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AÇIKLAMALAR 

KOD 582YIM207 

ALAN ĠnĢaat Teknolojisi Alanı 

DAL/MESLEK Çelik Yapı Teknik Ressamlığı 

MODÜLÜN ADI Çelik Kafes KiriĢli Çatı Çizimleri 

MODÜLÜN TANIMI 
Bu modül kafes kiriĢli çatı çizim ile ilgili bilgilerin 

verildiği bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 (+40/32 Uygulama tekrarı yapmalı) 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Çelik kafes kiriĢli çatı çizmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 Çelik çatı ve kafes kiriĢli çatı makas ve detay çizimlerini 

standartlara uygun yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Çelik kafes kiriĢli çatı planı ve kesit çizimi 

yapabileceksiniz. 

2. Kafes kiriĢli çatı makas çizimleri yapabileceksiniz. 

3. KiriĢli çatı makası düğüm noktaları detayı çizimleri 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: ĠnĢaat teknolojisi alanı çizim atölyesi, 

iĢletmeler, kütüphane, ev, bilgi teknolojileri ortamı 

Donanım: Eskiz kâğıdı, aydınger kâğıdı, cetvel, 

kurĢun kalem, silgi, çizim masası, izole bant, temizlik 

fırçası, çini kalemleri ve çini mürekkebi, imar 

yönetmelikleri, genel ve teknik Ģartnameler  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan 

seçmeli test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, 

eĢleĢtirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 



 

GĠRĠġ 

Sevgili Öğrenci, 

 

ĠnĢaat teknolojisi, içinde birçok meslek barındıran geniĢ bir alandır. Özellikle geliĢmiĢ 

ülkelerde gökdelen ve sanayide sıkça kullanılan çelik yapılar, yaĢanan depremlerin ardından 

son yıllarda ülkemizde de adını daha sık duyduğumuz yapım teknolojisidir. ġimdiye kadar 

ülkemizde taĢıyıcı sistem olarak çoğunlukla betonarmenin kullanılması sonucu bu yönde 

teknik eleman yetiĢtirilmiĢtir. Çelik yapılar konusunda bilgi ve tecrübe ile donatılmıĢ teknik 

elemanlara ihtiyaç vardır. Özellikle çelik yapıların tasarım projelerine ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

 Bu modülde çelik yapı teknik ve kurallarına uygun olarak çelik çatı çizimlerinizin 

tasarımını yapabileceksiniz.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 



 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
Kafes kiriĢli çatı çizimlerini yönetmelik ve standartlara uygun bir Ģekilde 

yapabileceksiniz. Çelik kafes kiriĢli çatı planı ve kesit çizimi yapabileceksiniz. 

 
 

 

 
 Çevrenizde bulunan yapım aĢamasındaki çelik yapıları inceleyiniz.  

 Yapının çatı sistemini inceleyiniz.  

 Çelik çatılarla ilgili internet ortamında araĢtırma yapınız. Gerekli notları alınız. 

 

 

1. ÇELĠK ÇATI PLAN VE KESĠT ÇĠZĠMĠ 

1.1. Çelik Çatı ve Kafes KiriĢ Genel ve Teknik ġartnamesi 

1.1.1. Çatı Kafes Sistemleri 

 Uzay kafes sistemleri diğer klasik ve konvansiyonel sistemlere göre yapısal olarak 

daha rijit ve hafiftir. Uzay strüktürler olarak adlandırılan üç boyutlu çubuk sistemleri belli 

koĢulların sağlanmasıyla sadece basınç ve çekme kuvvetlerinden etkilenerek eğilme 

durumunun baskın olduğu taĢıyıcı sistemlere oranla daha etkindir. 

Uzay kafes sistemler, özellikle geniĢ açıklıkları mekân ortasında kolon kullanmadan 

veya az sayıda kolon kullanarak örtmede son derece elveriĢlidir. Uzay çatı sistemleri; sergi 

salonları, camiler, yüzme havuzları, endüstri binaları, hangarlar, okul binaları, alıĢveriĢ 

merkezleri, araç otoparkları, pazar yerleri gibi geniĢ açıklıkları olan ve sık düĢey taĢıyıcı 

istenmeyen hacimleri örtmek için sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sistemler, iĢin uzmanları 

tarafından planlandığında diğer sistemlere göre daha az malzeme gerektirmekte, dolayısıyla 

daha ekonomik olmaktadır. 

Uzay kafes sistemleri basit prefabrike elemanlarla inĢa edilir. Bunlar: 

 Düğüm noktaları (küre elemanlar) 

 Çelik çubuklar (boru elemanlar)  

 Cıvata ve somunlar  

 AĢık ve eğim elemanlarıdır. 

Küre ve boru elemanlar, sistemin kurgusunu oluĢturan ana bileĢenlerdir. Toplam dört 

farklı bileĢenle kurulabilmesi, sistemi prefabrikasyon için ideal kılmaktadır. Parçaların 

küçüklüğü ve hafifliği nedeni ile kolay taĢınır, pratik bir Ģekilde fazla hüner gerektirmeden 

monte edilir. 
 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

1.1.2. Statik Hesap Yöntemi 

Yüksek dereceden hiperstatik olan uzay kafes sistemlerinin elle çözülmesi çok zordur, 

bu yüzden statik hesapları tümüyle bilgisayar destekli yapılır. Sistemin çözümünde düğüm 

noktalarının mafsallı olduğu ve moment taĢımadığı, çelik çubuklarla da sadece eksensel 

kuvvetlerin aktarıldığı varsayılır. 

Uzay kafes sistemlerinin çözümü matris deplasman yöntemini kullanan programlarla 

yapılır. Hesap çıkıĢlarında düğüm noktası deplasmanları, çubuk kuvvetleri, mesnet 

reaksiyonları ve bütün eleman kesitleri mevcuttur. Yüklemeler TS 498'e uygundur. 

1.1.3. Elemanlar 

Doğru imal edilmiĢ bir uzay kafes sisteminde: 

Bir düğüm noktasında bileĢen çubukların eksenleri, düğüm noktasının merkezinde tek 

bir noktada birleĢmelidir. Bunun için düğüm noktalarının çok hassas Ģekilde CNC 

makinelerde üretilmesi ve delinmesi gerekmektedir. 

Sisteme gelen dıĢ yükler, yalnızca düğüm noktalarına etki etmelidir. Eğer çelik 

çubuklara dıĢ yükler etki ederse çubuklarda moment oluĢur ve bu moment düğüm 

noktalarına etki eder. 

Çubuklar düz ve doğrusal olmalıdır. Kendi ağırlığı ile sehim vermemelidir.  

Çift katlı uzay sistemlerde, bir düğüm noktasına aynı düzlemde olmayan en az 3 çubuk 

birleĢmelidir. Tek katlı uzay kafes sistemlerde çubukların arasında kalan alanların en sağlam 

2 boyutlu Ģekil olan üçgen olma zorunluluğu vardır. 

Sistem çubuklarının doğrusallığını bozmamak için üst kaplama malzemeleri, aĢık 

elemanları, aydınlatma elemanları ve havalandırma tesisatı gibi sisteme yük getiren gereçler, 

düğüm noktalarına bağlanmalıdır. 

