GEMİ MODELLERİNDE BULUNANt (FİLİKA) SANDALLARININ AĞAÇTAN
MODELLERİNİN YAPILMASI
1— Önce kayak veya ıhlamur sandalın ebadından 4cm. daha büyük bir kütük alır bu kütüğün
bütün yüzlerini düzgün bir şekilde düzeltiriz yine ıhlamur veya kavaktan ayrı bir kütük daha
hazırlarız. Bu kütük sandalımızın iç kısmının şablon vazifesi göreceğinden ebadını
sandalımızdan bir iki santim daha büyük alırız, ve sandalımızın plandan aldı şeklini
markalarız (şekil A)
2— Birinci parçayı altlık olarak kullanır ikinci parçada sandalı markaladığımız kısmı keserek
sandalımızın kaba şeklini meydana getiririz. (Şekil B)
3— Sandalımızın bu kaba şeklini elimizdeki plana göre şekillendiririz ve güzel bir şekilde
temizleriz. Sandalımızın iç kısmı olan bu parçanın üzerine sandalın posta yerlerini düzgün bir
şekilde markalarız. (Şekil c) Bu parçanın üzerine sandalın küpeştesi kısmını da markalarız.
4— Bu markaları bitmiş parçayı ya vida ile veya tutkalla,. birinci olarak temiz bir şekilde
hazırladığımız kütüğün üzerin yapıştırırız artık iki parça sandalımıza şekil verecek bir duruma
gelmiştir.
5— Yapışma işi bittikten sonra postalarımızın alt kütük üzerinde gelen yerleri 1,5 milimetre
matkapla deleriz. (şekil c) Deliklerin derinliği 5 milimetre olsa kafidir.
6— 1x1 milimetre çıta alırız ve bu çıtaları ısıtarak (şekil D) de görüldüğü gibi ve uçları alt
tabloda açılan deliklere sokarak şablon sandalın üzerine yatırırız. Bütün postaların tek tek
yatırma işlemi bittikten sonra teknemizin dış kaplamasına geçeriz. (Şekil E)
7— Kaplama için 1 milimetre kalınlığında 2 veya 3 milimetre genişliğinde kaplama hazırlarız
hazırladığımız bu kaplamaların şablon üzerine gelen postaların üzerine alttaki şablona
akmayacak şekilde tutkal süreriz ve kaplamaları tek tek evvelce şablon üzerine
markaladığımız küpeşte çizgisinden itibaren kaplarız. İki üç saat kurumasını. bekleriz.
8— Kaplama ve Kuruma işi bittikten sonra lx3 milimetreden kestiğimiz omurgayı (Şekil E)
de görüldüğü gibi yapıştırırız.
Sandalımızın kıç aynasını da 1 milimetre kalınlığında kaplamadan hazırlar, onu da teknemizin
kaplamalarına yapıştırırız.
9— Bütün bu işlemler bittikten sonra şablon üzerine evvel markaladığımız çizgiden itibaren
maket bıçağı ile tek tek keserek sandalımızı şablondan ayırırız. Sandalımızın teknesi ortaya
çıkmıştır.
10— (şekil P) de görüldü gibi kürek ıskarmozlarını montaj edebilmek için küpeşteleri
omurganın postalara iyi yapışmasını sağlamak için iç omurgayı,. ayak altı tahtalarını 1mm
kaplamadan hazırlar teknemizin içine yapıştırırız.
11— İç omurga ve ayak altı tahtalarının yapıştırılması bittikten sonra (şekil F) de gördüğünüz
gibi oturak, dümen ve dümen yekesini de 1mm kaplama veya kartondan hazırlar teknemize
montaj ederiz.
12— Sandalımızda kaç kürek ıskarmozu varsa o kadar da kürek yaparız.
12— Kürek yapımı için bakınız kürek yapımına
13— Küçük sandal yapımında ceviz kaplama ile karton kullanabilirsiniz. Ceviz kaplama diğer
ağaç kaplamalarına göre daha iyi işlenir,şekillendirilebilir.Kopmaz.

DÜMEN = Gemilere yön vermeye yarayan düzene Dümen denir Çok eskiden deniz
taşıtlarında dümen yerine kürek kullanılır tekneye kıç tarafta bulunan bu kürekle yön
verilirdi..Daha sonraları bilhassa büyük taşıtlarda,dümen olarak yan kürekler kullanılmaya
başlandı. Bunlar geniş ağızlı küreklerdi.Teknenin arkaya yakın yerinde iki yanında bulunurdu.
Bazı eski gemilerde bunlardan ikişer takım vardı. Bir kısım eski gemilerin iki başı da sivri
olduğundan rahatça hem ileri hem geri gidebilir, dümen düzeni o zaman hem önde hem de
arkada olurdu. Bu yan dümen şekli 14 üncü y.yıldan sonra arka dümen şekline girmiştir. Ve
gemilerin vaz geçilmez bir parçası olmuştur.
MUHTELİF GEMİLERE AİT DÜMEN ŞEKİLLERİ

Bir Dümen dolabının parçaları ve montajı
1— Dümen dolabı ispiti
2— Dolap göbeği
3— Dolap parmakları ve kolları
4— Dolap tamburu
5— Kasnak plakası Pirinç veya çelikten
6— Kasnak iç plakası
7— İspitlerin yerleştirilmesi
8— Dolap taşıyıcı şasi(’Tambur yatağı)
9— Dümen hareket halatları
10— Tambur mili
11— Kasnak plakası ek yerleri

Burada dümen dolabı kasnak parmakları el tutamaçları ile beraber komple tornada
çekilmiş ispitler (C) de görüldüğü gibi parmakların geçeceği yerler bırakılarak montaj edilmiş
ve sonradan bu boşluklardan parmaklar (3) de görüldüğü gibi montaj edilmiştir.Dolap iç ve
dış plakaları (C) de görüldüğü gibi ispitlere şaşırtma montaj edilmiştir.Dümen dolabı iç ve dış
plakalar(5) (6) hariç tamamı ağaçtan yapılmıştır.

VİNÇ LER
Vinçler gemilerin vazgeçilmez araçlarından biridir.Eskiden kalyonlarda demiri (çapayı)denize
bırakmak ve çekmek insan gücü ile çalışan dik ırgatlarla yapılırdı. 1950 yıllarına kadar
Karadeniz ve Akdeniz deki tersanelerde de gemileri( kayık ve takalar) dik ırgatlarla
çekerlerdi.Bugün artık elektrikli veya benzinle çalışan vinçlerle yapılmaktadır.
Vinçler iki kısına ayrılırsa da genel kontrüksiyon bakımından birbirlerinin bezeridir.
1— Demir (çapa) vinci
2— Yük vinci (halat için)
1a)—Demir (çapa) vincinde halat tamburu yerine bakla zincir için zincir dişlisi vardır.Demir
zinciri bu zincir dişlisi ile bırakılır ve çekilir.Halat için ayrıca vincin her iki yanında
fenerlikler vardır.Bu fenerlikler bazı vinçlerde iki adet bazı vinçlerde dört adettir.
2a)—Yük vinçleri halat sardıklarından ve yük kaldırıp indirme görevi yaptıkları gibi gemileri
rıhtıma yanaştırmada ve römorkörlerde de gemileri çekmede kullanıldığı için bu vinçlerde
çelik halat sarması için zincir dişli yerine halat sarma tamburu vardır.Bu tamburlar vincin
yapacağı göreve göre bir veya iki adet olabilir.Bu fenerlikler iki veya dört adet olabilir.
Çok değişik tip vinç varsa da burada yalnız gemilerde kullanılan ve halen kullanılmakta olan
vinçlerden örnekler verilecektir.
Birçok gemi planlarında vinçlerin anlaşılır bir şekilde detaylar verilmemektedir.Ve hatta
yalnız bir kaç çizgi ile burada vinç vardır der şeklinde ikaz çizgileri vardır.
Buhar vinçleri ortaya çıkıncaya kadar gemilerde ilk olarak yatay ırgatlar sonraları. basit dik
ırgatlar kullanıldı.

