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MODERN ÇELİK TEKNE
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1. GİRİŞ

Viyana Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü-
nü bitirdikten sonra çalışmam Viyana’da Demir Çelik Te-
sisleri tasarımı ile başladı. Daha sonra ağır sanayide hem 
tasarıma, hem proje müdürlüğüne devam ettim. En son 
çalıştığım yer İskenderun Demir Çelik Tesisinin (İSDEMİR) 
modernizasyonu oldu.

İSDEMİR tesisini bitirdikten sonra bir hobi şeklinde 
amatör yelkenli tekne yapmayı düşündüm. Ülkemizin 
üç tarafının deniz ile çevrilmiş olması, ülkemize birçok 
avantaj getirmektedir. Türkiye' deki koylar ve tabiatın 
güzellikleri, insanlarımızın en çok sevdikleri yerlerdir. 
Bu anlamda da böyle bir tekne yapmak bana çok çekici 
göründü. 

Düşündüğüm, klasik tekne yerine modern bir tekne ol-
ması ve gövdesinin çelik konstrüksiyon olmasıydı. Çelik 
tekne maliyetleri Avrupa’da çok yüksek olmaktadır. Bizim 

sanayimiz çelik konstrüksiyonları daha uygun fiyatlarla 
yapabilmektedir. Tasarımı yaptıktan sonra Ankara’da Ka-
zan Sanayi Sitesinde tanıdığım ve daha önce İSDEMİR'e 
Türkiye’nin en büyük vinçlerinin kaynaklarını yapmış olan 
Recep Usta’ya (RR Makina) yaptığım tasarımları göster-
dim. Recep Usta da tekneyi atölyesinde imal etmeyi ka-
bul etti.

Tekne için gereken gemi sacını (4736) 5mm olarak Erde-
mir' den getirttim. Gemi sacı kalitesi, çelik tekne yapımı 
için kullanılması en uygun olan malzemedir.

Çelik teknenin çok ağır olacağı, her zaman söylenen bir 
şeydir. Ancak, tekneyi “Hafif Yapı” tasarım yöntemini mo-
dern tasarım tekniklerini kullanarak tasarlamanın birçok 
avantajlar getireceğini düşünüyordum.

Takribi 10,5 m‘lik bir tekne tasarımını yapmam 3 ay bir za-
man aldı ve tekne tasarımını üç boyutlu tasarım şeklinde 
yaptım.
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2. TEKNE TASARIM PARAMETRELERİNİN 
BELİRLENMESİ

Tasarıma başlamadan önce aşağıda listelenmiş olan tekne 
özelliklerinin ve tasarımı etkileyecek belli başlı etkenler ile 
tasarım yöntemlerinin belirlenmesi gerekmektedir:

- Tekne seçimi, tipi

- Kullanım amacı

 

Fotoğraf 1. Denize İndirilmiş Tekne Seferihisar Teos Marina’da

 

Fotoğraf  2. Tekne Kaburga Elemanlarının Imalat Aşaması

- Ana boyutlar

- Bütçe

- Çalışma planı

- Bilgisayar destekli tekne tasarımı

- Hidrostatik ve Stabilite

- Gövde tasarımı

- Kuvvetler ve momentler

- Direnç bileşenleri

- Gövde şeklinin dalga direncine etkisi

- Salma ve Dümen Tasarımı (NACA)

- Yelken ve Teçhizat Tasarımı

- Dümen dengesi

- Pervane ve Motor

Bu hususlar dikkate alınarak, tekne tasarımı için aşağıda 
listelenmiş olan seçimler yapılmıştır:

AĞIRLIK : 8750 KG

BOY :  10,5 M

EN :  3,47 M

SU HATTI BOYU (LWL) : 9,8 M
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Motor : 40 PS Volvo Penta Sail Drive

Yelken direği yüksekliği : 14 m

Bumba : 5 m

Genova yelken alanı : 28 m2

Ana yelken alanı : 32 m2

3. TEKNE VE YELKEN TASARIMI
Tekne tasarımında önce hidrostatik ve denge hesaplarının 
yapılması gerekmektedir. Denge hesaplarında teknenin 
tipinin tespit edilmesi ve bu tipe göre tekne yapısının ta-
sarımı oluşturulmalıdır.

Tekne tasarımı için kullanılabilecek yazılımlar : CATIA, Au-
toCad, MAXSurf, Ansys, Femap, Rhino Marine.