Uzay kafes sistemleri, düğüm noktalarına göre mero sistemi, içi boĢ küre sistemi, 

triodetik sistem, unibat sistemi olarak beĢe ayrılır. Bütün dünyada daha ekonomik oluĢu ile 

en yaygın kullanılan sistem hâline gelen mero sistemi BULDAÇ uzay çatı sistemlerinde de 

kullanılmaktadır. Sistemde çubukların birleĢtiği düğümler küre Ģeklindedir, dövülerek Ģekil 

verilmiĢtir. DIN 17200’e uygun olarak 1040 malzeme kullanılan kürelerin çapları 

kullanıldığı yere ve aldığı yüke göre 58 mm ile 220 mm arasında değiĢmektedir. Sıcak 

dövme yöntemi ile Ģekillendirilip kumlama ile yüzey tufal tabakası alınan kürelerin yüzeyleri 

CNC tornalarla düzeltilip küreselliği sınırların içine çekildikten sonra 5 eksenli CNC dik 

iĢleme merkezi ile verilen programa uygun yüzey düzleme, delik delme ve diĢ çekme 

iĢlemleri gerçekleĢtirilir. Standart olarak 25 mikron kalınlığında elektro galvaniz ile kaplanır. 

Standart küre çapı (mm) 

58 63 78 98 118 138 158 178 198 

Eksenel basınç veya çekme kuvvetine maruz kalan, sistemin ana taĢıyıcıları olan 

borular, düĢük karbonlu kaynaklanabilme kabiliyeti yüksek olan St37, St42 veya St52 

kalitesindeki DIN 17100’e uygun dairesel kesitli çelik borulardan imal edilir. Boruların iki 

ucuna kaynatılan dövme konik parçalarda aynı kalitede malzemedendir. 

Sistemde kullanılan cıvatalar DIN 13’e uygun ISO diĢli 8,8 veya 10,9 kalitesindedir. 

TitreĢimlerden etkilenmemesi için sık diĢlidir. 

AĢıklar genellikle dörtgen kesitlidir St 34 veya St 37 malzemeden üretilir ve kaplama 

cinsine göre imal edilir. Bir kat anti pas ve bir kat son kat boya ile boyanır. ġantiyede monte 

edilir. 



 

AĢık dikmeleri küreler ile aĢık bağlantılarını yapmakta kullanılır. Eğer sistemin 

kendisi çatı eğimini aynı zamanda oluĢturmuyor ise aĢık dikme boyları ile bu eğim 

oluĢturulur. 

1.1.4.Korozyona KarĢı Koruma 

 Cıvata ve küreler elektro galvaniz, somunlar sıcak daldırma veya elektro 

galvaniz kaplanır 

 Borular isteğe göre: 

 Çinko fosfat üzerine epoxy polyester toz fırın boya 

 Çinko fosfat üzerine polyester toz fırın boya 

 Sıcak daldırma galvaniz üzerine epoxy polyester toz fırın boya 

 Sıcak daldırma galvaniz üzerine polyester toz fırın boya yapılır. 

 AĢık ve aĢık elemanları hava korumalı, sentetik esaslı bir kat antipas ve bir kat 

son kat boya ile boyanır. 

1.2. Çelik Çatılar ve Kafes KiriĢler 

Çelik kolonların tam yerinde olmasına ve düĢeyliklerine son derece özen 

gösterilmelidir. Çünkü sonradan düzeltmek olanaksızdır. 

Dikilen ve cıvatalarla bağlanan kolonlar, çaprazlarla güvenceye alınmadan 

bırakılmamalıdır. Üst kısımların yapım ve kesin bağlantılarına ancak kolonların teraziye 

alınıp beton-çelik bağlantıları cıvatalarının sağlamlanması, taban levha altlarının harçla 

doldurulması ve harcın kurumasından sonra devam edilir (Çift somun tercih edilmelidir.). 

 

Kolon- kiriĢ bağlantılarında hem montaja kolaylık hem de sağlamlık bakımından bir 

destek köĢebent kullanmak yararlı olur. Uç uca eklemeler yanlara ve olanak varsa alt ve üste 

konacak berkitme levhaları ile sağlamlanmalıdır. 

 

Rüzgâr ve deprem bağlantıları duvar ya da sıva içinde kalmamalı, sıvadan 1–2 cm 

dıĢarıda kalacak biçimde düzenlenmelidir. U ve I demirleri cıvatalı bağlantılarında yanak 

Ģevini düzeltmek üzere eğik rondelalar kullanılmalıdır. 

 

Bütün serbest kenar ve köĢeler, en az 3 mm yarıçaplı yuvarlatılmalıdır. Özellikle geniĢ 

açıklıklı çatı makası ve kiriĢlerde alt baĢlığa ters eğim vermek ihmal edilmemelidir. Boru 

yapımlarda uzun ve boylu boyunca olmamak üzere su kaçaklı, çatlak borular kullanılabilir 

(Ġçten çürümemeleri için serbest uçlar kapatılmalıdır.). 

 

AĢıkların birbirine cıvata ile bağlanması montaj bakımından kolaylık; makasa 

oturdukları yerlerde eğim tarafına gelen kısımlarına birer destek konması ise statik 

bakımından yarar sağlar. 

Çeliğin gerilmelere karĢı olan yüksek dayanımı nedeniyle mesnet açıklığı fazla olan 

binaların çatıları, çelikten yapılır. 

Çelik, demir cevherinin yüksek fırınlarda kok kömürü yakılarak ergitilmesiyle 

oluĢturulan ham demirin özel fırınlarda tekrar ergitip içine çeĢitli katkıların ilavesiyle elde 

edilir. Çeliğin sertliğini ve yüksek dayanımını, içindeki karbon verir. Çelikteki karbon oranı, 

% 0,3–1,7 arasında değiĢir. Ayrıca çelik içinde çeĢitli oranlarda mangan, fosfor, kükürt gibi 

elemanlar da bulunmaktadır. 



 

Çelik, kullanılacağı yere göre çeĢitli hesaplamalar sonucu çıkacak gerilmeleri, en 

ekonomik biçimde karĢılayacak Ģekil, kesit ve boyutlarda imal edilir. Fabrikalarda yapılan bu 

Ģekillendirmeye haddeleme, elde edilen ĢekillendirilmiĢ çeliğe de hadde mamulü denir. 

Hadde mamulleri dört kısma ayrılır: 

 Profiller: Standartlarla belirlenmiĢ Ģekil ve boyutlardaki çeliklerdir. 

 Lamalar: Dikdörtgen kesitli çeliklerdir. GeniĢlikleri b=12–150 mm, kalınlıkları 

ise t=5–60 mm arasında olur. 

 Levhalar: Düz, silindirik, kubbeli ve oluklu olarak imal edilir. En çok 

kullanılanı ise düz levhalardır. Düz levhaların geniĢlikleri b=160–1250 mm, 

kalınlıkları t=0,45–24 mm, uzunlukları ise L=2,00–6,00 m arasında olur. Ancak 

taĢıyıcı olarak kullanılan ve yassı hadde mamulü denilen levhalar, kalınlıkları 

t=6 mm’den fazla olan düz levhalardır. Kalınlıkları t=6–0,45 mm arasında olan 

düz levhalara sac 0,45 mm’den daha ince olanlarına da teneke denir. 

 Diğer gereçler:  

 Sökülebilen birleĢim araçları (bulonlar), 

 Sökülemeyen birleĢim araçları (perçin ve kaynak), olmak üzere ikiye 

ayrılır. 

 

1.2.1. AĢık 

Merteklerin yükünü taĢıyan kiriĢlerdir. Saçak üzerine oturana damlalık aĢığı, 

saçakla mahya arasında olana orta aĢık, mahyadakine ise mahya aĢığı denir. AĢıklar 

yüklerini, bulunduğu yere göre duvar, kiriĢ, döĢeme, dikme ya da askılara verir. 

 

1.2.2. Mertek 

Çatı örtüsünden gelen ve yükleri taĢıyarak aĢıklara ileten elemanlara mertek denir. 

Çelik çatılarda mertekler ahĢap ve çelik olabilir. AhĢap mertekler değiĢik çatı örtüleri 

kullanılması hâlinde tercih edilir. Çatıdan aydınlatma yapılacaksa çelik mertekler tercih 

edilir. 