KALYON VE ÇEKTİRMELERDE KULLANILAN IRGAT VE VİNÇLER

Gemileri yüklemek ve boşaltmak için kullanılan vinç bumbaları donanımları
Mantilyalar bumbanın cundasına tesbit edilmiş olup bumbayı. eğme ve dikme görevi yapar.
Apliler ise bumbayı iki alabanda yönünde çevirme görevi yapar.
a)— Ağır yük bomu
b)— Hafif yük bomu
1— Yük vinci
2— Bom kumanda vinci
3— Mandikapanlar
4— Bom
5— Yük makaraları
6— Yük direk üstü makarası(palanga)
7—Bom direk üstü mandikapanı
8— Bom kumanda makaraları (Palanga)
9— Bumba aplisi
10— Bumba aplisi
11— Ana direk
Burada tek bumba verilmişse de genellikle bumbalar her direkte çift olarak vardır.
Bumbanın biri iskele yükünü alır veya verir.Diğeri ise sancak taraf yükünü alır veya verir.
Her geçen gün gemilerde bumbaların yerine direk üzerine konulan normal vinçler almaktadır.

Çapa (demir)
İlk zamanlarda insanlar nehirlerde, göllerde ulaşım amacı ile yararlanmak için basit taşıt
araçları yaptıklarından bu araçların göl ve nehir üzerinde bir mevkide durmasını sağlamak
için bir halatın ucuna bağladıkları ağırlıkları suya atıp bu halatı araca bağlamışlardı. Böylece
teknenin bir yerde durmasını sağlamışlardır.
Gemiciliğin gelişmesi ile kullanılan malzemelerin modernleşmesi sonucu yukarıda açıklanan
amaç için bugün gemilerde kullanılan değişik tür Çapa (demir)ortaya çıkmıştır.

Muhtelif tip demirler ( çapalar)
a-b-c-d-e-f-g-h Ağaç çipolu demirler
i-j-k-m demir çipolu demirler
n-o-p-r savaş gemileri çapaları ( demirleri)
Hücumbot ve bot demirleri ( çapaları)

Modeli kaplama ve boyamak
Teknenin hazırlanan iskeletinin kaplamasına geçilir .İki. şekilde kaplama sistemi vardır.
1 — Vernikli için kaplama
2 — Boyalı için kaplama
a)— Teknemizi vernikle boyayacağımız takdirde teknemiz ağaç rengi kalacaktır.O zaman
kaplamamız üzerinde en küçük bir bozukluğun veya kaplamadan doğacak bir hatanın
görüleceği anlamına gelir. Modelcinin vernikli kaplamada kullanacağı ağaç malzemeye çok
dikkat etmesi lazımdır.
1— Ağacın rengine
2— Ağacın üzerindeki desenine
3— Kaplamanın neresinde hangi renkteki ağacı kullanacağını düşünmesi gerekir.
Ondan sonra 1,5 — 2 mm. kalınlığında 5- 6-10 mm. genişliğinde Ihlamur,ceviz,gürgen(veya
kayın),çırasız çam,köknar,meşe,maun,şimşir ve diğer ağaçlardan çok düzgün ve temiz bir
şekilde hazırlanır.
Bilhassa (armuz kaplama) yan yana getirildiğinde aralarında en küçük bir boşluk kalmayacak
şekilde düzgün olmalıdır. Kaplamaya güverte kenarından aşağıya sintineye doğru
kaplanmalıdır. Bu kaplamayı yaparken açık renkli ve koyu renkli ağaçların yerleştirilmesine
de dikkat edilmelidir.Teknenin tirizleri koyu, tiriz alt ve üst kaplamalar biraz açık renkli
olursa tekne daha güzel bir görüntü verir. Veya bunun tam tersi de olabilir. Tirizler açık
renkte kaplamalar koyu renkte olabilir.
Kaplama çıtalarının teknenin tam boyunda olması gerekmez.(olursa iyi olur) Kısa boylu çıta
kaplamasında kaplama eklerinin (Armuzlarının posta üzerine gelmesi lazımdır.Ve ekten
sonrada gelecek kaplama çıtasında ayni renk ve desende olması lazımdır. Modelcinin bu kısa
kaplama çıtalarını kaplarken en mühim noktalardan biride ek yerlerinin aynı posta üzerine
gelmemesine ve değişik postalar üzerine gelmesine dikkat etmesi lazımdır. Ve aynı zamanda
kaplama çıtalarını birbirine iyice alıştırmalıyız ki kaplama çıtası birbirine yapıştığı zaman
aralarında tutkal görünmesin. Ancak iki çıtanın üzerinde bulunan ağaç deseni varsa onların
birbirini bıçak gibi kesen bir çizgi görünsün.
Vernikli boyanacak kaplama çıtalarının aralıklarına her ne kadar dolgu ağaç macunu sürülse
de bu dolgu ağaç macunları her yerde bulunmaz. Ve kaplamada kullanılan kaplama çıtalarının
aynı renginde olması lazımdır. Eğer ağaç dolgu macunu bulamazsanız o zaman ağaç dolgu
macununu siz kendiniz yapacaksınız. Nasıl mı? Kaplamada kullandığınız çıtalardan birini alır
onu oynamaması için masaya mengene ile sıkıca bağlarsınız. Üstüne bir kaç damla ince bezir
yağı damlatırsınız. 10- 15-20 mm genişliğinde düz iskarpelayı ince bezir yağı döktüğünüz
yere 90 derece dik tutarak kazıma yaparsınız. Her kazımada bezir yağının ağaç rengine
döndüğünü göreceksiniz. Her kazımda bir miktar ağaç tozlaşarak bezire kerışacaktır.Bu işi
istediğiniz miktarda macun elde edinceye kadar devam ederken sanki harç ‘yapıyormuş gibide
iskarpelayı kürek gibi kullanınız.İstediğiniz miktarda elde ettiğiniz macundan o anda
kullanacağınız kadarına bir miktar vernik karıştırınız ve kaplama çıtaları arasına düz
iskarpelayı ıspatula gibi kullanarak yaptığınız macunu sürünüz.

