bir 

biçimde demir üzerinde tutacak bir şekilde tasarlanmalıdır.Boyu 15 m’den küçük  

gemiler ile büyüklüğüne bakılmaksızın liman seferinde çalışan gemilerin  boy ve 

tonajına göre idarenin uygun göreceği en az bir adet göz demiri, boyu 15 m’den 

büyük liman seferi dışında çalışan gemilerde teknenin boy ve tonajına göre idarenin 

uygun göreceği en az iki adet göz demiri  bulunacaktır. 

 c) Gemilerde  tespit edilen zincirlerin yerine kopma yükü zincirinkinden daha az 

olmayan tel halatlar veya sentetik lif halatlar kullanılabilir. Bu durumda tel halat ile 

veya sentetik lif halat ile demir arasına en az 2 m boyunda veya demirin toplanmış 

konumu ile ırgat arsındaki mesafeye eşit boyda zincir kullanılacaktır. 

ç) Bağlama halatları tel, doğal lif, veya sentetik lif veya tel ile lif karışımından 

yapılmış olabilir. Çelik tel halatların kullanılması durumunda bu halatların esnek tip 

olması gerekmektedir. Demir ırgatı zincirin locadan kolaylıkla geçmesini sağlayacak 

konumda bulunmalıdır. Irgatın bulunduğu yerde güverte yeterli suretle takviye 

edilecektir. 

d) Zincirin gemideki son bağlantısı tehlike anında demirin denize bırakılması için 

zincirliğin dışında kolay ulaşılabilir olmalıdır. Zincirlik zincirin istifine uygun 

boyutlarda su geçirmez olmalı ve yeterli bir dreyne sahip olmalıdır. 

(10) Yakıt tankları 

a) Parlama noktası 55 C altında olan sıvı yakıt taşıyan tanklar tekne bünyesinden 

bağımsız olacaktır. Bu tip tanklar yaşam mahallerinden gaz geçirmez perdelerle 

ayrılacaktır ve bulundukları mahal yeterince havalandırılacaktır. 
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b) Makine mahallerinde yer alan yakıt tankları her türlü ısı kaynağından yeterince 

uzakta bulundurulacaktır. 

c) Yakıt tankları teknenin yapacağı sefere göre yetecek hacimde olacaktır. 

ç) Yolcu mahalleri yakıt tanklarının üzerine yerleştirilmiş ise taban onaylanmış bir 

malzeme ile kaplanacak ve bölmelerin çok iyi bir şekilde havalandırılması 

sağlanacaktır.Yolcu mahallerinin yakıt mahallerine açılır menholleri ve diğer 

açıklıkları olmayacaktır. Yakıt tankları uygun muhafazalı ve kapama valfli seviye 

göstergeleri ile donatılacaktır. 

(11) Tatlı su tankları 

a) Tatlı su tankları bakımlı ve temiz olacaktır. 

b) Tatlı su tank hacmi : 60 lt x (yolcu+mürettebat sayısı) x gün  olarak 

belirlenecektir. 

c) Standart tipte imal edilen teknelerde mevcut tatlı su tankları kabul edilecektir. 

ç)Tank hacmindeki gün; Kabotaj seferi için 2, Uluslar arası sefer için 3 gün olarak 

alınacaktır.   

d) Liman seferinde idarenin öngördüğü kapasitede olacaktır.  

e) Tatlı su tanklarının güverte üzerinden dolum flençleri dış çap 50 mm, iç çap 30 

mm olmalıdır. 

 

(12) Kaplamalar (Ahşap tekneler) 

a) Ahşaplar iyice kurutulmuş, dayanıklılığına ve yapısal özelliğine olumsuz yönde 

etki edebilecek zararlı organizmalardan arındırılmış, mümkün olduğunca budaksız 

(az budaklı) ve damarları düzgün olmalıdır. 

b) Ahşapların birleştirilmesinde kullanılan yapıştırıcılar özellikle suya dirençli ve 

sağlam tipte olacaktır. Normal çelikten yapılan perçin cıvata ve vidalar yeterli 

kalitede galvanizlenecektir. Eğer cıvatalar dış kaplama veya omurgayı deliyorsa 

başları pamuklu veya benzeri uygun bir malzeme ile sızdırmaz hale getirilecektir.  

Kontrplakların tüm kesilmiş kenarları uç damarlarından  nem girişini önlemek için 

yapıştırıcı boya veya uygun bir ürünle kaplanacaktır. 

(13) Makine dairesi 

a) Tekne içine monte edilmiş tüm motorlar yaşam mahallerinden ayrı bir yerde 

yerleştirilmiş olmalı ve yaşam mahallerindeki zehirli dumanlar, ısı, gürültü ya da 

titreşim risklerinin yanı sıra yangının yayılmasını ya da yangın riskini minimize 

edecek şekilde tesis edilmiş olmalıdır. Motor bölümü başka amaçlar için 

kullanılmayacak şekilde düzenlenmelidir. 

b) Makine, yardımcı makine ve pompa daireleri her türlü hava şartlarında 

makinelerinin kayıtsız şartsız çalışmalarını her an için sağlayacak şekilde yeterince 

havalandırabilmelidir. Hava temini her türlü hava koşulunda kullanılabilecek şekilde 

düzenlenmiş yeterince korumalı menfezler vasıtasıyla sağlanmalıdır. 

c) Makine bir kapak veya kendi özel muhafazası ile tecrit edilmemişse, personelin 

yaralanması ve zarar görmesine yol açabilecek makinenin açıktaki hareket eden veya 

sıcak parçaları, etkili olarak kaplanmalı veya korunmalıdır. 

ç) 24 metreden büyük yolcu gemileri birbirinden bağımsız en az iki ana makineye 

haiz olacaklardır.  

d) 36 yolcudan fazla yolcu taşıyan gemilerin makine dairelerinde pencere, lumbuz 

gibi aydınlık veya havalandırma maksatlı açıklıklar olmayacaktır.  

e) Bu fıkranın (ç) bendi mevcut gemiler için zorunlu değildir.  
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(14) Şaft sistemi 

a) Şaft sisteminde kullanılan çeliklerin minumum çekme mukavemeti genel olarak 

ara şaftlar için 400-800 N/mm ² arasında, pervane şaftları için 400-600 N/mm² 

arasında olacaktır. 

b) Şaftlar dövme çeliklerden veya haddeden geçirilerek üretilmiş yuvarlak 

çeliklerden yapılacaktır. 

 (15) Pervaneler normal veya özel bronzdan veya çelik dökümden veya dökme 

demirden yapılacaktır. 

 (16) Yakıt boru devreleri 

a) Yakıt boru devreleri metalik çekme borudan yeterli kalınlıkta ve mümkün olduğu 

kadar az bağlantılı olarak yapılacaktır. 

b) Çelik borunun uygulama zorluğu olan yerlerde uygun standartta yakıt hortumları 

kullanılabilir. 

c) Yakıt boru devreleri sıcak bölgelerden elektrik kablolarından ve elektrik 

armatürlerinden mümkün olduğu kadar uzak düzenlenecek ve su geçirmez 

perdelerden sızdırmaz perde geçişleri ile geçecektir.  

(17) Tankların doldurma ve iskandil boruları 

a) Bu borular mümkün olduğu kadar düz hatta sahip olacak ve boru çapının 1.5 

katına eşit mesafe kalıncaya kadar tank içinde aşağıya doğru uzatılacaktır. Ayrıca üst 

nihayetleri açık havaya uzatılacak böylece sızan yakıt veya buharların teknenin içine 

girmesi önlenecek ve bu nihayetlere viralı başlık veya kapatma valfi konulacaktır. 

Uygun ve ayırt edici renkte boyanacaktır. 

b) Yakıt doldurması için iç çaplar en az 38 mm olacaktır. 

c) Dökme sıvı yük taşıyan gemilerin (tankerler) yük tankları alev tutucu özelliği olan 

hava firarlar ile donatılacaktır. Hava firarların dizayn ve kullanımı öyle olmalıdır ki 

geminin operasyon ve seyir emniyetini sağlamak amacıyla yük tanklarında 

oluşabilecek basınç/vakum valfleri (P/V) ile donatılmalıdır.  

(18) Tankların hava firar boruları  

a) Hava firar boruları tank üstünde en yüksek noktaya konulacaktır. İç çapı doldurma 

borusu çapının 1.25 katından az olmayacaktır. 

b) Açık havada tutuşturucu veya sıcak kaynaklardan veya tekne açıklıklarından 

uzakta son bulacak , ucu suyun içeri girmesini önleyecek  şekle sahip olacak ve 

ucunda korozyona dayanıklı malzemeden yapılmış değiştirilebilir alev kesici tel 

kafes bulunacaktır. 

