Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği
Osmanlı Kalyon Modeli Projesi

Derneğimiz Yönetim Kurulu tarafından bir Osmanlı Kalyonunun dernek
üyelerince ortak olarak inşa edilerek daimi olarak bir müzede sergilenmesi hususu
görüşülmüş ve oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Projenin amacı, Osmanlı tersanelerinde inşa edilmiş olan kalyonlardan birinin,
bugüne kadar yapılmamış büyük ölçekli ( 1/18,75 veya 1/25 ) bir modelinin ortak olarak
ve halkın gözü önünde inşa etmektir.
Bu suretle derneğimizin bir tanıtımı yapılmış olacak ve modelciliğe meraklı
olanların başvurabilecekleri kurumların bulunduğu hatırlatılacak, üye sayımızın
yükseltilmesi ve modelciliğe olan ilginin artması sağlanabilecektir.
Halen Kunt Model Müzesi tarafından planları yapılmış olan 1712 tarihli
Arslanbaşlı, iki ambarlı Osmanlı Kalyonunun inşa edilmesi Yönetim Kurulu tarafından
kararlaştırılmıştır. Elimizdeki en detaylı ve tek kalyon modeli olması bu konuda
belirleyici bir faktör olmuştur. Bu vesile ile dernek olarak böyle güzel bir çalışmayı
model dünyamıza kazandırmış olmalarından dolayı da Kunt Model Müzesine
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Kalyon modelinin, halkın dolaşımına açık olan bir müze mahallinde inşa edilmesi
öngörülmektedir. Bu maksatla müzelerle görüşülerek projemiz anlatılacak, talep ve
beklentilerimiz iletilecek, imkanlar yerinde görülecek ve kabul eden bir müze ile proje
başlatılacaktır.
Projenin omurganın kızağa konmasından sonra en geç 6 ay içinde tamamlanması
hedeflenmektedir. Müze tarafından tahsis edilecek yerin uzun bir süre işgal
edilmemesi, basına yapılacak olan duyurunun gerekliliğini yerine getirebilmek ve
müzenin zor durumda kalmasını önlemek, gönüllü ve bedelsiz olarak yapılacak bu proje
için dernek üyelerinin çok fazla vaktini almamak için paralel inşa yöntemi ile
gerçekleştirilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır.
Ölçeklerden dolayı direk yüksekliğinin fazla olması ileride sergilenecek yüksek bir
salon bulunmasında güçlükler yaratacağından, belli bir büyüklüğünde altına inilmemek
için modelin waterline olarak yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Model
bir diaroma kapsamında sergilenecektir. Bir iskele ve çevrede bir- iki filika / tekne
bulunması hususu bilahare kararlaştırılacaktır.
Elimizde ölçekli ve oldukça detaylı bir şekilde hazırlanmış bir plan olduğundan
kalyonu oluşturan parçaların tekne gövdesinin tamamlanmasını müteakiben, sırası
geldiğinde yapılmasına gerek yoktur. Ölçüleri bilinen , direkler, serenler, makaralar,
Bogotalar, toplar, top gülleleri, top arabaları, armadora demirleri, landa demirleri,
ırgatlar, çarmıhlar, ızgaralar, fenerler, sancak ve flandralar, filikalar, mapalar, baş kıç
süslemeler gibi parçalar yapılacak bir görev bölümü ile modelci arkadaşlar tarafından
atölyelerinde yapılarak omurganın kızağa konmasından önce teslim edilecektir.
Proje Planlama Ekibi tarafından yukarıdaki tüm malzemelerin resim ve ölçüleri ile
gerekli miktarları tespit edilecek ve istekli arkadaşlara imalat için iletilecektir. Kaplama
tahtaları, güverte kaplamaları, omurga ve posta ahşapları tespit edilerek tercihen müze
kanalıyla temini yoluna gidilecektir. Dolayısıyla projeye başlandığında adeta bir kit
yaparmış gibi elimizde tüm malzeme hazır olmuş olacak ve toplu olarak müzede halka
açık olarak montajı gerçekleştirilecektir.
Montaj yine yapılacak planlama doğrultusunda müzenin açık olduğu günlerde
belirli saatlerde gerçekleştirilecektir. Hedefimiz müzenin açık olduğu saatler arasında
derneğimizden en az bir üyenin burada bulunarak çalışması ve müze ziyaretçilerinin
sorularına cevap vermesi, derneğimizin tanıtılması ve üye kazandırılması olacaktır.
Planlama ekibinin yapacağı planlama ile dernek üyelerimizin müzede çalışabileceği
günler ve saatler tespit edilecek ve bir vardiya düzenlemesi ile ortaklaşa modelin
tamamlanması sağlanacaktır. Bu aşamada üye arkadaşlarımızın haftanın belirli gün ve
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saatlerini bu maksatla ayırması ve daha da önemlisi görevli oldukları gün ve saatlerde
mutlaka müzede projemizin başında yer almalarıdır.
Proje süresince çalışacak tüm dernek üyelerinin tek tip T-shirt giymesi ve kep
takması, projenin görünürlüğü ve disiplini açısından önemli bir gösterge olacaktır. Bu
nedenle belirlenecek logo ve yazıları kapsayan bir T-shirt ve kep dernek yönetim
kurulu tarafından hazırlanacaktır.
Yapılacak planlamada en az bir usta ( daha önce kalyon veya ahşap tekne yapmış)
modelcinin projeden sorumlu olarak müzede bulunması esas alınacaktır. Proje
başladıktan sonra, gönüllü olarak montajda bulunmak isteyenlerin çıkacağı veya
öğrencilerin katılmak isteyebileceği değerlendirilmektedir. Bu gibi durumlarda usta bir
modelcinin bulunması, yol göstericilik ve modelin selameti açısından gerekli olacaktır.
Modelin inşası süresince gemi modelinin resminin bulunduğu afişler ve tanıtım
yazıları ile derneğimizin tanıtımını sağlayacak olan panolar, halkın ve ziyaretçilerin
bilgilendirilmesini sağlamak maksadıyla asılmış olacaktır. Ayrıca dernek başvurusu ile
ilgili boş formlarda yine model inşa platformunda bulunacak ve isteyenlere
verilecektir. Derneği ve projeyi sağlayan bir el ilanı da bu maksatla hazırlanarak
ziyaretçilere dağıtılacaktır.
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