Macun içinde bezir miktarı fazla olduğundan macun biraz geç kuruyacaktır. (ıspatula
gibi kullandığınız iskarpelanın ağzını temizlemeği ihmal etmeğiniz.) Bir iki gün bekledikten
sonra macun kurumuş olacaktır. Çok ince (o) zımpara ile temiz bir şekilde zımparalayınız.
Ondan sonra vernik sürebilirsiniz.
Verniklenecek küçük parçalar ise yine çok ince (o) zımpara ile temiz bir şekilde
zımparalandıktan sonra yapıştırılacak kısımların dışındaki kısımlar tek tek verniklenir.Ve
iyice kuruduktan sonra teknedeki yerlerine yapıştırılır.
Boyama için kaplama 2.a)— İskeleti tamamlanmış yani postaları omurgaya düzgün bir
şekilde monte edilmiş modelimizin kaplamasına geçeriz. 2 - 2,5 mm. kalınlığında 5- 6-7-8-10
mm genişliğinde ıhlamurdan hazırlanmış çıtalarla modelimiz uygun genişlikteki çıta ile
kaplamaya başlarız. Kaplama iki şekilde olur.
a)—Omurga dibinden başlayarak Güverte veya küpeştenin hemen altına kadar kaplamak.
b)—Güverte veya küpeştenin hemen altından başlayarak omurganın dibine kadar kaplamak.
Model boyanacağı için bu iki şıktan birini modelcinin seçmesi lazımdır. Modelcinin
tercihidir.
Kaplama armuzlarının ( her ne kadar macunlanacaksa da) birbirine iyi yanaşması lazımdır.
Yanaşması modelcinin lehinedir. İki çıta arasında tutkal çok ince bir iz olarak görünür.
Zımparalamada zorluk vermez.(Çünkü plastik tutkal olsun Balitan olsun kuruduktan sonra
bile elastikiyetini kaybetmezler. Lastik gibidirler)Kaplama esnasında taşan tutkalları hafif
nemli bir bezle alınız. Kaplaması bitmiş teknenin macunlanmasına geçilir.
Kaplamadan yapıştırmadan dolayı meydana gelen hataları ve aynı zamanda teknenin düz bir
zemin oluşturmasını sağlamak için macunlanır.
Macunun tekneyi iyi tutması için fırça ile tiner sürülür. Tiner kuruduktan sonra macunun
sürülmesine geçilir.Kullanacağınız macunun selülozik olması sizin menfaatinizedir, Çünkü
selülozik macun üzerine her cins boyayı rahatça sürebilir veya püskürtebilirsiniz. Sentetik
macun ise yalnız sentetik boyayı kabul eder. Selülozik boya sentetik macunu kabartır.
Pütürleştirir.
Macunu ince bir tabaka halinde metal veya lastik bir ıspatula ile çekeriz. Bazı bombeli yerlere
macunun lastik ıspatula ile çekilmesinde yarar vardır. Lastik ıspatula metal ıspatulaya göre
daha iyi bükülüp şekil alabileceğinden macunun daha düzgün çekilmesine yardımcı olacaktır.
Macunun kuruma süresi çekilen macunun kalınlığına göre değişir.Biz kuruma müddetini iki
gün kabul edelim. İki gün sonra macunun zımparalama işlemine geçeriz. Tesviye işlemi (0)
ince su zımparası ile ve suyla yapılır.

Kullanacağınız zımparayı ağzı geniş bir sıu kabına batırarak ıslanmasını ve zımparada
kalan su ile selülozik macunun zımparalanması gerekir.Zımparada biriken macun tozlarını
yok etmek ve zımparanın işlerliğini sağlayabilmek için zımpara sık sık suya batırılarak
temizlenmelidir.Tekne Üzerinde biriken zımpara tozları suyla birleşince çamur gibi bir tabaka
oluşturur.Bu tabaka kuru bir bez parçası ile zaman zaman silinmelidir.
Boyanacak kısım su zımparası ve su ile bu şekilde tesviye edildikten sonra çok düzgün
pürüzsüz bir zemin elde etmiş olacağız.
Bu yüzeyi daha temiz bir hale getirip boya atma aşamasına hazırlamamız için benzine
batırılmış bir pamuk parçasıyla iyice silmeliyiz.
Bu işlem bittikten sonra boya atma aşamasına gelmiş olacağız.
Boyanmayacak veya başka renkle boyanacak kısımlar boya bandı veya seloteyple bantlanır.
İlk atılacak boya beyaz boyadır. (yani teknenin beyaz boya ile boyanacak kısımları önce
boyanır).Sonra diğer renkler boyanır.
Modeli boyamak her hangi bir şeyi boyamak gibi değildir.Modeli boyamanın ayrı bir özelliği
vardır.Model boyası rast gele yapılmaz.
İki cins boya.vardır: 1— Selliilozik
2 — Sentetik
1a) —Selülozik boya tinerli boya olup otomobilleri ve beyaz eşya yı boyamak işin
kullanılır.Ve çok çabuk kuruyan bir boyadır.Parlaklığı pek fazla değildir.(Otomobil
üzerindeki ayna gibi parlaklık sizi aldatmasın. Otomobiller boyandıktan sonra parlatma
muamelesinden geçerler) .Onun için modelde en ideal boyadır.
Ancak içinde tiner olduğu için çok çabuk kuruduğundan fırça ile sürülmesi zordur.Ne kadar
inceltilirse inceltilsin (yalnız tiner ile inceltilir.Başka inceltme katkısı kabul etmez.Kutu
üstündeki. talimatı okuyunuz) .Fırçayı sürmeye başlayınca bir taraftan kurumaya başlar. Ve
çok dikkat edilmezse fırçayı bile tutmaya başlar.Ve pütür yapar.
En iyi boyama sistemi püskürtme sistemidir.Püskürtme sistemi içinde özel cam kavanozu ile
kavanoza takılı püskürtme memesi vardır Ve komprasörden aldığı yüksek tazyikli hava ile
püskürtülerek boyanabilir.Veya iyi kaliteli el filitleri vardır onlarla da yapılabilir.
Piyasadan temin edeceğiniz filitin çift borulu olmasına dikkat etmeliyiz. Gerçi herhangi bir
filitlede boyayı püskürtebiliriz.Ama çift borulu bir filit kullandığımız taktirde boyanın kalitesi
daha farklı olacaktır.
Boya püskürtme tekneye veya modül parçasına 30 cm. uzaktan dik olmalıdır.Püskürtülen
boya zerrecikleri tekne veya parça üzerine bir duman gibi gitmelidir.Eğer iri tanecikler
halinde giderse boya akıntı yapar.Pütürleşir dalga dalga olur.
Ayrıca piyasada sprey boyalar vardır.Eğer istediğiniz renkleri bulduğunuz taktirde boyalarla
da boyaya bilirsiniz.Sprey boyalarda tinerli boyadır.Onlar zaten inceltilmiş olduğundan
doğrudan püskürtme memesine baş parmağınızla basarak 30 cm. mesafeden püskürterek
boyayabilirsiniz.

2a)— Sentetik boya ile boyamakta ise fırçaya iyi geldiğinden fırça ile boyamak amatör
modelci için daha iyidir. Çünkü selülozik boya gibi aşırı bir külfeti yoktur. (Ancak modelci
yinede külfete girmek istiyorsa püskürtme sistemi yapabilir.Boyayı kutunun üzerindeki
tarifeye göre incelterek.)
Modelcinin fırça ile boyamada dikkat edeceği nokta önce fırçadır.Fırça yumuşak ve yassı
olmalıdır.Boya ise modelde doğrudan Yani kutudaki kıvamda kullanılmaz.İnceltilmesi
lazımdır.İnceltmek içinde kutunun üzerindeki tarifeye göre yapılmalıdır.
Fırçanın ucu boyaya 4 mm. batırılıp çıkarıldıktan sonra üzerindeki aşırı boya kutunun
kenarına hafifçe sürülerek alınır.Böylece boyanın fırçadan damlaması da engellenmiş olunur.
Boyanın model üzerinde ayni miktarda yayılması sağlanıncaya kadar fırça bir kaç defa ileri
geri hareketi devam eder.Yayılma iyi olunca fırça sürüşüde hafifleşir.Yani fırça zemine
boyanın yayılma baskısı ile değil baskıdan dolayı olan fırça izlerini silmek için baskı
hafifleşir.Bu işlem bütün tekneyi boyayıncaya kadar ayni tarzda devam eder.
Boyayı inceltmeden dolayı zemini birinci kat boya ile kapatamayacağınız tabiidir.Birinci kat
boya iyice kuruduktan sonra ikinci kat boyayı sürünüz.Eğer ikinci kat boyada kapatamadığı
taktirde üçüncü kat boya muhakkak kapatacaktır.
Sentetik boyalar parlak veya çok parlak olduğundan boya iyice kuruduktan sonra temiz bir
bezle gaz veya neftle silerseniz aşırı parlaklığı nispeten gitmiş olur.
Modelde kullanacağınız boya markası da çok mühimdir.Piyasada çok çeşit ve markada yağlı
boya var. Bu boyaların bir kısmı bilinçsiz ve yalnız para kazanmak için yapıldığından içine
bir çok katkı maddesi karıştırılıp satılmaktadır. Örneğin bazı boyaların içine fazla miktarda
reçine kanulmaktadır.Bir müddet sonra boyanın çatlamasına sebep olur.Bazı boyaların içine
de çok miktarda vernik koyarlar.O zamanda boya ayna gibi parlak olur.Bazı boyalarda da
bezir yağı fazla olur.O zamanda boya çok geç kurur.Ve boyayı inceltme imkanı da olmaz.
Çünkü zaten bezirle inceltilmiştir.Onun için alacağınız boya tanınmış marka boya olmalıdır.