 (19) Egzoz devresi 

a) Egzoz boruları tümüyle sızdırmaz ve mümkün olduğu kadar az bükümlü ve az 

kavisli olacak şekilde dizayn ve monte edilecek ve deniz suyu girişine veya soğutma 

suyunun motora girişine olanak vermeyecektir.  

b) Egzoz boruları mümkün olduğunca ulaşılabilir olacak ve böylece tümüyle 

kontrolü ve onarımı mümkün olacaktır.  

c) Birden fazla sevk motorlu teknelerde her motor için bağımsız bir egzoz devresi 

olacaktır.  
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ç) Egzoz borularının diğer malzemelerle temasta bulunabileceği veya insanların 

temasına açık olduğu tüm noktalar izolasyon kaplaması ile veya uygun 

muhafazalarla korunacaktır, izolasyon malzemeleri yanmaz olacaktır.  

d) Egzoz devreleri uygun susturucularla donatılacaktır. 

(20)  Akümülatörler 

a) Aküler 40 dereceye kadar olan meyillerde elektrolit taşıntısı olmayacak tarzda 

olacaktır.  

b) Motorların çalıştırma aküleri motorlara mümkün olduğunca yakın yere 

yerleştirilecektir.  

c) Radyo telefon sistemini beslemek ve uygun yerlere konacak acil aydınlatmayı 

sağlayabilen şarj edilebilir özel bir akü bulunacaktır. Bu aküler mümkün olan en 

yüksek yere konulacak ve teknenin elektrik donanımından ayrılacaktır. 

ç) Akü yatakları tiplerine göre fiber veya kurşun kaplama olacak, havanın etkilerine 

ve üzerine herhangi bir şey düşmesine karşı korunmalı bir yere, sintineden uygun bir 

uzaklığa yerleştirilecektir. 

d) Akülerin bulunduğu bölme meydana getirdiği gazların dışarı atılması için 

havalandırılacaktır. 

(21) Elektrik sistemi 

a) Kablo yolları mümkün olduğu kadar doğrusal, mekanik hasarlara maruz 

kalmayacak ısı kaynaklarından uzak, özellikle yakıt ve yağlama yağı damlalarına 

karşı korunmalı sintinelerden uzak ve kolayca kontrol edilebilir tarzda olacaktır.  

b) Elektrik kabloları mümkün olduğu kadar seyir cihazlarının yakınına 

döşenmeyecek ve cihazları bozacak manyetik alan oluşturmalarını önleyecek tarzda 

yerleştirilecektir. 

c) Tutuşma sıcaklığı 55 C nin altında olan yakıtla beslenen motorlarda, makine ve 

tank dairesi veya bölmesi lambaları alev geçirmez veya su geçirmez olacaktır, 

anahtarları bu mahallin dışında yer alacak veya alev geçirmez olacaktır. 

ç) Aydınlatma lambaları ampullerin kırılmasını önlemek amacıyla korunmalı 

olacaktır. 

(22) Yangından korunma 

a)Tekne planı ve yerleştirilen donanımın tipi, yangın ve yangının yayılma tehlikesini 

dikkate alınacak şekilde düzenlenmeler yapılmalıdır. 

b) Açık alev cihazlarının, sıcak alanların, makinelerin, yardımcı makinelerin, yağ ve 

yakıt tanklarının, korunmamış ve kaplanmamış yağ ve yakıt borularının çevrelerine 

ve makinelerin sıcak yüzeyleri üzerindeki elektrik tesisatından kaçınmaya özel dikkat 

gösterilmeli ve tüm yangın tehlikelerine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. 

c) Tam boyu 15 m’nin üzerindeki uluslararası sefer yapan gemiler ile 36 dan fazla 

yolcu taşıyan yolcu gemilerinin  makine dairesi ile yaşam mahalli/yolcu salonu 

perdesi/güvertesi arası yangına karşı izole edilecektir. 

ç) Yüzer gezer restoranlarda mutfak herhangi bir yangına karşı korunaklı yapıda 

olacaktır. 

d) Mevcut ahşap tekneler durumlarını 1 Mart 2008 tarihine kadar bu fıkranın (c) 

paragrafında belirtilen kurala uygun hale getireceklerdir. 
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e) Bu fıkranın (c) paragrafında yer alan kuralda belirtilen izolasyon malzemesi için 

minimum kriterler bu Yönergenin Ek 21 inde belirtilmiştir. 

(23) Malzeme kullanımı 

a) Boya vernik ve diğer yüzey kaplama malzemeleri gibi kolaylıkla tutuşabilen ve 

yandıkları zaman aşırı duman ve zehirli buharlar yayan maddeler makine dairesinde 

kuzinelerde ve genelde yüksek yangın riski olan yerlerde kullanılmayacaktır. 

b)Kuzinelerde kullanılan kumaşlar alev geciktirici olacaktır. 

(24) Havalandırma ve ısıtma 

a) Yolcu salonları, yaşam ve hizmet mahallerinde yeterli havalandırma ve ısıtma 

düzeni olacaktır. Kamaraların doğal havalandırma ve aydınlatma işine yarayan 

lumbuz camları var ise iyi izole edilmiş su geçirmez sağlam tarzda olacaktır. 

b) Kuzine havalandırma kanalları ile genel olarak yüksek derecede yangın tehlikesi 

bulunan mahallerin havalandırma kanalları, çelikten yapılmayan ve izole edilmeyen 

yaşama ve servis mahallerinden geçmeyecektir. 

c)Makine, jeneratör grubu veya yakıt tanklarının bulunduğu kapalı mahaller, 

tutuşabilir buharların birikmesinin önlenmesi, bunların açık havaya atılması ve 

makineye gerekli havanın sağlanması için en azından tabi olarak havalandırılacaktır. 

Tutuşma sıcaklığı 55 C nin altında yakıt kullanıldığında bu mahallerde bir mekanik 

havalandırma sistemi bulunacaktır. 

ç) Makine dairesi havalandırma manikalarla yapılacak, makine menfezleri her türlü 

hava şartlarına karşı kapama tertibatına haiz olacaklardır. 

 

 (25) Gazlı kuzineler 

a) Gaz tüpleri yaşama mahalleri dışına, güverte üzerinde, kötü hava ve güneş 

ışınlarına karşı korunmuş bir bölüme yerleştirilecektir. Bu bölüm havalandırılacak ve 

sızıntı halinde gazın dışarı çıkması için alt kısmında açıklık bulunacak, gazın  

teknenin diğer kısımlarına girmesini önleyecek konumda olacaktır. 

b) Her tüp veya tüpler grubu ani kapatma valfi ile birlikte kullanılan cihaza uygun bir 

basınç düşürücü ile teçhiz edilecektir. Tüpler tekne içindede olsa her tüpün 3 kg dan 

az sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) içermesi ve doğrudan veya uygun standartta LPG 

bağlantı hortumları ile bağlanması koşulu ile kuzineye konulabilir. 

c) Yolcu gemilerinde kullanılan ısıtıcılar mümkün olduğunca elektrikli olacaktır. 

(26) Sabit yangın söndürme sistemleri 

a) Tutuşma sıcaklığı 55 C nin altında yakıt kullanan veya toplam gücü 736 kw ve 

daha fazla olan uluslararası sefer yapan yatlar ile 36 dan fazla yolcu taşıyan yolcu 

gemilerinin makinelerin bulunduğu mahaller CO2 gazı veya kuru tozlu sabit yangın 

söndürme sistemi ile korunacak, ayrıca 36 dan fazla yolcu taşıyan gemiler de bu 

mahaller köprü üstünden görülebilir veya duyulabilir alarm veren yangın algılama 

sistemi (ısı veya duman detektörü) ile donatılacaktır.  

b) Sabit yangın söndürme sisteminde, söndürücü maddeyi içeren tüpler, korunan 

bölgenin dışında ve iyi havalandırılan bir bölümde depolanacaktır. Eğer mahalde 

mekanik havalandırma mevcut ise sabit sistemi harekete geçiren kumanda mekanik 

havalandırma sistemini de durdurmalıdır.  

c) Söndürücü madde püskürtülmeden önce sesli alarm verilecektir. Karbondioksitin 

mevcut miktarı söndüreceği bölümün hacminin en az %40 ına eşit serbest gaz hacmi 

sağlamaya yetecektir. 
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ç) Söndürme maddesi sabit tank içinde bulunan kuru tozlu sistemler, genelde küçük 

boyutlu makine daireleri ile insanların bulunmasına izin verilmeyen mahallerde 

kullanılabilir. Bu sistem için püskürtmeden önce sesli bir alarma gerek yoktur. 

d) Ayrıca boyları 15 m’den büyük olan gemilerde sabit yangın pompası bulunacak ve 

bağımsız veya sevk motoru ile tahrik edilebilir olacaktır. Bu pompa ile en az 8 m 

uzunluğunda su püskürtebilen bir adet yangın nozulu bulunacaktır. Hortumlar uygun 

malzemeden yapılacak, teknenin tüm bölmelerine ulaşabilecek ve çapları en az 25 

mm olacaktır.  

e) Boyları 15 m’den küçük olan teknelerde sintine pompasına ve makine dairesi 

dışında yer alan bir el pompasına bağlı hortumları ile birlikte bir hidrantın konulması 

tavsiye edilir. 

f) Bu fıkranın a, b ve c paragrafları yeni gemilere uygulanacaktır.  