 

1.2.3. Çatı DüĢey Bağlantısı 

Kafes kiriĢ düzlemlerine dik olarak uygulanan, alt baslık elemanlarının kafes kiriĢ 

düzlemine dik burkulma boylarını azaltan stabilite bağlantılarıdır. Ayrıca trapez tipi kafes 

kiriĢlerde yatay stabilite bağlantılarını mesnetlere bağlamak amacıyla da düĢey stabilite 

bağlantıları kullanılmaktadır. DüĢey stabilite bağlantıları, her makas aralığına 

uygulanmalıdır (ġekil 1.1). 

 



 

 
ġekil 1.1: Çatı düĢey bağlantıları 

 

1.2.4. Çatı Yatay Bağlantısı 

Çatı düzleminde uygulanarak üst baslık çubuklarının kafes kiriĢ düzlemine dik 

burkulma boylarını azaltan stabilite bağlantılarıdır. Yatay stabilite bağlantıları 3–5 makas 

aralığında bir uygulanmalıdır (ġekil 1.2). 
 

 

 
ġekil 1.2: Çatı yatay bağlantıları 

 

1.2.5. Çatı Kaplaması 

Üzerine etki eden yükleri mertek ya da aĢıklara ileten yapı elemanlarına kaplama 

denir. 

 

1.2.5.1. AhĢap Kaplama 

2–2,5 cm kalınlığında, aĢıklar üzerine yerleĢtirilmiĢ ahĢap mertekler üzerine çakılan 

kaplamalardır.  

 

 

 



 

1.2.5.2. Bims Beton Çatı Plakları 

Pomza kullanılarak çeĢitli boy ve kalınlıklarda prefabrik oarak hazırlanmıĢ donatılı 

hafif beton plaklardır.   

 

1.2.5.3. Gazbeton Çatı Plakları 

Gazbeton çatı plaklarında hazır çelik donatılı olarak kullanılır.  

 

1.2.5.4. Asbestli Çimento Oluklu Levhalar 

Yaygın kullanımı olan ve doğrudan doğruya aĢıklara oturabilen çatı kaplamasıdır. 
 

1.2.5.5. Oluklu Galvanize Sac Levhalar 

Çinko ile kaplanmıĢ çeĢitli kalınlıklarda sacdan, çeĢitli dalga yüksekliği ve 

geniĢliğinde üretilen kaplamalardır.  

 

1.2.5.6. Galvanize Trapez Profil Levha 

Çift tarafı galvanize edilmiĢ çelik sacların çeĢitli yükseklik ve geniĢlikte trapez 

Ģeklinde bükülmesi ile elde edilen kaplamalardır.  

 

1.2.5.7. Alüminyum Trapez Profil Levha 

Galvanize trapez profil levhaya benzer, aĢıklara bulonlarla birleĢtirilir.  
 

1.2.6. Çatı Makası 

Makas, çatıdaki ana taĢıyıcı sistemdir. Çatı makasları (kafes kiriĢler) kolonların esas 

kiriĢleridir. Eğimli çatı yüzeyinden aldığı yükleri kolonlara iletir (ġekil 1.3). 

 
ġekil 1.3: Yüklerin kolonlara iletilmesi 

 

Çatı makasları üst baĢlık, alt baĢlık, diyagonal, dikme ve bağ levhalarından oluĢur 

(ġekil 1.4). 



 

 
ġekil 1.4: Çatı makasları 

 

Yapı çeliği ile hazırlanan çatı makasları planda birbirlerine paralel olarak düzenlenir 

(ġekil 1.5). 

 
ġekil 1.5: Paralel olarak düzenleme 

1.2.7. Makas Aralıkları 

Makas aralığı çatı örtüsüne ve aĢık hesabına göre maksimum a=6,00 m olmalıdır 

(ġekil 1.6). 

 

 
ġekil 1.6: Makas aralığı 

 

 

 

 



 

1.3. Çelik AĢık Düzenleme 

AĢıklar, yatay stabilite görevi de yapar. AĢıklar genellikle çelik profillerden yapılır. 

Normal yükler için NP profilleri, büyük açıklıklar için IP profilleri kullanılır. AĢık açıklıkları 

3-6 m arasında olur. Çelik aĢıklar çatı eğik düzlemi üzerine iki Ģekilde düzenlenir. Birinci 

Ģekilde aĢık kesitinin ekseni çatı düzlemine diktir. Ġkinci Ģekilde ise eksen düĢeydir (ġekil 

1.7). 
 

     
ġekil 1.7: Çelik aĢık düzenleme 

 

AĢığın kesit ekseninin düĢey olması durumunda aĢık, dayanım bakımından en uygun 

Ģekilde konulmuĢ olur. Fakat bu durumda aĢığın makasa oturtulması daha karmaĢık detay 

gerektirir. Kesit ekseninin makasa dik olması hâlinde aĢık, iki yönde eğilmeye çalıĢır; 

taĢıyacağı yük, bir miktar azalır. Fakat aĢığın makasa oturtulması kolaylaĢır. 

 

1.4. AĢık ve Mertek BirleĢim Detayları 

AĢıklar daima kafes kiriĢ düğüm noktasında üst baĢlık çubuklarına oturtulur. AĢık 

ekseni ile düğümü oluĢturan çubukların eksenleri aynı noktada çakıĢtırılmalıdır. Aksi 

durumda istenmeyen moment etkisi oluĢur. 
 

1.4.1. Çelik AĢığın Üst BaĢlık Çubuğu ile BirleĢimi 

 
ġekil 1.8: Çelik aĢığın üst baĢlık çubuğu ile birleĢimi 

 

 

 



 

1.4.2. AhĢap Mertek ile Çelik AĢık BirleĢimi 

AhĢap mertek çelik aĢığa kanca yardımı ile sabitlenir. Kanca, merteğe çivi ya da ağaç 

vidası yardımıyla tutturulur (ġekil 1.9). 

 
ġekil 1.9: AhĢap mertek ile çelik aĢık birleĢimi 

 

1.4.3. Çelik Mertek ile Çelik AĢık BirleĢimi 

 
ġekil 1.10: Çelik mertek ile çelik aĢık birleĢimi 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4.4. AhĢap Mertek ile Mahya AĢığı BirleĢimi 

Mertek Mertek

 
ġekil 1.11: AhĢap mertek ile mahya aĢığı birleĢimi 

 

1.4.5. AĢığın DüĢey Olması Durumunda Mertek ve Makasla BirleĢimi 

Merte
k

Taban

Korniyeri

 
ġekil 1.12: AĢığın düĢey olması durumunda mertek ve makasla birleĢimi 

 

 

 

 

 



 

1.5. Damlalık AĢığı-Mesnet Bağlantı Detayları 

1.5.1. Damlalık AĢığı Detayı 

 
ġekil 1.13: Damlalık aĢığı detayı 

 

1.5.2. Mesnet Bağlantı Detayı 

1.5.2.1. Sabit Mesnet Detayı 

 
ġekil 1.14: Sabit mesnet detayı 

 

 



 

1.5.2.2. Hareketli Mesnet Detayı 

 
ġekil 1.15: Hareketli mesnet detayı 

 

1.6. Dere Detayı 

merte
k

çinko dere

taban korniyeri

 
ġekil 1.16: Dere detayı 

 

 

 

 

 



 

1.7. Çatı Plan Çizim 

 Kâğıdı çizim masasına bağlayınız. 

 Çizim alanını belirleyiniz. 

 

 
ġekil 1.17: Çizim kâğıdının masaya bağlanması 

 

 Aksları çiziniz (ġekil 1.24). 

 

 
ġekil 1.18: Aksların çizilmesi 

 

 

 



 

 Aks balonlarını çiziniz. 

 

 
ġekil 1.19: Aks balonları çizilmesi 

 

 Aksları yatay ve düĢey yönde çoğaltınız. 