PERVANE: Pervaneler ilk zamanlar pik (font) tan imal ediliyordu. Pikin yumuşak ve
kırılgan olması ,çabuk midye ve yosun tutması sebebiyle Suya daha dayanıklı ve kırılgan
olmayan Bronzdan yapılmaya başlandı. Sizde modelinizde pervaneleri yapabildiğiniz taktirde
Bronzdan yapabilirsiniz.Ama zahmete katlanmanız lazım.Kurşundan da yapabilirsiniz.
Ağaçtan da yapabilirsiniz. Hatta kalın 0.90- 0.80 Ceviz kaplamasından da yapabilirsiniz.
Ceviz kaplaması fazla kırılgan değildir. Biraz daha elastikidir. Kurşun ve ağaçtan yaptığınız
pervaneleri Tam bittikten sonra bronz veya sarı yaldızla boyayabilirsiniz.

FENER : İlk anlamda denizlerde gemilere güvenceli seyir yapabilmeleri için kara burunlarına
konulan büyük fenerler gelirse de burada gemilerde, bilhassa kalyon,kadırgalarda ve modern
gemilerde kullanılan fenerlerden ve şekillerinden ve yapılışlarını göstereceğiz.
Gemilerde kullanılan fenerler renk bakımından değişik anlamlar taşır. Örneğin gece birbirine
karşı gelen gemiler birbirlerinin ne tarafında olduğunu iskele ve sancak fenerlerinden anlarlar.
İskele feneri kırmızı sancak feneri yeşildir.

a—Demir (çapa) fenerleri
b —İskele sancak feneri
c —Motor iskele sancak feneri
d —Motor feneri
e —Savaş gemisi ışıldağı
f —Motorbot ve liman şehir hatları yolcu gemisi
projektörü

a)— Kadırga feneri b)—15 y.yıl kalyon feneri c)—16 y.yıl kalyon feneri
d)—17 y.yıl kalyon feneri e)— 18 y.yıl, kalyon feneri f)—kalyon direk feneri.

ÇAN : Gemilerin vazgeçilmez araçlarından biridir.Çanlar kalyonlarda yemek ve nöbet
saatlerini belirttiği gibi sisli zamanlarda gemilerin çarpışmalarını önlemek içinde
kullanılırdı.Modern gemilerde çanlar hala kullanılmaktadır.Kalyonların en değerli
araçlarından biri olması dolayısıyla devletler çan kulelerine değer vermişler oymalı nakışlı
çan kuleleri yapmışlardır.Burada bu çan kulelerinden birkaç örnek verilmiştir.

a) Royal Louis
1758
b) 1700 yıllarında
c) Mars 1805
d) Hero 1802
e) Ocean
f) Caledonia 1805
g) Protecteur 1757

a) Victory 1765
b) 70 toplu bir gemi 1740
c) bir gemide
d) Centurion 1745
e) Boyne
f) Cleopatra
g) 70 toplu bir başka gemi
1730-1735

KAPARTOLAR :Gemilerde kullanılan havalandırma ve geçişlerdeki kaporta ve
lumbuzlar.
Kaportalar gemi ambarlarını havalandırma ve ışıklandırmada kullanıldığı gibi korumada da
kullanılar.Örneğin dümen dolabının dişli ve tamburalarını yağmur ve deniz suyundan
korumak için üzerlerine sızdırmaz kaportalar yapılır. Bu kaportalar eski gemilerde ağaçtan
modern gemilerde metalden yapılmaktadır.
Kalyonlarda ambar ve giriş yerleri üzerleri ağaç ızgaralarla örtülürdü, böylece hem ışık hem
de havalandırma temin edilirdi.
Buhar makinalarının gemilere uygulanması ile kaportalarda kullanıldığı yere göre çok değişik
şekiller uygulanmıştır.
Lumbuzlar ise gemi bölmelerin havalandırmak ve ışıklandırmak için gemi bordalarına açılan
yuvarlak delikler olup dalgaların teknenin içine girmesini engellemek için içten sızdırmaz,
kalın çerçeveli yekpare prinçten yapılmıştır. Bu çerçevenin üstünde ayrıca camlı bir kapak
olup bu kapak çerçeveye menteşe ile bağlıdır. Ayrıca kapandığı zaman sızdırmazlık contasına
iyice basması için gözlü kelebek somunla üç adet cıvata vardır.

Gemilerde kullanılan muhtelif donanımlar.
Geminin kullanılması veya gemideki işlerin yapılması esnasında istifade edilmek, tayfaların
istirahat ve emniyetini sağlamak için veya sadece süs olmak üzere tekneye bağlanmış olan
çeşitli yapılar ve aletler, çeşitli donanımları teşkil eder.
Donanımlar tekne ye sağlamca tespit edilmiş olabilir.Bunlar el veya makine ile
çalıştırılabilir.En çok görülen ve en lüzumlu donanımlara genellikle açık güvertelerde
rastlanmasına rağmen donanımlar su altı bünyesi de dahil olmak üzere geminin her hangi bir
kısmında bulunabilir.Donanım listelerinin hemen hemen sonu gelmez.Fakat bunlardan en çok
görülenler ve en mühim olanlar ( Modelde de bunlar muhakkak görülür)burada
gösterilecektir.
KURT AĞIZLARI: Gemilerde en çok bulunan en faydalı olan donanımların başında gelir.
Kurt ağızlarının yapılışı kadırga ve kalyonların inşası ile ortaya çıkmıştır.Elinizdeki kalyon
planlarına bakacak olur sanız teknenin bir çok yerinde değişik şekillerde de kurt ağzı
göreceksiniz,Bunlar kalyonlarda bilhassa direk donanımlarını tespit etmek için parampet
içinde ana direk gövdesinde nadiren de güverte üzerinde görebilirsiniz.
Modern gemilerde ise bordaya yakın olarak baş tarafta kıç tarafta babalarla rıhtıma bağlanan
halatlara yön vermek için kullanılır.
Kurt ağızları halatların babalara düzgün gitmesini sağlar.
Kurt ağızları genel olarak dökme demir veya dövme demir olur.
Açık güverteler boyunca bordaya yakın olarak tekneye cıvatalarla veya perçinlerle tespit
edilir. Kurt ağızlarının halatın geçtiği kısımları yarım yuvarlak ve temiz bir şekilde tesviye
edilir. Bu şekilde halatın zedelenmeden kaymasını sağlar.Bazı kurt ağızlarında da halatın
aşınmasını önlemek için makara vardır.Bu kurt ağızlarında da makaralı kurt ağızı veya
tamburatalı kurtağzı denir. Kurtağızları kalyonlarda ve kadırgalarda ağaçtan modern
gemilerde ise demir ve prinçten yapılır.
Modellerde ise kalyonlarda ve kadırgalarda ağaçtan ve az cilalı modern gemilerde ise
kurşundan yapılıp siyaha boyanır.
Yatlarda krom renginde kayıklarda prinçten yapılır.