(27) Deniz kirliliğini önleme 

a) Tekne, kirletici maddelerin (yağ, yakıt, pis sular..) tekneden dışarıya rasgele 

boşaltılmasını önleyecek şekilde inşa edilmelidir. Teknede oluşacak pis sular ve 

makine dairesinde birikecek kirli yağlı sular için bulundurulacak toplama tankının 

özel bir devre ile ana güvertenin üzerinden çıkışı sağlanacaktır. Pis sular ve kirli 

yağlı sular karadaki alım tesislerine veya denizde atık toplayan gemilere verilecektir. 

Gemilerde  tuvalet ve  mutfak sularının toplanacağı pis su tank kapasitesi (litre); 50 x 

(yolcu +mürettebat sayısı)x gün olarak hesaplanacaktır.  Tank hacimdeki gün; 

Kabotaj seferi için 2, Uluslar arası sefer için 3 gün olarak alınacaktır.  Liman 

seferinde tank kapasitesi idarenin öngördüğü kapasitede olacaktır.  Liman seferinde 

yolcu gemilerinde kişi başı 5 litre, yüzer gezer lokantalarda 15 litre olarak tank 

kapasitesi hesaplanacaktır. Yolcu gemilerinde  15 dakikadan kısa seferlerde tuvalet 

mecburi değildir. 15 dakikadan fazla seferlerde 100 kişiye kadar yolcu taşıyan 

gemilerde 1 tuvalet , daha fazla yolcu taşıyan gemilerde 2 tuvalet olacak,  ayrıca 

Yüzer gezer restoranlarda ise en az iki  tuvalet bulundurulacaktır. 

b) Yolcu gemileri ile istiab kapasitesi 10 kişiden fazla olan yatlarda  aşağıda 

belirtilen standartlarda boşaltım bağlantılarından bir tanesi bulundurulacaktır. 

 

1) Dış çap              : 210 mm 

İç çap    : 38 mm 

Cıvata daire çapı  : 170 mm 

Flençteki delikler  : 18 mm çapında 4 delik 

Flenç kalınlığı   : 16 mm 

Cıvata ve somun miktarı/çapı: Her biri 16 mm çapında ve uygun uzunlukta 4 adet 

olacaktır.  

2) ISO-228-1’e uygun tahliye flenci 

c) Gemi ve Deniz Araçlarından Kaynaklı Pis Sularla Kirliliğin Önlenmesine İlişkin 

Uygulama Yönetmeliği yayımı tarihinden itibaren bu fıkra hükümleri yerine bahse 

konu Yönetmelik gereği istenen kriterler uygulanacaktır. 

(28) Tekne tanıtımı 

a) Her tekne imalatçı tarafından aşağıdaki bilgileri içeren bir plaka ile  

markalanacaktır. 

1) İmalatçının adı 

2) İnşa no 

3) Üretim yılı 

4) Üretim yeri 
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5) Seyir bölgesi (yatlar) 

(29) Stabilite 

a) Tam boyu 15 m ye kadar olan yolcu tekneleri bu Yönergenin EK-16 sındaki denge 

kriterlerini sağlayacaktır. (İdarece yapılacak ve onaylanacaktır.) 

b) Tam boyu 15-24 m arasında olup yolcu kapasitesi 13-36  arasında olan  yolcu 

gemileri bu Yönergenin EK-17 sindeki denge kriterlerini sağlayacaktır. 

c) Tam boyu 15-24 m arasında olup yolcu kapasitesi 36 dan fazla olan yolcu gemileri 

bu Yönerge’nin EK-18 deki denge kriterlerini sağlayacaktır. 

ç) Tam boyu 15 m üzerindeki gemilerde denge kriterleri İdarenin gözetimi altında 

sorumlu kontrol mühendisince yapılacaktır. 

d) Boyu 24 m’den büyük yolcu gemilerinin tayin edilen yolcu sayısına göre yapılan 

meyil tecrübesi ve denge (stabilite) hesapları Uluslararası Denizde Can Emniyeti 

Sözleşmesi (SOLAS 74) hükümleri ve ilgili Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 

tarafından belirlenen kriterleri sağlayacak, aksi takdirde bu kriterleri sağlayan yolcu 

sayısı değerleri esas alınacaktır. 

e) Ayrıca boyu 24 m’den büyük yolcu gemilerinde herhangi bir yaralanmada bir 

bölümünün su ile dolması durumunda geminin emniyetli yüzebilir olduğu bir hesap 

ile belirlenmelidir. 

f) Boyu 24 m’den büyük yatlarda stabilite gereksinimleri en azından aşağıda 

belirtilen standart koşullarda incelenecektir. 

1) Devredeki tüm sıvılar, sabit balast ve tüm donatım dahil olmak üzere boş tekne, 

2) Kumanya ve yakıt, kişisel yükleri ile birlikte taşınabilecek maksimum sayıda 

yolcu dahil, maksimum çektiği sudaki kalkışındaki tam yüklü tekne, 

3) Madde 2 deki durum varış koşulu, yani kumanya ve yakıt %10 miktarında kaldığı 

durum. 

4) Yapılan stabilite hesapları IMO’nun ilgili kriterlerine göre kontrol edilecektir. 

g) Üst güvertede (teras gv. vs.) yolcu taşıyan, ancak denge hesabı buna uygun 

yapılmamış teknelerden ek meyil raporu istenecektir. Bu ek meyil raporu teknenin 

halihazırda mevcut yolcu kapasitesine göre ve teknedeki yolcuların teras güverteyi 

maksimum oranda kullandıkları göz önüne alınarak ve en kritik koşullarda 

hesaplanacaktır. Yolcu kapasitesi bu denge hesabının sonucuna göre 

düşürülebilecektir. Ek hesap olmadan, üst güvertede yolcu taşıyan teknelere belge 

verilmeyecektir. Hesap yapmadan belge almak isteyen tekneler, üst güvertelerini 

kesinlikle yolcu çıkamayacak duruma getireceklerdir 

ğ) Stabilite bukleti düzenlenmesine yönelik olarak ilgili proje mühendisince GSK 

Uzmanı nezaretinde yapılan meyil deneyleri, Gemi Mühendisleri Odası tarafından 

onaylandıktan sonra İdarenin konu ile ilgili talimatına uygun olarak Bölge 

Müdürlüklerinin kontrolünden geçirilecektir. (g) paragrafı gereği istenilen ek meyil 

raporunun Gemi Mühendisleri Odası tarafından onay zorunluluğu istenmeyecektir. 

h) Bu fıkranın e bendindeki hükümler yeni gemilere uygulanacaktır. 

 

(30) Yolcu salonları ve yolcu sayısı tespiti 

a) Yolcular için düzenlenen oturma düzenekleri tekne üzerine sabit yerleştirilecektir. 

Yüzer gezer restoranlarda yolcular için düzenlenen oturma yerlerinin sabit olma 

mecburiyeti yoktur. 

 b) Koltukların veya oturma grubunun enine ve boyuna oturma genişliği her insan 

için en az 500 mm, derinlik 420 mm olacaktır. 
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c) Karşılıklı oturma gruplarının olması halinde iki koltuk arası mesafe en az 800 mm 

olacaktır. 

ç) Oturma gruplarının sıralı olması durumunda iki koltuk arası net mesafe 400 mm 

olacak, geçiş yerinden itibaren sabit sıranın 4 den fazla oturma yeri olmayacaktır. 

4 den fazla oturma grupları olması durumunda koltuklar arası mesafe aşağıda 

belirtildiği gibi artırılacaktır. 

 

n                                                              4                          5                        6                         

7                8 

Sıralı koltuk L (mm)                            400                       450                   500                     

550             600 

Karşılıklı koltuk L1(mm)                    800                        850                   900                    

950             1000 

 

L, L1 : İki koltuk arası net açıklık 

n       : Oturma gruplarındaki kişi sayısı 

d) Koridorların genişliği en az 900 mm olacaktır. 

e) Yolcu mahallerinin yüksekliği tabandan tavanın en alt kenarına kadar 2000 mm 

den az olmayacaktır. Yolcuların sık  kullanılmadığı mahallerde teknik sebeplerle 

(aydınlatma, su , havalandırma, ısıtma kanalları gibi) daha az yüksekliğe izin 

verilebilir.50 grostondan az olan yolcu gemilerinde  bu mesafe 1900 mm olabilir. 

f) Yolcu mahallerinden filika ve tahliye güvertelerine yeterli kaçış olanakları 

olacaktır. Aynı bölme ve mahallerden kaçış olanakları arka arkaya bloklaşmaları 

önleyecek şekilde birbirinden uygun mesafede yerleştirilecektir. Yolcu salonlarında 

en az iki çıkış olacak, 200 kişinin üzerindeki yolcu salonlarında ise en az üç çıkış 

imkanı sağlanacaktır. 

g) Yolcu salonlarının ana güverte altına yerleştirilmesine izin verilmeyecektir.                            