 

 
ġekil 1.20: Aksların yatay ve düĢey yönde çoğaltılması 

 

 

 

 



 

1.7.1. Saçak Ġzi 

 Çatı saçak izlerini çiziniz. 

 

 
ġekil 1.21: Saçak izlerinin çizilmesi 

 



 

1.7.2. Mesnet 

 Mesnetleri çiziniz. 

 

 
ġekil 1.22: Mesnetlerin çizilmesi 



 

 KiriĢleri çiziniz. 

 

 
ġekil 1.23: KiriĢlerin çizilmesi 

 

 



 

1.7.3. Makas 

 Çatı makas eksenini çiziniz. 

 

 
ġekil 1.24: Çatı makas ekseni çizilmesi 

 



 

 

 Makası çiziniz. 

 

 
ġekil 1.25: Makas çizilmesi 



 

 Makasları çoğaltınız. 

 

ġekil 1.26: Makasın çoğaltılması 

 



 

1.7.4. Rüzgâr bağlantıları 

 Yatay ve düĢey rüzgâr bağlantılarını çiziniz. 

 

 
ġekil 1.27: Rüzgâr bağlantılarının çizilmesi 

 



 

1.7.5. AĢık ve Mertek 

 AĢıkları çiziniz. 

 

 
ġekil 1.28: AĢıkların yerlerinin tespit edilmesi 

 

 Mertekleri çiziniz. 



 

 
ġekil 1.29: Merteklerin çizilmesi 

 

 

 



 

1.7.6. Kaplamalar 

 Çatı kaplamasını çiziniz. 
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ġekil 1.30: Çatı kaplamasının çizilmesi 

 

1.8. Çatı Kesit Çizim 

1.8.1. Mesnet 

 Mesnetleri çiziniz. 

  
ġekil 1.31: Mesnet çizilmesi 



 

1.8.2. Rüzgâr Bağlantıları 

 Alt ve üst baĢlıkları çiziniz. 

 

  
ġekil 1.32: Alt ve üst baĢlıkların çizilmesi 

1.8.3. Makas 

 Makasları çiziniz.  

 

  
ġekil 1.33: Makasların çizilmesi 

1.8.4. Mertek ve saçak 

 AĢık profili ve korniyeri çiziniz. 
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ġekil 1.34: AĢık profili ve korniyerin çizilmesi 

 



 

 
ġekil 1.35: Korniyerin çizilmesi 

 

1.8.5. AĢık, Dikme ve Diyagonal 

 

 Dikmeleri çiziniz. 

 Diyagonalleri çiziniz.  

 

  
ġekil 1.36: Diyagonallerin çizilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Plakaları çiziniz.  

 

ġekil 1.37: Plakaların çizilmesi 

 

 Çatı kaplamasını çiziniz.  

 

 
ġekil 1.38: Çatı kaplaması çizilmesi 

 

1.9. Ölçülendirmeler  

1.9.1. Çizgisel Ölçülendirme  

 Ġç ölçülendirme 

Bir binanın iç bölümlerinin ölçülendirilmesine iç ölçülendirme denir. 

 Ġç ölçülendirmede dikkat edilecek hususlar: 

o Dolu – boĢ ölçülendirme yapınız (duvarlar doluluğu, pencereler 

boĢlukları oluĢturur). 

o Ġki ölçü çizgisi arasında 8–10 mm mesafe alınız. 



 

o Ölçü çizgisinin sınırlarına ölçü oklarını çiziniz. 

o Ölçü yazılarını yazınız. 

o Daha sonra tam ölçülendirme yapınız. 

 

 DıĢ ölçülendirme 

Üzerinde çalıĢılan yapıya ait yatay mesafe dıĢ (düĢey akslar arası) ölçülendirme 

görülmektedir. Projeye ait ölçü yazıları zor görüleceğinden bu ölçülendirmeyi daha rahat 

görebilmeniz için ġekil 1.40’ta ikiye bölünerek ayrıca verilmiĢtir. 

 
ġekil 1.39: DıĢ ölçülendirmenin tamamının görünümü 

 

 

 
ġekil 1.40: Ġkiye bölünmüĢ dıĢ ölçülendirmenin 1 ve 14 aksı arasındaki görünümü 

 

DüĢey mesafe dıĢ (yatay akslar arası) ölçülendirme ise ġekil 1.41’de görülmektedir. 

Ölçülendirme üç parçaya bölünmüĢtür. 

 

 



 

 
 

 
ġekil 1.41: Yatay akslar arasının üç parçada ölçülendirme görünümü 

 

1.9.2. Kotlu Ölçülendirme 

Kotlu ölçülendirme, Çelik Yapı Plan Çizimi modülünde de bahsedildiği gibi plan, 

görünüĢ ve kesitlerde tekniğine uygun yapılır. Kotlu ölçülendirmenin nasıl yapılacağı Çelik 

Yapı Plan Çizimi modülünde anlatılmıĢtır. Konu ile bilgileri hatırlamak için adı geçen 

modüle bakınız. ġekil 1.42’de çizgisel ve kotlu ölçülendirme örneği görülmektedir. 



 

 
Şekil 1.42: Çizgisel ve kotlu ölçülendirme 

 

1.10. Yazılar 

 Yazıları yazınız. 

 Yazı Ģablonları ve rapido kalemleri 

 2’lik yazı Ģablonu: 0.2’lik rapido kalemleri ile kapı, pencere, balkon, baca 

çizgileri, tarama çizgileri, ölçü okları, pencere ve kapı açılıĢ yönleri ve 

tefriĢ elemanlarının çizimi yapılır. 2’lik yazı Ģablonları ile de 

ölçülendirme ve mahal yazıları yazılır. 

 3’lük yazı Ģablonu: 0.3’lük rapido kalemi ile mahal yazıları yazılabilir, 

duvar çizgileri, kolonlar çizilebilir. 3’lük yazı Ģablonu ile de 

ölçülendirmeler yapılabilir, mahaller yazılır. Kotlar verilebilir. 

 5’lik yazı Ģablonu: 0.5’lik rapido kalemi ile çerçeve çizgileri, kesit 

çizgileri, kolonlar, duvar çizgileri çizilebilir; 5’lik yazı Ģablonu ile de 

proje ismi yazılabilir. 

 

 

 

 

 



 

1.11. Taramalar 

 Tarama yapınız 

 

Projedeki yapı elemanının hangi malzemeye ait olduğunu (ahĢap, beton, betonarme, 

çelik vb.), nerede bulunduğunu (kesit çizgisi veya görünmeyen ayrıt), niteliğini (malzeme 

kalitesi, özellikleri) göstermek amacıyla çizilen çizgilere tarama çizgileri denir. Ġyi bir 

tarama, bir resimde çok özellik anlatarak okuyucuyu doyurur. Bir kanaat oluĢturur. 

Görselliğini güzelleĢtirir. 

 Tarama yaparken aĢağıdaki uyarılara dikkat ederek çizimlerinizi 

gerçekleĢtiriniz: 

 KurĢun kaleminizin ucunun açık olduğunu kontrol ediniz. 

 Tarayacağınız alanın tarama açısını belirleyiniz. 

 Tarama yapacağınız gönye ve T cetvelinizi temizleyiniz. 

 Gönye ve T cetveli birbirine çakıĢık Ģekilde çizgileri çiziniz. 

 Gereksiz çizgileri siliniz. 

 Rapido kalemini kullanırken kalem kalınlıklarına dikkat ediniz. 

 Taramalarınızın istenilen sıklıkta olup olmadığını kontrol ediniz. 

 
 

 
Şekil 1.43: KiriĢ ve döĢemede yapılan taramalar 

 

 Paftayı çinileyiniz. 

 Paftayı temizleyiniz. 