Gemilerde kullanılan merdivenler
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmek için yapılmış basamaklardır, kısaca ifadesi
budur.Fakat kullanıldığı yere göre çok değişik isim ve şekil alırlar.Gemilerde lumbar ağzı
merdiveni,direk merdiveni,borda merdiveni, ambar merdiveni,kamaralara giden merdivenler.
Bu merdivenler bulunduğu yere göre, ip,çubuk demir,tahta basamaklardan oluştuğu gibi
korkulukları da (küpeşte) çok değişik şekil alırlar. Burada bunlardan bir kaç örnek verilmiştir.

BABALAR: Babalarda kurt ağızları gibi gemilerin yaz geçilmez donanımlarından biridir.
Kalyonlarda, kadırgalarda, takalarda ve çektirmelerde dört köşe ağaçtan imal edilir.Boyanmaz
aynen ağaç rengi bırakılır.
Modelde ise fazla vernik sürülmemeli mümkün mertebe mat olmalıdır. Bir kere vernik
sürülmesi kafidir.
Modern gemilerde ise babalar dökme demir,genellikle silindirik olarak imal edilir, veya çift
baba olarak bulunur değişik tipleri vardır.Gemilerde kullanılan babalarla iskelelerde
kullanılan bazı babalar birbirine benzemez. Genellikle iskele babaları tek ve bazıları kurtağzı
gibidir.Büyük gemilerde babalar genellikle siyah boyalıdır.Yatlarda ise krom rengindedir.
Babalar gemileri rıhtıma bağlandığı zaman her türlü hava şartların da tuttuğu gibi romörkör
yedeğine alınıp çekildiği zaman kırılmaması için çok sağlam yapılır.Burada değişik baba
örnekleri verilmiştir.

MODELDE LEHİM KULLANIMI
Lehim Kalay ile kurşun karışımından meydana gelmiştir. Lehim işi plastik ,P,V,C, çıkmadan
önce bir iş kolu halinde idi. Binaların çatı olukları çinkodan ,tuvalet ve banyolardaki
rezervuar giriş ve çıkışları kurşun borulardan yapıldığından mutlak lehim işi olurdu.
Zamanımızda binalarda lehim işi hemen hemen kalkmış gibidir.
Bugün lehim işi radyo ve televizyon tamirciliğinin vazgeçilmez işidir. Çünkü bütün direnç ve
transistörler lehimle montaj edilir. Bilgisayarlar, evlerimizde kullanılan birçok elektrikli
cihazlarda lehimcilik işi vardır.
Gemi modellerinde de (Kalyonlar ve kadırgalar hariç) Modern savaş gemileri ,yolcu gemileri
ve ticaret gemilerinde lehim işi az da olsa bile yinede gemi modellerinde bilhassa punteller
(korkuluklar)lehim ile yapılmaktadır.
Amatör modelcilerin ve hatta profesyonel modelcilerin bile zorlandığı en zor iş lehim işidir.
Çünkü punteller 1:100 ölçeğinde yüksekliği 10 mm redir. Her 10-12-15 mm re de bir puntel
vardır. Bu bir gemide yüzlerce demektir.Bunların hepsi tek tek aynı boyda kesilecek aynı
aralıkta temiz bir şekilde lehimlenecek. Ve ayrıca boyuna bir iki üç sırada tel muntazam
aralıkla lehimlenecek.Bu lehimleri yaparken ufak bir dikkatsizlik evvelce yapılmış lehimin
sökülmesine sebep olabilir. Onun için profesyonel modelciler modelleri yüksek ücretlerle
yaptıklarından puntelleri çok pahalı olsa dahi modelci dükkanlarından almayı tercih
ederler.Hatta bazıları daha da ileri gider Avrupa’ya sipariş ederler, Çünkü gemi modelciliği
Avrupa’da bir sanayi haline gelmiştir.Model punteller muhtelif ölçeklerde tek tek satıldığı
gibi üzerinde bir çok puntel basılmış levhalar halinde de satılmaktadır.
Bir iki model yapacak amatör modelci bütçesi iyi ise Türkiye’deki modelci dükkanlarından bu
puntelleri temin edebilirler.
Bütçesi iyi olmayan ve modelin her bir parçasının kendi elemeği göz nuru ile yapmayı görev
edinmiş olan modelciler bu puntelleri de kendileri yapacaklardır. Böylelikle el becerilerine bir
yenisini ekleyeceklerdir.
Normal bir gemi ne kadar büyük olursa veya ne kadar küçük boyda olursa olsun puntel
yüksekliği bir metredir. Bu yükseklik hiç bir zaman değişmez. Ancak puntel şekli değişir.

Lehim piyasada bol miktarda vardır. Bunlar bobin halinde satıldığı gibi metre işi de
satılır. Çapları ise bir milimetreden başlar.
Gemi modelciliğinde bir milimetre çaplı kafi gelir. Bir metre alsanız onunla dört beş model
yapabilirsiniz . Çünkü bir puntelin lehiminde kullanacağınız miktar bir topluiğne başı
kadardır. o bile fazla gelebilir.
Lehim yapabilmek için muhakkak havyaya ihtiyaç vardır.Havya lehim ikisi birbirinden
ayrılmaz bir parçadır. Havyasız lehim lehimsiz havya olmaz. Eskiden havyalar ateşte ısıtılarak
lehim yapılırdı. Şimdi ise elektrikle ısıtılır.Havyalar piyasada en küçüğü 20 W ( Wat )
tanbaşlar 30-40-50- 60-75-100-150 Wata kadar çıkar. Gemi model puntelleri 05 mm ince
telden olacağından 30 W. havya kafi gelir. Ama 40 W.da alabilirsiniz.
Havya ve lehimle hemen lehime başlayamazsınız. Çünkü bu ikisinin görevlerini tam
yapabilmeleri için bir yardımcıya ihtiyaçları vardır. Oda ( pasta ) Eskiden havya ağzının
temizlenmesi ve erittiği lehimi ağzında tutabilmesi için nişadır kullanılırdı. Lehimi
yapıştıracağı yerde bir miktar sulandırılmış tuzruhu sürül insanı rahatsız edecek duman ve
koku neşrederlerdi. Onun için kapalı yerde lehim yapmak (bilhassa ev içinde ) zor olurdu.
Şimdi ise nişadır ve tuzruhunun yerini pasta almıştır. Çubuk lehim,havya ve pasta
tamamlanmış şimdi sıra iyi ve temiz bir lehim yapmaya gelmiştir.
Puntelleri istenilen boyda kesmeden önce uzunca teli boydan boya (0) zımpara ile veya ince
dişli bir eğe ile üzerindeki parlaklığı temizleyiniz. Sonradan telin ucunu keskiden meydana
gelen ezikliğini yine bir ince dişli eğe ile düzeltiniz.Sonra istediğiniz puntel boyun da kesiniz.
Hem kestiğiniz puntelin kesilen kısımdaki hem de uzun telin ucundaki keski ezikliğini ince
dişli eğe ile tam düzeltiniz. Ve bu işlem bütün punteller bitinceye kadar devam edecektir.
Purıtel boylarının aynı olması için bir mastar hazırlarsanız ölçmenize lüzum kalmadan
puntellerin boyları aynı olur.