ğ) Kış mevsimi döneminde de faaliyet gösteren yolcu gemilerinde, yolcuların en az 

%40 ı için havaya karşı tam korumalı kapalı mahal temin edilecektir. Bu bağlamda 

branda veya kalın saydam malzeme ile kapatılmış mahaller kapalı mahal gibi 

değerlendirilebilir. 

h) Yolcu sayılarının tespitinde bent b, c, ç ve d’de belirtilen kurallar dikkate alınarak 

yapılan yerleşim sonucu çıkan yolcu sayısı ile hazırlanan meyil raporu veya stabilite 

hesaplarındaki emniyetli yolcu sayıları karşılaştırılır, bunlardan az olan yolcu sayısı 

teknenin yolcu sayısı olarak tespit edilir. 

ı) Yatlarda yolcu sayısı kamaralardaki toplam yatak sayısını geçmeyecektir.  

i) Tam boyu 24 metre üzerindeki yolcu gemilerinde yangın ve emniyet planı 

olacaktır. Bu planın  uygunluğu idarece onaylanacaktır.  

j) Belirli bir hat üzerinde faaliyet gösteren, sefer yaptıkları bölge itibariyle korunaklı 

sularda 5 milden öteye gitmeyen, en yakın karadan 1 milden fazla açılmayan, 

denizde çalışan açık güverteli mevcut yolcu motorlarının diğer emniyet kriterlerini 

sağlaması ve kısıtlamaların Denize Elverişlilik Belgelerine yazılması koşuluyla 

kapasiteleri en fazla 36 yolcu olmak şartı ile metre başına 2 yolcu olarak belirlenir. 

 
ONUNCU BÖLÜM 
YaĢam ve ÇalıĢma Mahalleri 
Mürettebatın barınacakları yerlerle ilgili kurallar 
MADDE 99 – (1) Mürettebatın barınacakları yerlerin diğer mahallere göre konumu, 
giriş-çıkış yolları, yapılışı ve tanzimi yeterli düzeyde güvenlik, kötü hava ve denize 
karşı koruma ve sıcak, soğuk, uygunsuz gürültü ve kokulara veya geminin diğer 
kısımlarından gelen sızıntılara karşı yalıtım sağlayacak şekilde olur. 
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(2) Kamaralara, geminin yük ve makine bölümlerinden veya mutfaklardan, boya 
odalarından veya makine dairesinden, güverteden ve diğer ambarlardan, kurutma 
odalarından, genel yıkanma yerleri veya tuvaletlerden doğrudan giriş-çıkış olmaz. 
(3) Mutfak veya ısı yayan alanların ısı artışına neden olma ihtimaline karşı tüm sınır 
bölmelerine bitişik kamara ve koridor bölmelerinde  yeterli düzeyde yalıtım yapılır. 
Aynı şekilde, buhar ve sıcak su borularının ısı etkilerine karşı da koruma sağlanır. 
(4) Kamaralar, yemekhaneler, dinlenme salonları ve mürettebatın yaşam mahalleri ve 
koridorlar,  yoğunlaşma ve aşırı sıcağı önleyecek şekilde düzenlenir. 
(5) Egzoz boruları  yeterli düzeyde yalıtılır ve bunlar  mürettebatın yaşam 
mahallerinden geçirilmez, bu mahallere giden koridorlardan mümkün olduğunca 
geçirilmemesi sağlanır. 
(6) Lambriler ve kaplamalar, yüzeyinin kolayca temiz tutulabileceği bir maddeden 
yapılır. Geçmeli ve oluklu döşemeler veya haşarat barındırma riski taşıyan hiç bir 
yapı malzemesi kullanılmaz. 
(7) Kamaraların ve yemekhanelerin iç duvarları ve tavanları, kolayca temiz 
tutulabilecek şekilde muhafaza edilir. 
(8) Mürettebatın tam ve serbest dolaşımının gerektiği bütün mekânlarda, tepe 
yüksekliği 1.98 metreden az olamaz. 
(9) Döşemeler yekpare değilse, duvarlarla birleştikleri yerler aralık bırakmayacak 
şekilde yuvarlaklaştırılır. 
(10) Islak alanların yeterli drenajı yapılır. 
 
Havalandırma ve ısıtma 
MADDE 100 – (1) Havalandırma sistemi, kamaralar ve yemekhanelerde havayı 
istenilen koşullarda muhafaza eder ve her türlü hava ve iklim koşullarında yeterli 
hava akımını sağlar. 
(2) Isıtma sistemi, her gemide buhar, sıcak su, sıcak hava veya elektrikle sağlanır. 
(3) Isıtma sistemi, geminin seyir sırasında karşılaşabileceği normal hava ve iklim 
koşullarında mürettebatın ve yolcuların barındığı yerlerdeki ısıyı yeterli düzeyde 
tutacak şekilde ayarlanır. 
(4) Radyatörler ve diğer ısıtma gereçleri, yangın riskini önleyecek, tehlike ve 
rahatsızlık kaynağı oluşturmayacak şekilde yerleştirilir. 
 
Aydınlatma 
MADDE 101 – (1) Yolcu gemilerinde uygulanması mümkün olabilen özel 
düzenlemelere bağlı olarak, kamaralar ve yemekhaneler doğal ışıkla tam olarak 
aydınlatılır ve yeterli bir suni aydınlatma sağlanır. 
(2) Mürettebatın kullandığı tüm mekânlar doğal ve yeterli şekilde aydınlatılır. 
(3) Bütün gemilerde, mürettebatın barındıkları yerlerin elektrikle aydınlatılması 
sağlanır. 
 
Kamaraların yerleĢimi ve minimum yüzölçümleri 
MADDE 102 – (1) Kamaralar, geminin ortasında veya kıç tarafta, yüklü su hattı 
çizgisinin üzerinde yer alır. 
2) İdare, geminin tipi, boyutları veya tahsis edildiği hizmet ile diğer her türlü 
yerleşimi uygunsuz ve uygulanamaz kılıyorsa, istisnai hâllerde kamaraların çatışma 
perdesinin daha ötesinde olmamak kaydıyla baş tarafına ve su hattı altına 
yerleştirilmesine izin verebilir. 
(3) Yolcu gemilerinde, kamaraların koridorların hemen altında olmaması ve 
aydınlatma ve havalandırma için yeterli önlemlerin alınmış olması koşuluyla, yüklü 
su hattı çizgisinin altına yerleştirilmesine izin verilebilir. 
(4) Tayfalara ayrılan her kamaranın yüzölçümü; 
a) 1.000 grostondan küçük gemilerde 2,50 metrekarenin, 
b) 1.000  grostondan büyük 3.000 grostondan küçük gemilerde 3,75 metrekarenin, 
c) 3.000 grostondan büyük 10.000 grostondan küçük gemilerde 4,25 metrekarenin, 
ç) 10.000 groston ve daha büyük gemilerde 4,75 metrekarenin 
altında olamaz. 
(5) Tayfalardan iki kişiye ayrılan her kamaranın kişi başı yüzölçümü; 
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a) 1.000 grostondan küçük gemilerde 2,25 metrekarenin, 
b) 1.000 grostondan büyük 3.000 grostondan küçük gemilerde 2,75 metrekarenin, 
c) 3.000 grostondan büyük 10.000 grostondan küçük gemilerde 3,25 metrekarenin, 
ç) 10.000 groston ve daha büyük gemilerde 3,75 metrekarenin 
altında olamaz. 
(6) Yolcu gemilerinde tayfalara ayrılan her kamaranın yüzölçümü; 
a) 1.000 grostondan küçük gemilerde 2,00 metrekareden, 
b) 1.000 grostondan büyük 3.000 grostondan küçük gemilerde 2,35 metrekareden, 
c) 3.000 groston ve daha büyük gemilerde; 
1) Tek kişilik kamaralar  3,75 metrekareden, 
2) İki kişilik kamaralar  6 metrekareden, 
3) Üç kişilik kamaralar  9 metrekareden, 
4) Dört kişilik kamaralar  12 metrekareden 
az olamaz. 
(7) Taban yüzölçümünün hesabına, ranzaların, dolapların, komodinlerin ve 
koltukların kapladığı alanlar dâhildir. Dolaşmak için kullanılan alanı gerçekten 
artırmayan dar veya şekilsiz alanlar ile eşya bile konamayacak yerler bu hesaba dâhil 
edilmez. 
(8) Ranzalar, birine ulaşabilmek için diğerinin üstünden geçmek zorunda kalınacak 
şekilde yan yana yerleştirilmezler. 
(9) İkiden fazla ranza üst üste konulmaz. İki ranzanın duvar kenarına yerleştirilmesi 
durumunda, ranzaların sadece birinin üzerinde lumbuz bulunabilir. 
(10) İki katlı ranzada alttaki ranza tabandan 30 santimden aşağıya yerleştirilmez. 
Üstteki ranza yaklaşık olarak alttaki yatağın altı ile tavan kirişlerinin ortasında bir 
yere yerleştirilir. 
(11) Bir ranzanın asgari iç boyutları 1,98 x 0,80 metredir. 
(12) Kamaralar kullananlar için makul düzeyde bir konfor sağlayacak ve temizliği 
kolaylaştıracak tarzda düzenlenir ve teçhiz edilir. 
(13) Mobilya olarak her kişi için bir elbise dolabı bulunur. 
(14) Kamaraların lumbuzlarına perde takılır. 
(15) Kamaralarda, bir ayna, tuvalet malzemeleri için küçük dolaplar, bir kitap etajeri 
ve yeterli sayıda askı çengeli bulunur. 
 