Max Surf gereken standartları kullanarak birçok tekne he-
saplarını gerçekleştirmektedir.

Teknenin yelkenlere etki eden rüzgar güçleri altında aşırı 
yatmasını hatta devrilerek alabora olmasını engellemek 
için, tekne denge hesaplarının yapılması gerekmektedir.

Fotoğraf  3. Genova Furling İmalatı İzmir Sanayi

 

 

Fotoğraf 4. Tekne İçi Mobilya İmalatı

4 

 

Şekil 1. Tekne Denge Kuvvetleri [1]
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Bu denge hesaplamalarında salmanın ağırlığı, hidrodina-
mik yapısı, uzunluğu ve aynı zamanda teknenin kesitinin 
tasarımı, teknenin yatmasına karşı daha güçlü bir moment 
yaratmaktadır. Bunların tamamı tekne tipine bağlı olarak 

oluşturulacak konstrüksiyonlardır. Yarış teknelerinin şekil-
leri gezi teknelerinden biraz daha değişik olmaktadır. Tek-
ne dengesi için ağırlık merkezinin belirlenmeside önem-
lidir. Bu belirlemede teknenin içindeki ağırlıkların dahil 
edilerek yapılması gerekmektedir (motor ağırlığı, tanklar 
ve diğerleri) [2].

Tekne direğinin ve yelkenlerin alacağı rüzgar kuvvetleri-
nin hesaplanması sonuçta teknenin yelkenlerle yapabile-
ceği hızı belirlemektedir.

Gezi teknelerinde aynı zamanda konforlu bir seyir ya-
pılması teknenin dalgalarda hoplayıp zıplamaması da 
önemlidir.

Yelken tasarımlarında rüzgarın çeşitli yerlerden gelen açı-
ları ve teknenin gelen rüzgar kuvveti ile hızının belirlen-
mesi aynı zamanda teknenin dengeli bir hızının olması 
önemlidir.

4. SALMA TASARIMI

Salma tekne için en önemli yapılardan birisidir. Teknenin 
dengesini sağlar, yelken rüzgârı alındığında teknenin yat-
maması ve alabora olmaması için gereklidir. NACA2  ile ta-
sarlanan salmalar, teknelerde denge hesapları ile uygun 
şekilde yerleştirilir.

Salmanın tekne ile bağlantısı statik hesaplarda en önemli 
konumlardan birisi olmaktadır.

 

 

Şekil 2. Yelken Tasarımı

Şekil 3. Rüzgara karşı Tekne Hızı [3]

 

Fotoğraf 5.Teknenin Ankara’da İmalatı Sonrasında Seferihisar’a Ulaşması ve Vinç 
Yardımıyla Suya İndirilmesi

2 NACA (National Advisory Committee for Aeronautics ) 0010 Salma şeklini belirler.
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nin konstrüksiyonunun statik ve dinamik hesaplarla be-
lirlenmesi gerekmektedir.

Teknenin tasarımı için yapılan statik hesaplarda teknenin 
çeşitli noktalarında oluşan kuvvetleri ve momentleri da-
hil ederek gövdede oluşan streslerin hesaplanması ge-
rekmektedir. Teknenin sac kalınlığı oluşan streslere göre 
"Hafif Yapı" ile belirlenebilirse, çelik tekne ağırlığı çok faz-
la artmadan tasarım gerçekleştirilebilir.

5. SONUÇ
Yukarıda belirtilmiş olan üç boyutlu tasarım teknikleri kul-
lanılarak "hafif çelik yapı“ şeklinde yapılan tasarımla, tekne 
ağırlığı planlanan 8750 kg mertebesinde tutulabilmiştir. 
Tasarlanan tekne Ankara’da imal edilip Seferihisar’a nak-
ledilmiş ve 2018 yılında denize indirilmiştir. İki yıldır kul-
lanılan tekne ile 8 knot mertebesinde hızlara ulaşılmıştır.
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Fotoğraf 7.  Salmanın Gövdeye Bağlantı Konumu

 Fotoğraf 8.  Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Salma Bağlantısı Statik 
Hesabı

 
Fotoğraf 9.  Üç Boyutlu Tekne Tasarımı

Teknenin yüzerken yatması ve salmanın tekneyi tekrar 
aynı konuma getirmesi 2 ton üzeri ağırlık kuvvetinin sü-
rekli tekne gövdesine belirli moment ile baskı yapmasına 
neden olmaktadır. Bu yüzden salmanın bağlantı yerleri-