Şimdi ağaçları tek tek tanıyalım
IHLAMUR: Türk modelcisinin birinci ağacıdır.Bilimsel adı. : Tilia dır. Yumuşak bir ağaçtır.
Bölgesel adı. : Karadeniz bölgesinde frambil adı verilir.Orta ve kuzey Avrupa’da ,Amerika’da
ve Asya’da yetişir.Türkiye’de bol olarak doğu Karadeniz kıyılarında bulunur.Yaklaşık olarak
otuza yakın türü vardır.
Başlıcaları. : Gümüşi ıhlamur
Büyük yapraklı ıhlamur
Küçük yapraklı ıhlamur
Kafkas ıhlamuru
Yaklaşık olarak otuz 30—40 metre boyda sık dallı geniş ve gövde yapısı taç görünüşlü bir
ağaçtır.Genç ağaçta koyu gri renkte olan kabuk düzdür.Sonraları. aynı renkte kısır
kabukludur.Düz yapraklıdır. Türlerine göre yaprak büyüklükleri değişir. Yaprakların üst yüzü
gümişi beyaz ve tüylüdür.Çiçeği güzel kokulu ve kaynatılarak içilir.Soğuk algınlığına iyi
gelir,Sarı renkli ağaçlar grubuna girerse de rengi beyazımsı sarı,yaşlı ağaç ise kırmızımsı
sarıdır.Damarları. canlı ve belirli değildir.Gözenekleri çok küçük olduğundan gözle
görülmezler.Ihlamur hafif bir ağaçtır.Özgül ağırlığı 0,40 —0,55 arasında değişir.Gereç olarak
yaş ortamda çok çalışır.Çok çatlar.Kuru ortamda az çalışır ve az şekil değiştirir.Yumuşak
olduğundan rendeleme işlemi çok kolaydır.Rendelenen yüzey düzgün ve parlaktır.Güç
yarılır.Gemi modelciliğinde en iyi bir şekilde ve her tarafında kullanılabilir.Yumuşak
olduğundan maket bıçağı ile işlemeğe çok müsaittir. Zımpara, sistreye çok iyi gelir.Tüy
yapmaz.Tekne dış kaplaması,güverteler,filikalar,kaptan köprüsü ve diğer köprüler,top taretleri
ve namluları,babalar,çan kuleleri,merdivenler,küpeşteler,top lumbar kapakları,ana direk ve
gabya çubuğu ve birçok parça ıhlamurdan en iyi bir şekilde yapılır.Yan yana yapıştırma
sisteminde,üst üste bindirme sisteminde,dolu kütük sisteminde en iyi bir şekilde
kullanılır.Ihlamur sanayide özellikle resim masaları ve plançeteler yapımında torna ve oyma
işlerinde,makine modelciliği ve kalıpçılığında çok kullanılır.Ayrıca kontratablaların kör
ağaçları ile kontraplak ve sunta sanayinde çok aranır.Masif olarak kullanılacağı zaman çok
kuru olmasına dikkat etmek gerekir.

Gürgen: İki türü vardır: Ak gürgen
Kırmızı gürgen
Kırmızı gürgen: Bilimsel adı =FEGUS
Bölgesel adı Kırmızı gürgen,Fırınlı gürgen,veya kayın gibi değişik adlar alır.
Avrupa ve Anadolu ve Amerika’da yetişen kırmızı gürgen Türkiye’de Karadeniz’in kıyı
boyunca,Belgrat ve Istranca Ormanlarında,Marmara’da Bursa,İnegöl ve M.Kemal Paşada
diğer ağaçlarla karışık veya salt orman olarak,Ege ve Güney Anadolu’da,Hatay’da,Gavur
dağında,Göksun dağlarında orman olarak yetişir.
Türkiye’de yetişen cinsi Avrupa’da yetişene göre daha kullanışlıdır. Türkiye’de yetişen
kırmızı gürgenin boyu ortalama olarak 40 Metreyi bulur. Gövdesi çoğunluk 20 metreye kadar
dalsızdır.
Gümüşi renkte ve düz kabukludur.
Yerli kırmızı gürgenin yaprakları daha büyük ve ovalimsidir.
Meyveleri 2—3 cm. kadar uzunlukta dikenli ve kadehi andırır. Olgunlaşınca açılarak içinden
meyve çıkar.
Kerestesi doğal durumda pembe beyaz renktedir.Fırınlandıktan sonra rengi kiremit
kırmızısına döner.
Yaşlı ağaçlarda öz çürümüş durumdadır.
Yıl halkaları çap kesitte oldukça belirlidir.Silik damar izleri vardır.
Doğu kayını adı verilen yerli kırmızı gürgen Avrupa kayınına göre daha hafiftir.Ve özgül
ağırlığı 0.57 —0.66 arasında değişir. Diğeri ise 0.65 —0.85 arasındadır.
Doğu kayını daha düzgün yapılıdır.Ve az çalışır Fırınlandıktan sonra bu çalışma daha da
azalır.
Asit kokuludur.Bu koku işlenirken bile duyulur.
Orta sertlikte bir ağaçtır.Kolay işlenir.Buharla ve sıcakla bükme işlemine elverişlidir.Kırılma
direnci az fakat aşı direnci fazladır.Kalitesi yüksektir.Rendelenen yüzey parlak ve
pürüzsüzdür.
Kırmızı gürgende 80—100 yaşından sonra bir yalancı göbek oluşur. Bu ağacın değerini
azaltır.Memleketimizde mobilya yapımında kullanma alanı en geniş bir ağaçtır.Her çeşit
mobilya işinde,merdiven basamak ve korkuluklarda,parke döşemelerinde ,dilme ve soyma
kaplama olarak kontraplak yapımında,araba ve ambalaj sanayiinde,kalıp işlerinde çok
kullanılır.
Kimyasal boyalarla değişik renklerde boyanmaya elverişlidir. Her çeşit cila ve vernik
işlemleri başarı ile uygulanabilir.
Gemi modelciliğinde kuru ve fırınlanmış olmak veya çok uzun bir zaman kuru bir yerde
bekletilmiş olan gürgenin modelinizin bir çok yerinde,bilhassa ana direkler,tekne dış
tirizleri,kalyonlarda parampet içlerinde don ağaci olarak kullanabilirsiniz.Omurga ve
postalarda kullanmayınız,Ancak taka,çektirme ve kayık postalarında üç parçalı olarak
kullanabilirsiniz.Diğer kısımlarda kullanma,yeteneğinize bağlıdır.
Akgürgen :Bilimsel adı. :BETULUS
Türkiye de ormancılar tarafından sadece gürgen diye adlandırılır. Gaziantep dolaylarında it
dişi veya çitil adı verilir.
Akgürgen dünya üzerinde hemen bütün Avrupa,Kafkasya,İran ve Amerika ormanlarında
yetişir.