Yemekhane ve dinlenme salonları 
MADDE 103 – (1) Gemilerde yemekhane bulundurulur. 
(2) Yemekhaneler, mürettebatın kullanacağı sabit veya yerinden oynatılabilir masa 
ve oturma üniteleri ile donatılır. 
(3) Yemekhaneler, yatakhanelerden uzak, mutfağa mümkün olduğu ölçüde yakın 
olur. 
(4) Masa ve sandalyelerin üstü, neme dayanıklı, çatlaksız ve kolayca silinecek bir 
malzemeden olur. 
(5) Kap-kacak ve çöp kovaları plastik malzemeden olamaz. 
(6) Kuzinelerdeki davlumbazlar yağ geçirmez filtre ile donatılır. 
(7) Gemide personelin kullanacağı buzdolabı bulundurulur. 
(8) Zabit ve tayfalar için uygun bir şekilde konuşlandırılan ve ihtiyaca cevap verecek 
bir tarzda döşenmiş dinlenme yerleri sağlanır. Bu tür yerler yemekhanelerden ayrı 
olamıyorsa yemekhaneler bu amaca hizmet etmek üzere planlanır, düzenlenir ve 
tefriş edilir. 
(9) Bu madde liman seferi dışında çalışan gemilere uygulanır. 
 
Lavabo, banyo ve duĢlar 
MADDE 104 – (1) Her gemide, lavabolar, banyo veya duşların da yer aldığı yeterli 
temizlenme yerleri bulundurulur ve bu yerlerde sıcak su imkânı sağlanır. 
(2) Gemilerde bulunan kişilerin ihtiyacına yetecek sayıda tuvalet bulundurulur. İki 
veya daha fazla tuvaleti bulunan gemilerde en az biri alaturka olur. 
(3) Özel bir temizlenme yeri olan kamaralarda kalmayan mürettebat için temizlenme 
yerleri her kategori mürettebat bakımından aşağıdaki cetvele uygun olarak sağlanır: 
a) Sekiz veya daha az kişi için bir banyo veya bir duş, 
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b) Altı veya daha az kişi için bir lavabo. 
(4) Tam boyu 24 metre ve üzerindeki gemilerde çamaşır makinesi bulundurulur. 
(5) Bu madde liman seferi dışında çalışan gemilere uygulanır. Liman seferinde 
çalışan yolcu gemileri için yolcu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tuvalet 
bulundurulur. 
 
Revir 
MADDE 105 – (1) Kabotaj seferi dışında çalışan on beş veya daha fazla mürettebatı 
olan ve 3 günden fazla süreli bir yolculuğa çıkan her gemide yataklı bir revir 
bulunur. 
(2) Revir, kolayca ulaşılabilir, kalanların rahatça barınabilecekleri ve her türlü hava 
şartlarında gerekli tedaviyi görebilecekleri ve güverte çıkışına en yakın bir yerde 
olur. 
(3) Giriş, ranzalar, aydınlatma, havalandırma, ısıtma ve su tesisatı kalanların rahatını 
sağlayacak ve tedavilerini kolaylaştıracak şekilde düzenlenir. 
(4) Özellikle revirde kalanların kullanımları için, revirin içerisinde tuvalet bulunur. 
(5) Revir tıbbi amaçlar dışında kullanılamaz. 
(6) Doktor bulunmayan her gemide, kolay anlaşılır kullanım talimatı olan bir ecza 

dolabı bulunur. 
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EK-G  

DENĠZCĠLĠK TERĠMLERĠ SÖZLÜĞÜ 
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-A- 

Aborda: Bir teknenin diğerine veya bir iskeleye yanaşması 

Açıkta Eylenmek: Bir teknenin sahilden veya iskeleden ya da limandan açıkta 

beklemesi 

Ağız KuĢağı: Armuz kaplamanın en üst sırası [bindirme kaplamanın da] 

Alabanda: Bordanın iç kısmı veya dümenin 35° ye kadar basılması. 

Alabora: Altüst olma, teknenin ters çevrilmesi. 

Alesta: Hazır olmak, hazır olarak apikoda beklemek Alesta tramola [Tramola etmeye 

hazır ol] 

Ana Güverte: Geminin veya teknenin üzerinde yürünen en üstteki güvertesi 

Ana Omurga: Gemilerin en üst kısmında, kasara güvertelerin altında bulunan ve 

geminin başından kıçına kadar uzanan güverte. 

Armuz: Güverte ve borda kaplama tahtalarının arasındaki çizgi 

Avara: Gemi, bot veya tekninin yanaşık olduğu yerden ayrılması 

Ayboci: Zincirin ırgat çalıştırılarak aşağı alınması, indirilmesi 

Aynalık: Kıç bodoslama üzerine konan ve dümen iğneciğinin üzerine konduğu tahta 

levha 

Aynalık Tahtası: Bir teknede kıç taraftaki havuzda otururken arkaya dayanmak için 

konulmuş olan tathta levha 

-B- 

Baba: Halat volta etmek için ağaç veya metalden yapılmış silindirik biçimde güverte 

veya rıhtıma bağlanmış bir eleman. 

Bakla: Zincirin bir halkası 

BaĢ: Bir teknenin ön ve ileri kısmı 

BaĢ Bodoslama: Omurganın baş tarafından teknenin başını meydana getirmek için 

yukarı istikamete doğru konulan ağaç parçası 

BaĢ Kasara: Genellikle gemilerdeki baş taraftaki yüksek kısım 

BaĢ Omuzluk: Kemere ile baş bodoslama arasındaki yuvarlak kısım 

BaĢtankara Etmek: Tekneyi bir sahile veya kumsala baş taraftan oturtmak veya 

yanaştırmak 

BaĢ üstü: Bir botun baş tarafında oturabilecek ve ayakta durulabilecek platform 

Bindirme Kaplama: Armuz kaplamanın bir biri üzerine konularak yapılma şekli 

Borda: Su kesiminden yukarıda kalan kısım 

Borda Feneri: Sancakta yeşil, iskelede kırmızı olarak yakılan 112,5 açılı fener 

Borda Ġskelesi: Bir tekneye girip çıkmak için inip kalkabilen ve içeriye alınabilen 

olabilen bir merdiven tipi [Pasarella] 

BoĢ Almak: Gevşek bir halatı germek için fazlasını çekmek 

http://denizcilik.terimleri.com/Aborda.html
http://denizcilik.terimleri.com/Acikta_Eylenmek.html
http://denizcilik.terimleri.com/Agiz_Kusagi.html
http://denizcilik.terimleri.com/Alabanda.html
http://denizcilik.terimleri.com/Alabura.html
http://denizcilik.terimleri.com/Alesta.html
http://denizcilik.terimleri.com/Ana_Guverte.html
http://denizcilik.terimleri.com/Ana_Omurga.html
http://denizcilik.terimleri.com/Armuz.html
http://denizcilik.terimleri.com/Avara.html
http://denizcilik.terimleri.com/Ayboci.html
http://denizcilik.terimleri.com/Aynalik.html
http://denizcilik.terimleri.com/Aynalik_Tahtasi.html
http://denizcilik.terimleri.com/Baba.html
http://denizcilik.terimleri.com/Bakla.html
http://denizcilik.terimleri.com/Bas.html
http://denizcilik.terimleri.com/Bas_Bodoslama.html
http://denizcilik.terimleri.com/Bas_Kasara.html
http://denizcilik.terimleri.com/Bas_Omuzluk.html
http://denizcilik.terimleri.com/Bastankara_Etmek.html
http://denizcilik.terimleri.com/Basustu.html
http://denizcilik.terimleri.com/Bindirme_Kaplama.html
http://denizcilik.terimleri.com/Borda.html
http://denizcilik.terimleri.com/Borda_Feneri.html
http://denizcilik.terimleri.com/Borda_Iskelesi.html
http://denizcilik.terimleri.com/Bos_Alamak.html
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BoĢ Vermek: Halatı kaçırmak 

Branda: Eskiden yelken yapılan bir cins kumaş yada kumaştan yapılan ve 

gemicilerin hamak olarak kullandıkları yatak. 