 Çizimi kontrol ediniz. 



 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak aĢağıdaki çatının plan ve kesitlerini verilen ölçü 

ve ölçeklere göre çiziniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kâğıdı çizim masasına bağlayınız. 

 Çizim alanını belirleyiniz. 

 Çatı saçak izlerini çiziniz. 

 Mesnetleri çiziniz. 

 Çatı makaslarını çiziniz. 

 Yatay ve düĢey rüzgâr bağlantılarını 

çiziniz. 

 Çatı kaplamasını çiziniz. 

 Mesnet kesitini çiziniz. 

 Çatı düĢey bağlantısını çiziniz. 

 Çatı yatay bağlantısını çiziniz. 

 Çatı makasını çiziniz. 

 Çatı eğimini belirleyiniz. 

 Çatı eğimini çiziniz. 

 Mertek ve saçağı çiziniz. 

 AĢıkları çiziniz. 

 Dikmeleri çiziniz. 

 Diyagonalleri çiziniz. 

 Çizgisel ölçülendirme yapınız. 

 Kotlu ölçülendirme yapınız. 

 Yazıları yazınız. 

 Tarama yapınız. 

 Paftayı çinileyiniz. 

 Çizim araç gereçlerinizi hazırlayınız. 

 Çizim araç gereçlerinizin ve çizim 

masanızın temizliğini kontrol ediniz. 

Kirli ise temizleyiniz. 

 Çizim esnasında arkadaĢlarınızla 

ĢakalaĢmayınız. 

 Çizim esnasında dik pozisyonda 

oturunuz. 

 Temiz ve titiz çalıĢınız. 

 Plan çizimlerinin ölçeğe uygun olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Süreyi doğru kullanınız. 

 Çizim bittikten sonra araç gereçlerinizi 

ve masanızı temizleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Kâğıdı çizim masasına bağladınız mı?   

2 Çizim alanını belirlediniz mi?   

3 Çatı saçak izlerini çizdiniz mi?   

4 Mesnetleri çizdiniz mi?   

5 Çatı makaslarını çizdiniz mi?   

6 AĢıkları çizdiniz mi?   

7 Mertekleri çizdiniz mi?   

8 Yatay ve düĢey rüzgâr bağlantılarını çizdiniz mi?   

9 Çatı kaplamasını çizdiniz mi?   

10 Mesnet kesitini çizdiniz mi?   

11 Çatı düĢey bağlantısını çizdiniz mi?   

12 Çatı yatay bağlantısını çizdiniz mi?   

13 Çatı makasını çizdiniz mi?   

14 Çatı eğimini belirlediniz mi?   

15 Çatı eğimini çizdiniz mi?   

16 Mertek ve saçağı çizdiniz mi?   

17 AĢıkları çizdiniz mi?   

18 Dikmeleri çizdiniz mi?   

19 Diyagonalleri çizdiniz mi?   

20 Çizgisel ölçülendirme yaptınız mı?   

21 Kotlu ölçülendirme yaptınız mı?   

22 Yazıları yazdınız mı?   

23 Tarama yaptınız mı?   

24 Paftayı çinilediniz mi?   

25 Paftayı temizlediniz mi?   

26 Çizimi kontrol ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

 

 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Merteklerin yükünü taĢıyan kiriĢlere ne denir? 

A) AĢık  

B) Payanda 

C) Dikme  

D) Diyagonal 

 

2. “Üzerine etki eden yükleri mertek ya da aĢıklara ileten yapı elemanlarına 

……………denir.” cümlesinde boĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir? 

 

A) Diyagonal 

B) AĢıklar 

C) Çatı kaplaması 

D) Mertek 

  

3. AĢık ekseni ile düğümü oluĢturan çubukların eksenleri hangi noktada 

çakıĢtırılmalıdır? 

A) Uzak noktada 

B) Aynı noktada 

C) Orta noktada  

D) Son noktada 

 

4. AĢık açıklıkları yaklaĢık kaç metredir? 

A) 4–6 m  B) 2–4 m C) 3–4 m D) 3–6 m 

 

5. AhĢap mertek çelik aĢığa hangi malzeme ile sabitlenir?  

A) Kanca yardımı 

B) Kama ile 

C) Çiviyle  

D) Bağlama teli ile 

 

6. Kanca merteğe hangi malzeme yardımıyla tutturulur? 

A) Kanca ile 

B) Kama ile 

C) Bağlama teli ile 

D) Çivi ya da ağaç vidası 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken 

tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın 

tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 

 

Kafes kiriĢli çatı çizimlerini yönetmelik ve standartlara uygun bir Ģekilde 

yapabileceksiniz. Kafes kiriĢli çatı makas çizimleri yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Çevrenizde bulunan yapım aĢamasındaki çelik yapıları inceleyiniz.  

 Yapının çatı makaslarını inceleyiniz.  

 Çelik makaslarla ilgili internet ortamında araĢtırma yapınız. 

 

2. KAFES KĠRĠġLĠ ÇATI MAKASI 

ÇĠZĠMLERĠ 

2.1. Çelik Kafes KiriĢ Çatı Makası Çizim 

Çatı makasları 1/20 ölçeğinde ve daha detaylı çizilir. Çizim üzerinde malzeme 

boyutları, detay yerleri gösterilir. Makasın imalatında kullanılan çizimlerdir. Çatı makası 

çizimi, bir önceki öğrenme faaliyetinde açıklanan çatı kesit çizimi üzerinde değiĢiklikler ve 

eklemeler yapılarak elde edilir (ġekil 2.1). 
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ÇATI MAKAS DETAYI ÖLÇEK : 1/20
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 ġekil 2.1: Çatı makası 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

2.1.1. Mesnet 

  
ġekil 2.2: Çatı mesnet detayı çizilmesi 

 

2.1.2. Alt ve Üst BaĢlık 

  
ġekil 2.3: Alt ve üst baĢlıkların çizilmesi 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.3. Dikme 

 
ġekil 2.4: Dikmelerin çizilmesi 

 
2.1.4. Diyagonal 

ġekil 2.5: Diyagonallerin çizilmesi 
 

 

 

 

 



 

2.1.5. Çatı Kaplaması 

 
ġekil 2.6: Çatı kaplamasının çizilmesi 

 

2.1.6. Bağ Levhası 

ġekil 2.7: Bağ Levhaların çizilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.7. BirleĢim Gereçleri 

 
ġekil 2.8: BirleĢim gereçlerinin çizilmesi 

 

2.2. Kafes KiriĢ Çatı Makas ġekilleri 

2.2.1. Üçgen Çatı Makası 

 
ġekil 2.9: Üçgen çatı makası 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.2. Trapez Çatı Makası 

 
ġekil 2.10: Trapez çatı makası 

 

2.2.3. Paralel BaĢlıklı Çatı Makası 

 
 

 
ġekil 2.11: Paralel baĢlıklı çatı makası 

 

2.2.4. Parabolik Çatı Makası 

 
ġekil 2.12: Parabolik çatı makası 

 

2.3. Ölçülendirmeler  

Çelik kafes kiriĢ çati makasi çizimlerinde makas elemanlarının ölçekli çizimi ile 

birlikte, üretim aĢamasında kullanılmak üzere, ilgili boyutları ve birbirleri ile yatay ve 

düĢeydeki,  mesafeleri de verilmelidir. Ölçülendirmeler 1. öğrenme faaliyetinde  konu 1.9’da 

açıklandığı Ģekilde yapılmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Çizgisel Ve Kotlu Ölçülendirme 

modülüne bakılabilir. 

 

2.4. Yazılar 

Yazıları yazınız. 