Türkiye de toplu durumda Karadeniz ve Marmara bölgelerinde,özellikle Trakya’da bulunur.
Akgürgen kuzey yarım kürenin ılıman bölgelerinde yayılmış yirmiye yakın türü
vardır.Türkiye’de doğal olarak yetişen iki türü bulunur.Adı akgürgen Doğu gürgeni
Akgürgen tepede ince sık dallarla çevrili dar taç görünüşlü ağaçtır.Gövdesi genellikle
olukludur.Yirmi metreye kadar boy yapabilir.
Düz kabukludur.Geniş yapraklıdır.Yaprakları kısa saplı basit ve yumurta biçimindedir,Uçları
sivridir.
Meyveleri üzeri yer yer çıkıntılarla kaplı ve ovalimsi bir kabukla kaplıdır.
Beyaz renk grubu ağaçlardandır.Renk beyaz veya sarımsı beyazdır.
Olgun odunlu bir ağaçtır.Öz çabuk çürür. Çok küçük olduğundan gözle görülmez.
Akgürgen sıkı yapılı ve ağır bir ağaçtır. Özgül ağırlığı 0.75—0.90 arasında değişir.
Çok çalışır çatlar ve çeker.Kullanmak için iyi kurutulması gerekir.Nemli ortamda ve değişik
hava şartlarında az dayanıklıdır. Mekanik etkilere,sürtünmeye ve aşınmaya karşı çok
dayanıklıdır.
Ak gürgenin ağır olduğu kadar çok sert ve sıkı bir yapısı olmasına karşı kolay
işlenir.Rendelenince parlak ve pürüzsüz bir yüzey verir. Akgürgenden alınmış iki parçayı
birbirine sürtüldüğü zaman parlak ve kaygan bir durum alır.Bu özelliğinden dolayı
sürtünmeye ve aşınmaya karşı olan yerlerde örneğin rende ve planya altlarında çok kullanılır.
Güç yarılması ve sert olması ve aşınmaması dolayısıyla ağaç tokmak ve dübek
tokmakları,ayakkabı çivisi,alet sapı yapımında çok kullanılmaya elverişlidir.
Mobilyada torna işlerinde ve eğmeli aplike parçaların yapımında kullanılır.
Modelinizin çok kuru olmak şartı ile ana direkler dış tirizleri,parampet don ağacı yerlerde
kullanabilirsiniz.Ancak kullanacağınız akgürgen parçaları yapıştıracağınız yere kumanda
etmesin Yani kendisi hava şartlarından çalışırken yapıştığı parçaları da çalıştırmasın.O
parçalara kumanda etmesin.
Omurgada kullanırken teknenin içi boşmuş,yani motor ve elektronik teçhizat konulacakmış
gibi üç parça olarak kullanınız.
Baş bodoslama omurga ve kıç bodoslama,postalar da omurga gibi üç parçadan yapılırsa
çarpılma önlenmiş olur.

Çam: Çok değişik türü vardır.
Kırmızı çam,Katran çamı (sedir),Kara çam (ala çam),Amerikan çamı,Porsuk çam,Melez çam
gibi .Türüne göre Türkiye’nin bölgelerine dağılmıştır.
Kırmızı çam: Bilimsel adı- Pinus brutia
Güney Anadolu’da akçam veya beyaz çam diye bilinir.Kırmızı çam daha çok 1200 metre
kadar Akdeniz kıyılarında ormanlar halinde bulunur. Türkiye’de Ege ve Marmara bölgesi ile
Batı Anadolu’nun,İskenderun ve Maraş arasında yetişir.
Kırmızı çam kışır kabukludur.Kabuk rengi kırmızı kahverengidir. Kabukları çoğunluk pul pul
dökülür.İğne yapraklıdır.Yaprakları koyu yeşildir.Kozalak meyvelidir.
Beyaz renk grubu ağaçlardandır.Renk pembemsi beyazdır. Göbek odunlu bir ağaçtır.Yıllık
halkaları geniş ve belirlidir. Gözeneksiz bir ağaçtır.Çok reçinelidir. Hafif bir ağaçtır.Özgül
ağırlığı 0,40-0,50 arasındadır.
Gövdesi genel olarak düzgün gelişmediğinden kırmızı çam köknar ve ladine göre çok
çalışır.Hava etkilerine karşı dayanıklılığı ortadadır. Değişik hava şartlarından etkilenir.Reçine
kokuludur.Yumuşak bir ağaçtır.Fazla budaklıdır.Kolay yarılır.
Kırmızı çam mobilya için uygun bir ağaç değildir.Fakat son zamanlarda yat inşaatında rengi
ve deseni için bol miktarda kullanılmaktadır.
Model yapımında reçinesiz ve budaksız kısımlarını modelinizin bir çok yerinde
kullanabilirsiniz.

Dişbudak: Bilimsel adı FRAXNUS
Bafra dolaylarında çınar,Alanya çevresinde Akça ağaç denir.
Avrupa,Anadolu ve kuzey .Amerika’da bulunur.
Türkiye’nin hemen her bölgesinde,özellikle Karadeniz kıyılarında ve Bolu,Kastamonu,Bursa
ormanlarında bol olarak bulunur.Altmış beşe yakın türü vardır.Bunlardan Türkiye’de yetişen
şunlardır.
Dalgalı dişbudak
Çiçekli dişbudak
Zeytin dişbudak
Adi dişbudak
Marmara bölgesinde ve Bulgaristan’da yetişen dalgalı dişbudakların karışık damarlarla süslü
kaplamaları değerlidir.Geniş taçlı ve bol yapraklıdır.Düzgün gövdesi 30—40 metreye kadar
boy ve bir metreye kadar çap yapabilir.Kurşuni ve açık gri renkte kısır kabukludur.Yaprakları
5—10 cm. boyunda bir damara dizili olarak ve 7—15 tanesi bir araya kümelenmiş gruplar
halindedir.Meyveleri 20-22 mm. boyunda küçük taneciklerden dokunmuş uzun sarkaç
biçimindedir.Beyaz,sarımsı beyaz veya kirli beyazdır.Beyaz renk grubundaki ağaçlara girer.
Olgun odunlu bir ağaçtır.Genellikle 60 yaşından sonra göbek odun meydana gelir.Çok belirli
ve keskin damar süsleri vardır.Ağır ağaçlar grubuna giren dişbudağın özgül ağırlığı 0.70-80
arasındadır.
Gerek kuru ve gerekse nemli ortamda çok az şekil değiştiren ve az çalışan bir ağaçtır.Kuru
ortamda çok,nemli ortamda orta derece, açık havada az dayanıklıdır.Sürtünmeye karşı direnci
çok üstündür. Zararlı böcekler kolayca yıkımlayamaz.Sert ve sıkı dokuludur.Düzgün dokulu
özellikle dış odunu kolay işlenir ve yaralar.
Uzun lifli olan dişbudak buharlama yoluyla kolayca bükülebilir. Dış odunu çok esnektir.Bu
özelliklerinden dolayı dişbudak özellikle bülkme mobilya,Kayak yapımı,tekerlek ispiti,dümen
dolabı, iç doğrama işlerinde çok kullanılır.Mobilya alanında kaplama olarak da geniş yer
tutar.
Kimyasal boyalarla boyanmaya ve cilalanmaya çok elverişlidir. Gemi modelciliğinde ana
direk,gabya çubuğu ve babafingo çubukları yapımında rahatça kullanabilirsiniz.Teknenin
diğer kısımlarında ise modelcinin becerisine göre her yerinde kullanılabilir.
Teknenin dış tirizlerinde esnek olması bakımından çok güzel kullanılabilir.Tekne dış
kaplamasında da eğer 2—2,5 mm. biçtirebilirseniz kullanabilirsiniz.