Burgata: Halat ve zincir ebadını ölçmek için kullanılan bir ölçü 

-C- 

Cankurtaran Simidi: Denize düşenleri kurtarmak için çok hafif ve yüzer maddeden 

yapılmış, yuvarlak simit biçiminde ve bir salvoya bağlı bir aygıt. 

Cunda: Uç demektir. Direk cundası, seren cundası, bumba cundası. Cunda yakası: 

yelkenin seren yakalarına gelen uçlarına denir. 

-Ç- 

Çalım: Geminin baş ile kıçı arasında inik meyil veya kıç tarafta su kesiminin 

altındaki dar kesim. 

Çene: Omurga ile bodoslamamın birleştiği köşe 

-D- 

Dabılbatım: Gemilerin karinası yırtıldığında teknenin su almaması için postaların iç 

tarafına ikinci bir kaplama konur ki, bu iki kaplama arasına double-bottom denir. Bu 

bölüm safra ve yakıt deposu olarak da kullanılır. 

Deniz Mili: Denizdeki uzunluk ölçüsü. (6080 feet = 1852 mt) ... 

DöĢekli: Altı düz olan tekne 

Dümen: Gemiyi istenilen yöne çevirmek için saç veya tahtadan yapılmış olup kıç 

tarafa monte edilen yelpaze şeklindeki bir parça. 

Dümen Donanımı: Dümen yekesi ile dümen dolabı arasında kalan tel halat 

mekanizma, uskurlu şaft ve kollar ile bunların geçtikleri makaralı sistemin tümüne 

verilen isim 

Dümenci Pusulası: Dümen dolabının hemen önüne konulmuş olan mıknatıslı pusula 

-E- 

Eğlenmek: Bir teknenin stop ederek veya çok ağır yol ile gideceği yere varması 

El Donanımı: Mekanik olan ırgat gibi aygıtların el ile çalışabilmesi için yapılmış 

olan donanım 

El Dümeni: Kol gücü ile bir taraftan diğer tarafa basılan dümen 

-F- 

Filika: Savaş gemilerindeki kürekli veya yelkenli tekneler 

Firengi: Güvertedeki suyun denize akıtılabilmesi için yalı kütükleri üzerinden 

bordaya açılan oluklu delikler 

Flasa: Halatı meydana getiren incecik ipler 

Fora Etmek: Bir yere bağlanmış olan halatın oradan çıkartılması [Sivil denizcilikte: 

MOLA] 

 

 

http://denizcilik.terimleri.com/Bos_Vermek.html
http://denizcilik.terimleri.com/Branda.html
http://denizcilik.terimleri.com/Burgata.html
http://denizcilik.terimleri.com/Cankurtaran_Simidi.html
http://denizcilik.terimleri.com/Cunda.html
http://denizcilik.terimleri.com/Calim.html
http://denizcilik.terimleri.com/Cene.html
http://denizcilik.terimleri.com/Dabilbatim.html
http://denizcilik.terimleri.com/Deniz_Mili.html
http://denizcilik.terimleri.com/Dumen_Donanimi.html
http://denizcilik.terimleri.com/Dumenci_Pusulasi.html
http://denizcilik.terimleri.com/Eglenmek.html
http://denizcilik.terimleri.com/El_Donanimi.html
http://denizcilik.terimleri.com/El_Dumeni.html
http://denizcilik.terimleri.com/Filika.html
http://denizcilik.terimleri.com/Firengi.html
http://denizcilik.terimleri.com/Flasa.html
http://denizcilik.terimleri.com/Fora_Etmek.html


 
331 

-G 

Gulet: Geniş kıç güvertesi, bangaça olarak anılan güneşlenme ve dinlenme yeri, 

geniş ve yüksek kabinleri ile charter yapmaya en uygun geleneksel ahşap tekneler 

Güverte: Gemilerde ve teknelerde baştan kıça kadar döşenmiş tahta veya madeni 

platform döşeme 

Güverte Hattı: Güvertenin bordadaki izdüşümü 

Güverte Kaplaması: Güvertenin kaplanması için kullanılan malzeme 

-H- 

Halat: Bitkisel sentetik veya çelikten yapılmış ve bükümlenerek çeşitli kollarda 

birbirlerine sarılmış, bükülmeye ve çekmeye uygun urgan 

Havuzluk: Yelkenli veya kürekli bir teknede kıç tarafta topluca oturulacak yer. 

-I- 

Irgat: Demir almada, halatları dolayıp gemiyi yanaştırmada veya karaya çekmede 

kullanılan, hidrolik, elektrikli, istimli (buharlı) veya insan kuvvetiyle çalıştırılan 

yatay veya dikey mekanizma [Yatay ve manivela kuvvetiyle çalıştırılanlar = 

bocurgat] 

-Ġ- 

Ġç Omurga: Postaları [bir ahşap teknede] omurgaya daha sıkı bağlamak için baştan 

kıça kadar uzanan ikinci bir omurga 

Ġskele: Teknenin sol yarısı veya gemiye girip çıkmak için kullanılan sürme veya inip 

kalkan merdiven 

Ġskele Tavası: İskelelerin alt ve üstünde girip çıkmada ilk basılan platform 

-K- 

Kaplama: Postaların üzerine boyuna kaplanan saç veya tahtalar. 

Kaporta: Gemi veya tekne içindeki kapılara ve güverteden aşağı iniş ve çıkış 

merdivenlerinin üzerindeki kapalı yerlere denir.. 

Karina: Bir teknenin su altında kalan ıslak kısmı (dış kısmı). 

Kasara: Teknelerin baş orta ve kıç kısımlarında güverteden daha yüksek olan 

güvertelere veya kısımlara denir. 

Kastanyola: Demir zinciri akarken durdurabilmek için ırgat etrafına konan demir 

veya çelik şerit çember (bir çeşit fren balatası) 

Kemere: Güvertenin döşenebilmesi için posta uçlarını birleştiren enine (omurgaya 

dik) konan kısımlardır. (yarım olanına öksüz kemere denir) 

Kerteriz: Herhangi bir maddenin bir tekneden olan yönünü tayin etmek veya 

ölçmek. 

Koç Boynuzu: Baş ve kıç omuzluklar ile mataforaların üzerinde bulunan ve halat 

volta etmek için kullanılan boynuz şeklinde iki kulaklı madenler. 

Kontra Omurga: Ana omurganın aşınmaması için altına konan şerit halindeki parça. 

Kör kapak: Lumbuzları içerden kapayan demir kapak. 

http://denizcilik.terimleri.com/Gulet.html
http://denizcilik.terimleri.com/Guverte.html
http://denizcilik.terimleri.com/Guverte_Hatti.html
http://denizcilik.terimleri.com/Guverte_Kaplamasi.html
http://denizcilik.terimleri.com/Halat.html
http://denizcilik.terimleri.com/Havuzluk.html
http://denizcilik.terimleri.com/Irgat.html
http://denizcilik.terimleri.com/Ic_Omurga.html
http://denizcilik.terimleri.com/Iskele.html
http://denizcilik.terimleri.com/Iskele_Tavasi.html
http://denizcilik.terimleri.com/Kaplama.html
http://denizcilik.terimleri.com/Kaporta.html
http://denizcilik.terimleri.com/Karina.html
http://denizcilik.terimleri.com/Kasara.html
http://denizcilik.terimleri.com/Kastanyola.html
http://denizcilik.terimleri.com/Kemere.html
http://denizcilik.terimleri.com/Kerteriz.html
http://denizcilik.terimleri.com/Koc_Boynuzu.html
http://denizcilik.terimleri.com/Kontra_Omurga.html
http://denizcilik.terimleri.com/Korkapak.html
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Kurt Ağzı: İçinde halat geçmesi için güverte üzerinde baş ve kıç omuzluklarına 

monte edilen demir yastıklar. 

Kutrani Kaplama: Ahşap diagonal (çapraz) kaplama. 

KüpeĢte: Güverte üstündeki borda kaplaması. 

-L- 

Limbo: Bir şeyin bir taraftan diğer tarfa aktarılması. (Marmara etmek sadece sıvı 

içindir.) 