 Yazı Ģablonları ve rapido kalemleri 

 2’lik yazı Ģablonu: 0.2’lik rapido kalemleri ile kapı, pencere, balkon, baca 

çizgileri, tarama çizgileri, ölçü okları, pencere ve kapı açılıĢ yönleri ve tefriĢ 



 

elemanlarının çizimi yapılır. 2’lik yazı Ģablonları ile de ölçülendirme ve mahal 

yazıları yazılır. 

 3’lük yazı Ģablonu: 0.3’lük rapido kalemi ile mahal yazıları yazılabilir, duvar 

çizgileri, kolonlar çizilebilir. 3’lük yazı Ģablonu ile de ölçülendirmeler 

yapılabilir, mahaller yazılır. Kotlar verilebilir. 

 5’lik yazı Ģablonu: 0.5’lik rapido kalemi ile çerçeve çizgileri, kesit çizgileri, 

kolonlar, duvar çizgileri çizilebilir; 5’lik yazı Ģablonu ile de proje ismi 

yazılabilir. 

 

2.5. Taramalar  

Projedeki yapı elemanının hangi malzemeye ait olduğunu (ahĢap, beton, betonarme, 

çelik vb.), nerede bulunduğunu (kesit çizgisi veya görünmeyen ayrıt), niteliğini (malzeme 

kalitesi, özellikleri) göstermek amacıyla çizilen çizgilere tarama çizgileri denir. Ġyi bir 

tarama, bir resimde çok özellik anlatarak okuyucuyu doyurur. Bir kanaat oluĢturur. 

Görselliğini güzelleĢtirir. Taramalar  1. öğrenme faaliyetinde  konu 1.11’de açıklandığı 

Ģekilde yapılmalıdır 

 

Tarama yaparken aĢağıdaki uyarılara dikkat ederek çizimlerinizi gerçekleĢtiriniz: 

 KurĢun kaleminizin ucunun açık olduğunu kontrol ediniz. 

 Tarayacağınız alanın tarama açısını belirleyiniz. 

 Tarama yapacağınız gönye ve T cetvelinizi temizleyiniz. 

 Gönye ve T cetveli birbirine çakıĢık Ģekilde çizgileri çiziniz. 

 Gereksiz çizgileri siliniz. 

 Rapido kalemini kullanırken kalem kalınlıklarına dikkat ediniz. 

 Taramalarınızın istenilen sıklıkta olup olmadığını kontrol ediniz. 



 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak aĢağıdaki çatı makasını verilen ölçülere ve 

ölçeğine göre çiziniz. 

  

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kâğıdı çizim masasına bağlayınız. 

 Çizim alanını belirleyiniz. 

 Eksenleri çiziniz. 

 Mesnetleri çiziniz. 

 Çatı makası alt baĢlığını çiziniz. 

 Çatı makası üst baĢlığını çiziniz. 

 Dikmeleri çiziniz. 

 Diyagonalleri çiziniz. 

 Bağ levhalarını çiziniz. 

 BirleĢim gereçlerini çiziniz. 

 Ölçülendirme yapınız. 

 Gerekli bilgileri yazınız. 

 Tarama yapınız. 

 Paftayı çinileyiniz. 

 Çizim araç gereçlerinizi hazırlayınız. 

 Çizim araç gereçlerinizin ve çizim 

masanızın temizliğini kontrol ediniz. 

Kirli ise temizleyiniz. 

 Çizim esnasında arkadaĢlarınızla 

ĢakalaĢmayınız. 

 Çizim esnasında dik pozisyonda 

oturunuz. 

 Temiz ve titiz çalıĢınız. 

 Plan çizimlerinin ölçeğe uygun olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Süreyi doğru kullanınız. 

 Çizim bittikten sonra araç gereçlerinizi 

ve masanızı temizleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Kâğıdı çizim masasına bağladınız mı?   

2 Çizim alanını belirlediniz mi?   

3 Eksenleri çizdiniz mi?   

4 Mesnetleri çizdiniz mi?   

5 Çatı makası alt baĢlığını çizdiniz mi?   

6 Çatı makası üst baĢlığını çizdiniz mi?   

7 Dikmeleri çizdiniz mi?   

8 Diyagonalleri çizdiniz mi?   

9 Bağ levhalarını çizdiniz mi?   

10 BirleĢim gereçlerini çizdiniz mi?   

11 Ölçülendirme yaptınız mı?   

12 Gerekli bilgileri yazdınız mı?   

13 Tarama yaptınız mı?   

14 Paftayı çinilediniz mi?   

15 Paftayı temizlediniz mi?   

16 Çizimi kontrol ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

 

 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. Çatı makasları hangi ölçekte çizilir? 

A) 1 / 5     B) 1 / 20 

C) 1 / 10     D) 1 / 50 

 

2. Çatı makası çizimi üzerinde neler gösterilir? 

A) Malzeme boyutları ve detay yerleri  B) Yan bölümler 

C) Ölçüler      D) Orta bölümler 

 

3. Ġki ölçü çizgisi arasında ne kadar mesafe alınır?  

A) 6–10 mm      B) 7–10 mm  

C) 8–10 mm      D) 9–10 mm 

 

4. BaĢlıklar ile dikmeleri dengede tutan makas elemanının adı nedir? 

A) Diyagonal      B) AĢık 

C) Mesnet      D) Mahya 

 

5. “Rüzgâr ve deprem bağlantıları  …………………………………….  kalmamalı.” 

cümlesinde boĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Duvar ya da sıva dıĢında 

B) Kolon ya da duvar dıĢında 

C) Kaplama ya da ve döĢeme içinde 

D) Duvar ya da sıva içinde 

 

6. Rüzgâr ve deprem bağlantıları sıvadan ne kadar dıĢarıda kalacak biçimde 

düzenlenmelidir? 

A) 1–2 cm      B) 1–2 mm  

C) 1–3 cm      D) 2–4 cm 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

 

 
Kafes kiriĢli çatı çizimlerini yönetmelik ve standartlara uygun yapabileceksiniz. 

Kafes kiriĢli çatı makası düğüm noktaları detayı çizimleri yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Çevrenizde bulunan yapım aĢamasındaki çelik yapıları inceleyiniz.  

 Yapının çatı makasları düğüm detaylarını inceleyiniz.  

 Çelik makasların düğüm bağlantı detayları ile ilgili internet ortamında araĢtırma 

yapınız.  
 

3. KAFES KĠRĠġLĠ ÇATI DÜĞÜM DETAYI 

ÇĠZĠMLERĠ 

3.1. Düğüm Noktası Detay Çizimleri 

3.1.1. Mesnet Düğüm Detayı 

 Eksenleri çiziniz (ġekil 3.1). 

 

 
ġekil 3.1: Eksenlerin çizilimi 

 

 

 Alt baĢlıkları çiziniz. 

 Üst baĢlıkları çiziniz. 

 Dikmeleri çizilir (ġekil 3.2). 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 
ġekil 3.2: Dikme çizimi 

 

 Mesnetleri çiziniz. 

 Mesnet plakasını çiziniz. 
 

 
ġekil 3.3: Mesnet plakasının çizimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ankraj çubuklarını çiziniz. 

 

 
ġekil 3.4: Ankraj çubuklarının çizimi 

 

 Mesnet plakalarını çiziniz. 

 

  
ġekil 3.5: Mesnet plakalarının çizimi 

 

 

 

 

 

 



 

 Bağ levhasını çiziniz. 

 

 ġekil 3.6: Bağ levhası çizimi 

 

 

 Bulonları çiziniz. 

 Bulonları yerleĢtiriniz.  

 

ġekil 3.7: Bulon yerleĢtirilmesi 

 

 

 



 

3.1.2. Üst BaĢlık-Diyagonal-Dikme Düğüm Detayı 

 Eksenleri çiziniz. 

 

 
ġekil 3.8: Eksenlerin çizilmesi 

 

 Üst baĢlıkları çiziniz. 