Ceviz: Bilimsel adı: JUGLAS
Ceviz dünya üzerinde orta ve güney Amerika’da,Kafkaslarda,Mançurya,
Kore,Yenigine,Filipinler,Arjantin.Peru,Kolombiya.,Avustralya, ve Avrupa’da yetişir.
Türkiye’nin özellikle Karadeniz kıyı bölgelerinde toplu olarak diğer bölgelerde dağınık
durumda bulunur.Cevizin yetiştiği bölgelere göre pek çok çeşidi vardır.
Türk cevizi
İtalyan cevizi
Kafkas cevizi
Amerikan cevizi
Afrika cevizi
Ceviz geniş taç görünüşlü 15—20 metre boy ve gövdesi bir metreye kadar çap yapabilir bir
ağaçtır.Açık gri renkli kışır kabukludur.Grup yapraklıdır.Kendi adı ile anılan meyvesi taze
iken yeşil kabuklu kabukları kuruyup döküldükten sonra altından esas meyveyi içinde
saklayan sarı renkte kabuklu meyve çıkar.Meyvesi çok lezzetli olup normal yendiği gibi tatlı
ve yemeklerde de kullanılır.Meyve kuruyunca yağlanır.Köylerde meyvesinden yağ
çıkarılır.Cevizin çeşitlerine göre rengi çok değişik tonlar taşır.Genel olarak gri kahve,gri
kızıldır.Kahverengi ağaçlar grubuna girer.Yaşlı ağaçlarda gövde içi çürümüş haldedir.
Yıllık halkalar arasında sertlik belirsizdir,Damarlarla damar arası aynı sertliktedir.Hafif veya
orta ağırlıkta olan cevizin cinslerine göre ağırlığı da değişmektedir.Ortalama olarak özgül
ağırlığı 0.64—0.68 arasındadır.
Kuru ortamda çok dayanıklıdır.Nemli ortamda fazla dayanmaz.Orta sertliktedir.Rendelenen
yüzey pürüzsüz ve parlaktır.Hafif bükülgendir.
Ceviz gereç olarak gerek renginin güzelliği ve gerekse fizik özellikleri dolayısıyla mobilya
alanında çok aranılan ve kullanılan bir ağaçtır.Masif olarak iç mobilyada,oyma ve torna
işlerinde tercih edilir.Ayrıca modelcilik ve heykelcilikte de aranan bir ağaçtır. Köklerinden ve
özellikle urlarından elde edilen karışık desenli kaplamaları ile,parçalı işleme tekniğine göre
çok güzel görünüşler kazanılır. Genç ağaçların kerestesi makbul değildir.
En iyi renk ve desen olan türleri Türk ve Kafkas cevizleridir. Modelinizin her yerinde
direklerde ,serenlerde ,cıvadra ve güverte kaplamasında en iyi bir şekilde kullan tirizlerinde
ve tekne dış kaplamasında da biçtirebildiğiniz taktirde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Modelinizde ceviz rengi kullanacağınız yerlerde ceviz rengine boyamaya lüzum kalmadan
esas ceviz çıtalarını kullanabilirsiniz.

Maun:Bilimsel adı: SİVİETENİA MAHAGONİ
Maun sıcak iklim ağacıdır.Dünya üzerinde yetiştiği yerler Batı Hindistan,Batı Afrika,orta ve
gürıey Amerika,Meksika ,Küba,Jamaika, Sandomingo,Guatamala,Nigaragua, Tabasko,
Filipinler,İspanya ve Avustralya’dadır.Türkiyede yetişmez.
Maunun bir çok çeşidi vardır.Bölgelere göre isim alan ve türlerine verilen ortak adı
maundur.Ticarette ise: Afrika maunu ,Kırmızı maun,Amerikan maunu,Sarı maun,Hindistan
maunu,Pramit maun,Akaju,Saterı maun olarak satılırlar.
Maun düzgün gövdeli,geniş taç görünüşlü ve bol yapraklı bir ağaçtır.Yaklaşık olarak 30 metre
kadar yükseklikte bir metre çapında ağaç gövdesi vardır.Kışır kabukludur.Kendine özgü
kozalak meyvesi vardır.
Kızıl renk ağaç grubuna girer.Yıl halkaları sıkı yapılı ve belirsizdir.Genellikle ağır bir ağaç
olan maunda özgül ağırlık türlerine göre 0.60—0.90 arasında değişir.
Maun masif olarak az çalışır.Az şekil değiştirir.Çok dayanıklı bir ağaçtır.Nem ve böcek
etkilerinden kolay yıkamlanmaz.Sert bir yapısı vardır.Yaşken daha yumuşak olan maun
kurudukça sertleşir. Bu arada renginde de koyulaşma olur.
Türüne göre çoğunluk fazla karışık elyaflı olduğundan zor işlenir. Fakat işlenen yüzey
parlaktır.
Mobilya alanında masif ve kaplama olarak üstün özellikleri sebebiyle çok kullanılır dışardan
gelmesine ve pahalı olmasına rağmen birçok kerestecide büyük kalaslar,tahta ve latalar
halinde bulunabilir.
Birinci dünya savaş gemilerinin güverteleri maun kaplama idi .Örneğin (Yavuz zırhlısı)
Bulabildiğiniz ve istediğiniz ebatta biçtiğiniz veya biçtirebildiğiniz taktirde modelinizin
hemen hemen her yerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.Boyasız vernikli teknenin dış kaplaması
direkler tirizlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Ancak maket bıçağı ile kesmesi zor olduğundan çok ince dişli testere ile kesebilirsiniz.

Kestane: Bilimsel adı : CASTANEA
Kestane Avrupa’nın Yunanistan,Arnavutluk,Yugoslavya ve İspanyada Amerika’da ve
Japonya’da yetişmektedir.Türkiye’de Marmara ve Ege bölgelerinde dağınık olarak
Karadeniz’de,Trakya bölgelerinde ormanlar halinde yetişir.Ona yakın türü vardır.
Anadolu kestanesi
Avrupa kestanesi
Amerikan kestanesi
Japon kestanesi
Ormanlar halinde yetişen kestaneler geniş taç görünüşlü boyları 40 metreye çapları 50—60
cm. kadardır.Yaşlı kestane ağaçlarında kabuk kahverengi ve kırışlıdır.Yaprakları kısa saplı ve
mızrak şeklindedir.
Meyveleri dikenli bir kabuk içinde olgunlaşır.Her dikenli kabuk içinde 4—5 kestane
vardır.Kestaneler olgunlaşınca dikenli kabuk açılarak çok koyu kahverengi kestaneler
dökülür.Çok lezzetlidir.Kebabı haşlanması ve şekerlemesi yapılır.
Kestane sarı renk grubuna girer.Sarı kahverengidir. Göbek odunu daha koyu renklidir.Çap
kesitte yıllık halkalar belirgindir.Genel olarak orta ağırlıkta bir ağaçtır.Özgül ağırlığı 0,40—
0,75 arasında değişir.Az çalışır.Değişik hava şartlarına göre çok dayanıklıdır.Tanen
bakımından zengin oluşu parazitlere karşı korur.Özellikle su içinde ve nemli ortamda
dayanma gücü fazladır.Mekanik etkilere karşı dayanıksızdır.Kolay işlenir ve kolay
yarılır.Uzun lifli ve bükülgendir.
Çok kolay işlenen kestane rendelenen yüzeyde düzgün ve parlak bir görünüş verir.
Gemi inşaatında bilhassa batı Karadeniz’de Takalar,Çektirmeler, kayıklar,ve şimdide Yatlar
kestaneden yapılır.
Kurcaşilenin tekkeönünde yapılan Golden Hint turist teknesi de kestaneden yapılmıştır. Su içi
çalışmalarında,yapı malzemesi olarak iç ve dış doğramada,mobilyacılıkta ve salon
parkelerinde bol kullanılır.Su içinde dayanma gücüne sahip olduğundan fıçıcılıkta çok
kullanılır.Bükme mobilya içinde aranan bir ağaçtır.Sara kahverengi kaplaması çok beğenilir.
Modelinizin her yerinde istediğiniz ebatlarda biçtiğiniz veya biçtirebildiğiniz taktirde
kullanabilirsiniz.