Loça: Demir zincirinin akması için açılmış deliklere geçirilmiş madeni oluk. 

Lumbara Ağzı: Gemilerin sancak ve iskele taraflarında bulunan borda iskelelerinin 

üst tavanlarının bulunduğu yer hizasındaki güverte kısmı. Gemilere giriş ve çıkış 

yerini belirten lumbar ağzı terimi kara birliklerince de benimsenmiş ve birlik ve 

kurumların giriş ve çıkış kapılarına da lumbar ağzı denilmiştir. Lumbar ağızlarından 

sancak tarafta olanı binbaşı ve daha yüksek rütbedeki subaylarla sancak subayları ve 

Amiraller tarafından iskele taraftaki lumbar ağzı ise Binbaşı rütbesine kadar olan 

subaylarla astsubaylar ve erler tarafindan kullanılır. 

Lumbuz-Lumboz: Gemilerin iç kısımlarını aydınlatmak için bordalara ve 

güvertelere açılmış olan yuvarlak delikler. Lumbuz terimi bu deliklerin etrafına 

oturacak şekilde pirinçten yapılmış içeriye doğru açılması sağlanan cam kapağı ve iç 

taraftan cam kapağı kapatan ve madenden yapılmış kör kapakların tümünü ifade 

eder. 

-M- 

Manika: Bir teknenin alt kısımlarına güverteden aşağıya doğru havalandırma için 

konulan geniş boru. 

Mastori Postası: Bir teknedeki en geniş posta. 

-N- 

Neta: Muntazam, düzgün, tertipli veya emniyetli anlamına gelir. 

-O- 

Omurga: Bir teknenin postalarının üzerine oturtulup bağlandığı ve baştan kıça kadar 

devam ettiği ağaç/madeni parçalardır. Genellikle küçük teknelerde yekpare olur. 

Omuzluk: Teknenin baş ve kıç tarafındaki 45 derecelik açı civarındaki istikamet. 

-Ö- 

Öksüz Kemere: Ambar ağızları ve güverteler üzerine açılmış kaportalar dolayısı ile 

alabandadan alabandaya kadar uzamayan ve bir uçları ambar veya kaporta hizasında 

kesilen kemereler 

-P- 

Palanga: Bir halat ve en az iki makaradan oluşan kaldırma mekanizması. 

Posta: Üzerine kaplama tahtalarının [veya saçların] tespit edildiği ağaç veya maden 

eğriler [kaburga] 

Pruva: Bir teknenin ön tarafından ileri istikameti. 

Puntel: Güvertenin kuvvetlendirilmesi için alttan dikine konan destek veya güverte 

üzerindeki vardevelaları tutmak için güverteye dik olarak konulan demir çubuklar. 

http://denizcilik.terimleri.com/Kurt_Agazi.html
http://denizcilik.terimleri.com/Kutrani_Kaplama.html
http://denizcilik.terimleri.com/Kupeste.html
http://denizcilik.terimleri.com/Limbo.html
http://denizcilik.terimleri.com/Loca.html
http://denizcilik.terimleri.com/Lumbara_Agizi.html
http://denizcilik.terimleri.com/Lumbuz.html
http://denizcilik.terimleri.com/Manika.html
http://denizcilik.terimleri.com/Mastori_Postasi.html
http://denizcilik.terimleri.com/Neta.html
http://denizcilik.terimleri.com/Omurga.html
http://denizcilik.terimleri.com/Omuzluk.html
http://denizcilik.terimleri.com/Oksuz_Kemere.html
http://denizcilik.terimleri.com/Palanga.html
http://denizcilik.terimleri.com/Posta.html
http://denizcilik.terimleri.com/Pruva.html
http://denizcilik.terimleri.com/Puntel.html
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Pusula: Geminin üzerinde seyrettiği istikameti gösteren alet. 

Pusula Tası: Mıknatıslı pusulalarda pirinç veya bakırdan yapılmış (manyetik etkisi 

olmaması için) yarım küre biçiminde içi boş bir tastır. 

-R- 

Rota: Seyir halinde bulunan gemilerin izlediği hat. 

Rüzgar Altı: Rüzgarın estiği yönün aksi. 

Rüzgar Üstü: Rüzgarın estiği yön. 

-S- 

Safra: Bir teknede denge sağlanması için sintinesine konan ağırlık. 

Sancak: Bayrak veya teknenin sağ yarısı, sağ tarafı. 

Sancak Alabanda: Dümenin sancak tarafa doğru en çok basılabilmesi için verilen 

emir. 

Sintine: Gemi makine ve kazanlarının bulunduğu kısmın zeminin altında, genellikle 

ambar güvertesinin altında kalan ve gemi içinden sızan sularla makine ve kazan 

dairelerinden akan yağ yakıtların toplandığı en alt kısım. 

Sis ĠĢareti: Siste seyir halindeki gemilerin birbirlerine durumlarını belirtmek üzere 

düdükle verdikleri işaret. 

Su Hattı: Teknenin gövdesinde ıslak yüzeyle kuru yüzeyi arasında meydana gelen 

çizgi. 

-ġ- 

ġeytan Çarmıhı: İki halat arasına ağaç basamaklarla yapılan bordadan sarkıtılan 

merdiven. 

-T- 

Tava: Borda iskelelerinin altında ve üstünde durulacak yer [İskele tavası] 

Tayfa: Ticaret gemilerindeki gemiciler. 

Tente: Güverteyi yağmur ve güneşten korumak için güverte üzeriene açılan branda 

veya başka bir malzememden yapılmış örtü. 

Tente Omurgası: Tentenin orta kısmına ve altına konulan ağaç. 

Tersane: Gemi yapılan fabrika, tezgah veya sanayi merkezi. 

Tırnak: Demirin kollarının ucundaki tırnak şeklindeki kısım. 

-U- 

Usturmaça: Bir birinin üzerine veya rıhtıma yanaşan teknelerin bordalarının 

göçmemesi veya boyalarının bozulmaması için araya koydukları ağaç, lastik, plastik 

veya halatlardan yapılmış olan, balon, silindir biçimindeki yastık. 

-V- 

Vardevela: Teknelerin küpeştelerinde ve borda iskelelerinde personelin korunması 

için dikilmiş bulunan sabit veya yatar kalkar puntellerin üzerine yatay olarak 

geçirilmiş demir veya ağaç tiriz. 

http://denizcilik.terimleri.com/Pusula.html
http://denizcilik.terimleri.com/Pusula_Tasi.html
http://denizcilik.terimleri.com/Rota.html
http://denizcilik.terimleri.com/Ruzgar_Alti.html
http://denizcilik.terimleri.com/Ruzgarustu.html
http://denizcilik.terimleri.com/Safra.html
http://denizcilik.terimleri.com/Sancak.html
http://denizcilik.terimleri.com/Sancak_Alabanda.html
http://denizcilik.terimleri.com/Sintine.html
http://denizcilik.terimleri.com/Sis_Isareti.html
http://denizcilik.terimleri.com/Su_Hatti.html
http://denizcilik.terimleri.com/Seytan_Carmihi.html
http://denizcilik.terimleri.com/Tava.html
http://denizcilik.terimleri.com/Tayfa.html
http://denizcilik.terimleri.com/Tente.html
http://denizcilik.terimleri.com/Tente_Omurgasi.html
http://denizcilik.terimleri.com/Tersane.html
http://denizcilik.terimleri.com/Tirnak.html
http://denizcilik.terimleri.com/Usturmaca.html
http://denizcilik.terimleri.com/Vardavela.html
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Vardavela Punteli: Küpeştelere konmuş olan ağaç veya demir sabit veya yatıp 

kalkan punteller. 

Vinç: Gemiye yük alıp vermede kullanılan, ambar ağızlarına yakın olarak konmuş 

hidrolik - elektirk veya istimle açılan makineler. 

Vira: Vidayı, cıvatayı, ırgat veya vinci çevirmek sarma yönünde verilen komut. 

Volta: Bir halatın babaya veya biteye bir kez dolaştırmak. 

Volta Almak: Halatın veya demir zincirinin birbirine dolaşması. 

-Y- 

Yalpa: Teknenin iskele sancak istikametinde salınım hareketi yapması. 

Yalpa Omurgası: Gemilerin yalpalamasını önlemek maksadıyla sintine dönümüne 

yakın dış kaplamaya dikey olarak onulmuş, baş ve kıç istikametinde uzayan kanat 

şeklinde çıkıntılar. 

Yeke: Dümen başına takılıp dümenin istenilen tarafa basılması için kullanılan demir 

veya ağaçtan yapılmış kol. 

Yelpaze: Dümenin su içindeki en geniş kısmı. 

-Z- 

Zincir: Baklaların birbirine eklenmesi suretiyle meydana gelen ve çeşitli maksatlar 

için kullanılan çekme gücü kuvvetli madeni halkalar dizisi. 