 

 

 
ġekil 3.9: Üst baĢlık çizimi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 AĢıkları yerleĢtiriniz. 
 

 
ġekil 3.10: AĢığın yerleĢtirilmesi 

 

 Korniyerleri yerleĢtiriniz. 
 

 
ġekil 3.11: Korniyerin yerleĢtirilmesi 

 

 

 

 



 

 Dikmeleri çiziniz.  

 

 
ġekil 3.12: Dikme çizilmesi 

 

 Diyagonalleri çiziniz. 

 

 
ġekil 3.13: Diyagonal çizilmesi 

 

 

 

 

 



 

 Bağ levhalarını çiziniz. 
 

 
ġekil 3.14: Bağ levhası çizimi 

 

3.1.3. Alt BaĢlık-Diyagonal-Dikme Düğüm Detayı 

 Eksenleri çiziniz. 

 

 
ġekil 3.15: Eksenlerin çizilmesi 

 

 

 

 

 



 

 Alt baĢlıkları çiziniz. 

 

 
ġekil 3.16: Alt baĢlık çizimi 

 

 Dikmeleri çiziniz. 

 

 
ġekil 3.17: Dikme çizimi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Diyagonalleri çiziniz. 

 

 
ġekil 3.18: Diyagonal çizimi 

 

 Bağ levhalarını çiziniz. 

 

 
ġekil 3.19: Bağ levhasının çizilmesi 

 

 

 

 

 



 

3.1.4. Tepe Mahya Düğüm Detayı 

 Eksenleri çiziniz. 

 

 
ġekil 3.20: Eksenlerin çizilmesi 

 

 Üst baĢlık çiziniz. 

 

 
ġekil 3.21: Üst baĢlığın çizilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 AĢıkları yerleĢtiriniz. 

 

 
ġekil 3.22: AĢığın yerleĢtirilmesi 

 

 Korniyerleri yerleĢtiriniz. 

 

 
ġekil 3.23: Korniyerin yerleĢtirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Dikmeleri çiziniz. 

 

 
ġekil 3.24: Dikme çizilmesi 

 

 Diyagonalleri çiziniz. 

 

 
ġekil 3.25: Diyagonal çizilmesi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Bağ levhalarını çiziniz. 

 

 
ġekil 3.26: Bağ levhası çizimi 

 

3.2. Ölçülendirmeler  

Çelik kafes kiriĢ çati makasi çizimlerinde makas elemanlarının ölçekli çizimi ile 

birlikte, üretim aĢamasında kullanılmak üzere, ilgili boyutları ve birbirleri ile yatay ve 

düĢeydeki,  mesafeleri de verilmelidir. Ölçülendirmeler 1. öğrenme faaliyetinde  konu 1.9’da 

açıklandığı Ģekilde yapılmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Çizgisel Ve Kotlu Ölçülendirme 

modülüne bakılabilir. 

Kafes kiriĢli çati düğüm detayi çizimlerinde.alt baĢlık, dikme, diyagonal, bağ levhası, 

üst baĢlık,  aĢık, korniyer vb. kısımların ölçülendirmeleri yapılmalıdır 

 

3.3. Yazılar 

Yazıları yazınız. 
 

 Yazı Ģablonları ve rapido kalemleri 

 2’lik yazı Ģablonu: 0.2’lik rapido kalemleri ile kapı, pencere, balkon, baca 

çizgileri, tarama çizgileri, ölçü okları, pencere ve kapı açılıĢ yönleri ve tefriĢ 

elemanlarının çizimi yapılır. 2’lik yazı Ģablonları ile de ölçülendirme ve mahal 

yazıları yazılır. 

 3’lük yazı Ģablonu: 0.3’lük rapido kalemi ile mahal yazıları yazılabilir, duvar 

çizgileri, kolonlar çizilebilir. 3’lük yazı Ģablonu ile de ölçülendirmeler 

yapılabilir, mahaller yazılır. Kotlar verilebilir. 



 

 5’lik yazı Ģablonu: 0.5’lik rapido kalemi ile çerçeve çizgileri, kesit çizgileri, 

kolonlar, duvar çizgileri çizilebilir; 5’lik yazı Ģablonu ile de proje ismi 

yazılabilir. 

 

Kafes kiriĢli çati düğüm detayi çizimlerinde.alt baĢlık, dikme, diyagonal, bağ levhası, 

üst baĢlık,  aĢık, korniyer vb. kısımların yazıları yazılmalıdır 

 

 

3.4. Taramalar 

Projedeki yapı elemanının hangi malzemeye ait olduğunu (ahĢap, beton, betonarme, 

çelik vb.), nerede bulunduğunu (kesit çizgisi veya görünmeyen ayrıt), niteliğini (malzeme 

kalitesi, özellikleri) göstermek amacıyla çizilen çizgilere tarama çizgileri denir. Ġyi bir 

tarama, bir resimde çok özellik anlatarak okuyucuyu doyurur. Bir kanaat oluĢturur. 

Görselliğini güzelleĢtirir. Taramalar  1. öğrenme faaliyetinde  konu 1.11’de açıklandığı 

Ģekilde yapılmalıdır 

 

Tarama yaparken aĢağıdaki uyarılara dikkat ederek çizimlerinizi gerçekleĢtiriniz: 
 

 KurĢun kaleminizin ucunun açık olduğunu kontrol ediniz. 

 Tarayacağınız alanın tarama açısını belirleyiniz. 

 Tarama yapacağınız gönye ve T cetvelinizi temizleyiniz. 

 Gönye ve T cetveli birbirine çakıĢık Ģekilde çizgileri çiziniz. 

 Gereksiz çizgileri siliniz. 

 Rapido kalemini kullanırken kalem kalınlıklarına dikkat ediniz. 

 Taramalarınızın istenilen sıklıkta olup olmadığını kontrol ediniz. 

 



 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak aĢağıdaki çatı makasının düğüm noktalarının 

detaylarını verilen ölçülere ve ölçeğine göre çiziniz. 

 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kâğıdı çizim masasına bağlayınız. 

 Çizim alanını belirleyiniz. 

 Eksenleri çiziniz. 

 Mesnetleri çiziniz. 

 Çatı makası alt baĢlığını çiziniz. 

 Çatı makası üst baĢlığını çiziniz. 

 Dikmeleri çiziniz. 

 Diyagonalleri çiziniz. 

 Bağ levhalarını çiziniz. 

 BirleĢim gereçlerini çiziniz. 

 Ölçülendirme yapınız. 

 Gerekli bilgileri yazınız. 

 Tarama yapınız. 

 Paftayı çinileyiniz. 

 Çizim araç gereçlerinizi hazırlayınız. 

 Çizim araç gereçlerinizin ve çizim 

masanızın temizliğini kontrol ediniz. 

Kirli ise temizleyiniz. 

 Çizim esnasında arkadaĢlarınızla 

ĢakalaĢmayınız. 

 Çizim esnasında dik pozisyonda 

oturunuz. 

 Temiz ve titiz çalıĢınız. 

 Plan çizimlerinin ölçeğe uygun olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Süreyi doğru kullanınız. 

 Çizim bittikten sonra araç gereçlerinizi 

ve masanızı temizleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu öğrenme faaliyeti kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız 

beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak 

kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

A Mesnette Düğüm Detayı Çizimi 

1 Kâğıdı çizim masasına bağladınız mı?   

2 Çizim alanını belirlediniz mi?   

3 Eksenleri çizdiniz mi?   

4 Mesnedi çizdiniz mi?   

5 Mesnet alt baĢlığını çizdiniz mi?   

6 Mesnet üst baĢlığını çizdiniz mi?   

7 Damlalık aĢığı çizdiniz mi?   

8 Bağ levhasını çizdiniz mi?   

9 BirleĢim gereçlerini çizdiniz mi?   

10 Ölçülendirme yaptınız mı?   

11 Gerekli bilgileri yazdınız mı?   

12 Tarama yaptınız mı?   

13 Paftayı çinilediniz mi?   

14 Paftayı temizlediniz mi?   

15 Çizimi kontrol ettiniz mi?   

B Üst BaĢlık-Diyagonal-Dikme ve Alt BaĢlık Düğüm Detayı Çizimi 
1 Kâğıdı çizim masasına bağladınız mı?   

2 Çizim alanını belirlediniz mi?   

3 Eksenleri çizdiniz mi?   

4 Dikmeyi çizdiniz mi?   

5 Mesnet alt baĢlığını çizdiniz mi?   

6 Mesnet üst baĢlığını çizdiniz mi?   

7 Diyagonal çizdiniz mi?   

8 Damlalık aĢığı çizdiniz mi?   

9 Bağ levhasını çizdiniz mi?   

C  
1 Kâğıdı çizim masasına bağladınız mı?   

2 Çizim alanını belirlediniz mi?   

3 Eksenleri çizdiniz mi?   

4 Dikmeyi çizdiniz mi?   

5 Mesnet üst baĢlığını çizdiniz mi?   

6 Diyagonal çizdiniz mi?   

7 Bağ levhasını çizdiniz mi?   

8 BirleĢim gereçlerini çizdiniz mi?   

9 Ölçülendirme yaptınız mı?   



 

10 Gerekli bilgileri yazdınız mı?   

11 Tarama yaptınız mı?   

12 Paftayı çinilediniz mi?   

13 Paftayı temizlediniz mi?   

14 Çizimi kontrol ettiniz mi?   

D Alt BaĢlık-Diyagonal-Dikme Düğüm Detayı Çizimi 
1 Kâğıdı çizim masasına bağladınız mı?   

2 Çizim alanını belirlediniz mi?   

3 Eksenleri çizdiniz mi?   

4 Dikmeyi çizdiniz mi?   

5 Mesnet alt baĢlığını çizdiniz mi?   

6 Diyagonal çizdiniz mi?   

7 Bağ levhasını çizdiniz mi?   

8 BirleĢim gereçlerini çizdiniz mi?   

9 Ölçülendirme yaptınız mı?   

10 Gerekli bilgileri yazdınız mı?   

11 Tarama yaptınız mı?   

12 Paftayı çinilediniz mi?   

13 Paftayı temizlediniz mi?   

14 Çizimi kontrol ettiniz mi?   

E Tepe Mahya Düğüm Detayı Çizimi 
1 Kâğıdı çizim masasına bağladınız mı?   

2 Çizim alanını belirlediniz mi?   

3 Eksenleri çizdiniz mi?   

4 Dikmeyi çizdiniz mi?   

5 Mesnet üst baĢlıklarını çizdiniz mi?   

6 AĢık taban korniyeri çizdiniz mi?   

7 Tepe aĢığını çizdiniz mi?   

8 AĢık tespit lamalarını çizdiniz mi?   

9 Kaplamayı çizdiniz mi?   

10 Diyagonalleri çizdiniz mi?   

11 Bağ levhasını çizdiniz mi?   

12 BirleĢim gereçlerini çizdiniz mi?   

13 Ölçülendirme yaptınız mı?   

14 Gerekli bilgileri yazdınız mı?   

15 Tarama yaptınız mı?   

16 Paftayı çinilediniz mi?   

17 Paftayı temizlediniz mi?   

18 Çizimi kontrol ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Yatay stabilite bağlantıları kaç makas aralığında bir uygulanmalıdır? 

A) 1–3 makas     B) 3–5 makas 

C) 5–7 makas       D) 4–6 makas 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi hadde mamulü değildir? 

A) Profil     B) Lamalar 

C) Levhalar      D) Hiçbirisi 

 

3. “Çelik, kullanılacağı yere göre çeĢitli hesaplamalar sonucu çıkacak gerilmeleri, en 

ekonomik biçimde karĢılayacak Ģekil, kesit ve boyutlarda imal edilir. Fabrikalarda 

yapılan bu Ģekillendirmeye…………………., elde edilen ĢekillendirilmiĢ çeliğe de 

………………….. denir.” cümlesinde boĢ bırakılan yerlere aĢağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir? 

A) Hadde mamulü, haddeleme   B) Döküm, döküm mamulü 

C) Haddeleme,  hadde mamulü   D) Çelik, çelik mamulü 

 

4. “AĢıklar daima kafes kiriĢ düğüm noktasında …………………. çubuklarına 

oturtulur.” cümlesinde boĢ bırakılan yerlere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Üst baĢlık     B) Alt baĢlık 

C) Orta baĢlık      D) Diyagonal 

 

5. “Çatı çeliklerinde bütün serbest kenar ve köĢeler en az …….mm yarıçaplı olarak 

yuvarlatılmalıdır.” cümlesinde boĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir? 

A) 1mm     B) 3mm 

C) 5mm       D) 4mm 

 

 

6. “Çeliğin sertliğini ve yüksek dayanımını, içerisindeki karbon verir. Çelikteki karbon 

oranı, …………………………….. arasında değiĢir.” cümlesinde boĢ bırakılan yere 

aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) % 0,1–1,7     B) % 0,1–1,5 

C) % 0,3–1,3      D) % 0,3–1,7 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 

AĢağıda verilen çatının plan, kesit ve düğüm detaylarını ölçülerine uygun, ölçeğinde 

ve çizim kurallarına göre çiziniz. 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Kâğıdı çizim masasına bağladınız mı?   

2 Çizim alanını belirlediniz mi?   

3 Çatı saçak izlerini çizdiniz mi?   

4 Eksenleri çizdiniz mi?   

5 Dikmeleri çizdiniz mi?   

6 Mesnetleri çizdiniz mi?   

7 Mesnet alt baĢlığını çizdiniz mi?   

8 Mesnet üst baĢlığını çizdiniz mi?   

9 Mesnet kesitini çizdiniz mi?   

10 AĢıkları çizdiniz mi?   

11 Damlalık aĢığı çizdiniz mi?   

12 AĢık taban korniyeri çizdiniz mi?   

13 Tepe aĢığını çizdiniz mi?   

14 AĢık tespit lamalarını çizdiniz mi?   

15 Mertekleri çizdiniz mi?   

16 Mertek ve saçağı çizdiniz mi?   

17 Yatay ve düĢey rüzgâr bağlantılarını çizdiniz mi?   

18 Çatı düĢey bağlantısını çizdiniz mi?   

19 Çatı yatay bağlantısını çizdiniz mi?   

20 Çatı makaslarını çizdiniz mi?   

21 Çatı makası alt baĢlığını çizdiniz mi?   

22 Çatı makası üst baĢlığını çizdiniz mi?   

23 Çatı eğimini belirlediniz mi?   

24 Çatı eğimini çizdiniz mi?   

25 Çatı kaplamasını çizdiniz mi?   

26 Diyagonalleri çizdiniz mi?   

27 Bağ levhasını çizdiniz mi?   

28 BirleĢim gereçlerini çizdiniz mi?   

29 Ölçülendirme yaptınız mı?   

30 Gerekli bilgileri yazdınız mı?   

31 Tarama yaptınız mı?   

32 Paftayı çinilediniz mi?   

33 Paftayı temizlediniz mi?   

34 Çizimi kontrol ettiniz mi?   

 

 

 



 

DEĞERLENDĠRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CEVAP ANAHTARLARI 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
1 A 

2 C 

3 B 

4 D 

5 A 

6 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
1 B 

2 A 

3 C 

4 A 

5 D 

6 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 B 

2 D 

3 C 

4 A 

5 B 

6 D 
 

 

 
 

CEVAP ANAHTARI 
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