Zincirlik:  Demir zincirinin bulunduğu sintineye yakın bölmedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://denizcilik.terimleri.com/Vardavela_Punteli.html
http://denizcilik.terimleri.com/Vinc.html
http://denizcilik.terimleri.com/Vira.html
http://denizcilik.terimleri.com/Volta.html
http://denizcilik.terimleri.com/Volta_Almak.html
http://denizcilik.terimleri.com/Yalpa.html
http://denizcilik.terimleri.com/Yalpa_Omurgasi.html
http://denizcilik.terimleri.com/Yeke.html
http://denizcilik.terimleri.com/Yelpaze.html
http://denizcilik.terimleri.com/Zincir.html
http://denizcilik.terimleri.com/Zincirlik.html
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EK-H  

AÇIKLAMALAR (DĠPNOTLAR) 
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1) Akuatik: Suda ya da suyun yakınında yaşayan anlamına gelir.(Fr: Aquatique-En: 

Aquatic) 

2) Bulkhead: Teknede yapısal bütünlük sağlayan taşıyıcı ve su geçirimsiz perdeler 

3) Sandviç metodu: Bir kalıp üzerine aralarına polisitiren, balsa, PVC köpük veya 

başka bir hafif malzeme iki kat GRP katmanının kullanıldığı metottur. Karbon fiber 

teknolojisi malzemesi hafif ve sağlam olması nedeniyle havacılık,otomotiv ve inşa 

sektöründe de yoğunlukla kullanılmaktadır.Yat üretiminde özellikle hafif olması 

istenen yarış teknelerinde kullanılır. (Atmaca) 

4) Deplasman: Teknenin taşırdığı suyun ağırlığıdır. Okyanus aşırı veya uzun seyir 

yapacak tekneler ağır oldukları için deplasman tekneleri olarak adlandırılır. 

5) Karina: Bir teknenin su altında kalan dış yüzeyidir. 

6) Polinezya ve Mikronezya: Papua Yeni Gine’nin doğusunda yer alan adacıklar 

grubudur. 

7) Charter yat: Bu yatlar turistik amaçla kullanıldıklarından çok sayıda kullanıcı 

barındırırlar dolayısıyla daha üst düzeyde güvenlik ekipmanları ve sistemleriyle 

donatılmak zorundadırlar. 

8) Liman: Gemi, tekne vs. gibi deniz araçlarının park yeri, gemilerin kargolarını 

boşaltıp yüklediği ticaret merkezi, vinç barındıran ve genellikle gümrük de 

bulunduran mekanlardır. 

9) Marina: Küçük tekneler ve yatlar için tasarlanmış teknelerin su, elektrik vb. hayati 

ihtiyaçlarını karşılayan, kullanıcılar için restoran, havuz, otel, duş/WC, çamaşırhane, 

çekek sahası, lift havuzu, bakım-onarım yeri, konferans salonları, otopark, market, 

spor ve sağlık klübü barındıran limandır. 

10) FRP (Fiber Reinforced Polymer): Kompozit malzemeyi oluşturan bileşim, fiber 

takviyeli plastik anlamına gelir.Tekne yapımında kullanılan bu malzeme hafif, 

dayanıklı ve bir o kadar da pahalıdır. Bir polimer (epoksi, vinilester,polistren) 

malzeme ve fiber ( cam,karbon, aramid elyafları) kombinasyonundan oluşur. 

11) Ampirik: Deneysel 

12) TL: Türk Loydu Vakfı 1987 yılında kurulmuş yat ve diğer gemilere klas veren 

kurumdur. Loyd kavramı adını bu tür klaslama kuruluşlardan ilkinin kurucusu olan 

Edward Lloyd’dan alır. İlk loyd 17.yy’da İngiltere’de kurulmuştur. Loyd 

kuruluşlarının asıl amacı gemilerdeki can ve mal güvenliğini sağlayan standartları 

belirlemek ve bu standartlara göre tekne tasarım aşamasından tekne teslim sürecine 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Gemi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ticaret
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kadar danışmalık hizmeti vermektir. Bu kuruluşların onayladığı projeler, teknenin 

alınabilirliğini yani kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. 

13) RINA (Registro Italiano Navale): 1861’de İtalya’da kurulmuş loyd kuruluşudur. 

Avrupa sularında seyredecek birçok yat ve gemide aranan bir klastır. 

14) ABS (American Bureau of Shipping): 1862’de Amerika Birleşik Devletleri’nde 

kurulmuş loyd kuruluşudur. Amerika ve okyanuslarda seyredecek yatlar ve gemiler 

bu klasa sahip olmalıdır. 

15) GL (Germanischer Lloyd): 1867’de Almanya’da kurulmuş loyd kuruluşudur. 

16) BV (Bureau Veritas): 1828’de Fransa’da kurulmuş loyd kuruluşudur. Türkiye’de 

RINA ve ABS ile birlikte en çok aranan klastır. 

17) Distorsiyon: Bozulma, şeklin değişime uğramasıdır. 

18) Omurga: Geminin inşa sırasında kızağa konan ilk kısmıdır. Geminin diğer 

elemanları omurga üzerine inşa edilir. Tekne dibinde baş bodoslamadan kıç 

bodoslamaya kadar uzanır. 

19) Kemere: Güvertenin döşenebilmesi için posta uçlarını birleştiren enine 

(omurgaya dik) konan kısımlardır. 

20) Kasara: Teknelerin baş orta ve kıç kısımlarında güverteden daha yüksek olan 

güvertelere veya kısımlara denir. 

21) Navigasyon: Navigasyon, belirlenen varış noktasına en kısa, en optimum yol 

güzergahını tespit eden, sesli ve görsel yönlendirmelerle hedefe doğru bir şekilde 

ulaşmanızı sağlayan sistemdir. Teknede seyiri ve yol-yön bulmayı sağlayan tim 

ekipmanlar navigasyon sistemine dahildir. 

22) Marin Kontraplak: Genel olarak tekne gibi suya maruz kalan yerlerde kullanılan 

suya dayanıklı kontraplaktır. 

23) Baş Bodoslama: Omurganın bas tarafından teknenin basını meydana getirmek 

için yukarı istikamete doğru konulan ağaç parçasıdır.  

24) Kıç Bodoslama: Omurgadan kıç tarafa kaldırılan dik kısımdır. 

25) Mastori Posta: Teknede en geniş en kesitini veren postadır. 

26) Sintine: Teknenin iç tabanı yani en alt kısmında teknedeki tüm atık suların 

biriktiği yerdir. 

27) Klemens: Farklı veya aynı çaptaki iletken kabloları birbirine bağlamaya yarayan 

porselen veya metalden yapılan parçalardır. 

28) Nesting: Metal teknelerde büyük plakalar üzerine çizilmiş sac gövde 

parçalarının, postaların ve profillerin kesilip bükülmesi işlemidir. 

http://nedir.antoloji.com/dogru/
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29) Sonar sistem: Ses dalgalarını kullanarak cismin boyut, uzaklık ve diğer verileri 

görmemize yarayan cihazları içeren sistemdir. Sesin su altında yayılmasını 

kullanarak su altında/ üstünde gezmeyi, haberleşmeyi ve diğer cisimleri tespit etmeyi 

sağlar. 

30) VHF (Very High Frequency): 30MHz ile 300 MHz arasındaki radyo 

frekanslarını algılayan deniz ve hava taşıtlarında haberleşme amacıyla kullanılan 

terimdir veya bu işlemi yapan cihazlara verilen addır. 

31) GPS (Global Positioning System):Küresel Konumlama Sistemi, düzenli olarak 

kodlanmış bilgi yollayan bir uydu ağıdır ve uydularla arasındaki mesafeyi ölçerek 

Dünya üzerindeki kesin yeri tespit etmeyi mümkün kılar. Çıkışı askeri nedenlere 

dayalı olsa da daha sonraları sivil kullanıma açılmıştır. Deniz araçlarında yön bulma 

ve yön belirtme amaçlarıyla kullanılır. 

32) RPM (Revolutions Per Minute): Bir sistem için dakika başına yapılan ölçümü 

ifade eder. 

33) Mock-up: Teknedeki mekanların kabin kabin birebir modellemesidir. Üç boyutlu 

algıyı sağlar. Böylece hem mekan daha iyi anlaşılır, hem de dışarıda üretilen mobilya 

ve duvarlar tekneye tam ölçülerinde minimum hatayla monte edilebilir. 

34) Matafora: Teknelerde veya sahilde filika veya botların asılabilmesi için uçlarında 

palanga bulunan düzenektir. 

35) Aborda: Bir teknenin bir diğer tekneye veya iskeleye yanaşmasıdır. 

36) Endaze: Gemi formunu tanımlayan çizimlere verilen addır. 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Uydu
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya
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