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AÇIKLAMALAR

KOD 582YIM294
ALAN İnşaat Teknolojisi

DAL/MESLEK Çelik Yapı Teknik Ressamlığı
MODÜLÜN ADI Çelik Yapı Merdiven Çizimleri
MODÜLÜN TANIMI Çelik merdivenlerin çizimleri ile ilgili konuların işlendiği

öğrenme materyalidir.

SÜRE 40 / 32

ÖN KOŞUL

YETERLİK Çelik yapı merdivenleri çizmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Okul içi gerekli ortam, okul dışı araştırma yapabileceğiniz
kuruluşlar belirtildiğinde çelik bina iç ve dış merdiven
çizimlerini standart ve yönetmeliklere uygun
yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Ortada sahalıklı düz merdiven plan ve kesit çizimlerini

doğru yapabileceksiniz.
2. Yarım döner merdiven plan ve kesit çizimlerini doğru

yapabileceksiniz.
3. Dış merdiven plan ve görünüş çizimlerini doğru

yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: El çizim atelyesi

Donanım: Eskiz ve aydınger kâğıdı, çizim araç gereçleri

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan
seçmeli test, doğru-yanlış vb.) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Merdivenler sadece bir yapının değil yaşamımızın da önemli bi parçasını
oluşturmaktadır. Bu yüzdendir ki şairlere esin kaynağı da olmuşlardır. Merdivenler sadece
sokaklarda kot farkını aşmaya yardımcı değildir. Evlerde, iş yerlerinde, kat farkını aşmamıza
da yardımcı olmaktadır. Bu yüzden kullanım yerlerine göre çeşitli gereçlerden
yapılmaktadır. Sokaklarda taş, tuğla, beton gereçlerden yapıldığı gibi evlerde yapay taş,
ahşap, tuğla bazen de çelik gereçlerden yapılmaktadır.

Evlerde çatı aralarının, iş yerlerinin ve çok katlı yapılardaki yangın merdivenlerinin
çelik yapılardan üretildiğini görmekteyiz.

Bu modülü başarıyla tamamladığınızda düz kollu, yarım döner ve döner çelik
merdivenleri çizme becerisi kazanacak ve bunları uygulama yeteneğine sahip olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Çelik gereçler kullanarak düz kollu ortada sahanlıklı merdivenin elemanlarını
hesaplayacak, çizimindeki işlem sırasını bilecek, elemanlarını çizebilecek, ölçülendirecek,
gerekli bilgileri üzerine yazacak, kapı ve pencerelerini çizip taramalarını yapabileceksiniz.

 Merdiven çizimlerini inceleyiniz.
 Galeri ve mağazalarda yapılan çelik merdivenleri inceleyiniz.
 Çeşitli özel ve kamu binalarındaki çelik yapı merdivenlerini inceleyiniz.

1. ORTADA SAHANLIKLI DÜZ MERDİVEN
ÇİZİMİ

1.1. Bölge İmar Yönetmeliği, Bayındırlık İşleri Genel ve Teknik
Şartnameleri

Yapı elemanının yapılacağı yerin bölgesel özellikleri göz önüne alınarak hazırlanan
yönetmelik ve şartnameler kullanılmalıdır.

1.1.1. İmar Yönetmeliği

Büyükşehir ve diğer belediyelerce hazırlanmış yönetmeliklerdir.

1.1.2 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Şartnamesi

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’te yapı yapım teknik
kuralları ve uyulması gerekli hususlar açıklanmıştır.

TS 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
ve TS 648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları’nda çelik yapılar ile ilgili genel
açıklamalar bulunmaktadır.

1.1.3. Merdiven Detayı Çizimi Yönetmelik ve Mevzuatı

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 29. maddesine göre merdiven kolu ve sahanlık
genişlikleri ile merdiven basamaklarının ölçüleri ve bunların yapımına ilişkin koşullar
şunlardır:

 Ortak merdivenler ve sahanlıklar konut yapılarında 1.20 m’den, diğer yapılarda

1.50 m’den az olamaz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Çatıya ve bodrum katlarına ulaşan ortak merdivenler ile servis merdivenlerinde

de yukarıdaki ölçülere uyulur.

 Ortak merdivenler ahşap olamaz.

 Merdiven evlerinin bina cephesinden, çatıdan veya ışıklıktan doğrudan ışık

alması ve merdivenlerin çatıya ve bodrumlara ulaştırılması zorunludur.

 Merdivenlerin her iki tarafında da özürlülerle ilgili TSE standartlarına uygun

korkuluk ve küpeşte bırakılması zorunludur.

 Asansörü olmayan binalarda basamak yüksekliği 0.16 m’den, asansörlü

binalarda ise 0.18 m’den fazla olamaz.

 Basamak genişliği 0.28 m’den az olamaz.

 Kat sahanlıkları genişliği merdiven genişliğinden az olamaz.

 Çok katlı binalarda yangın merdiveni yapılması zorunludur.

1.2. Düz Kollu Merdiven Elemanlarının Hesaplanması

Öncelikle merdiven planları 1/50 ve 1/100 ölçekle çizilir. Düz kollu merdivenlerde adı
geçen elemanları ve bunların hesaplamalarını sırasıyla inceleyelim.

Resim 1.1: Çelik merdiven ön görünüş resmi Resim 1.2: Çelik merdiven yan görünüş resmi
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Şekil 1.1: Düz kollu sahanlıklı çelik merdiven

1.2.1. Basamak

Merdivende ayak ile basılan yatay yüzey, taban yüzeyidir. Normal koşullarda basamak
genişliği en az 26 cm, en çok 32 cm olmalıdır. Çelik yapılarda basamaklar önceden
hazırlanır. Basamak profilleri değişik şekillerde olabilir ( Şekil 1.2, 1.3, 1.4). Bu hazırlanan
basamaklar kaynak ya da bulonlu birleştirmeler yöntemiyle kirişlere tutturulur.

Şekil 1.2: Bükme basamaklar Şekil 1.3: Döküm basamaklar
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Şekil 1.4: Izgara şeklinde basamaklar

1.2.2. Rıht

Basamaklar arası dik yüzeydir. “h” harfi ile gösterilir.

Kullanım Alanları Rıht Yükseklik Aralığı “h” (cm)

Bahçe, park ve geçit merdivenlerinde 12 - 14

Dış ve umumi binaların iç merdivenlerinde 14 - 16
Normal binaların iç merdivenlerinde 16 – 18
Bodrum ve çatı katı merdivenlerinde 18 – 22
Minare, kule vb. merdivenlerinde 20 - 22

Tablo 1.1: Merdivenin uygulandığı yere göre rıht yükseklikleri

Çelik merdivenler genellikle rıhtsız yapılmakla birlikte bazan rıhtlı olarak da
tasarlanmaktadır.

 Rıht ve basamak sayısının bulunması

Merdivenin yapılacağı yerin durumuna göre önce rıht yüksekliği seçilir. Yapının kat
yüksekliği seçilen rıht yüksekliğine bölünerek rıht sayısı bulunur.

Örnek: Kat yüksekliği (H) = 276 cm ve rıht yüksekliği (h) = 17 cm seçilmiş ise
hn= 276 / 17 = 16 adet rıht olur.

Rıht sayısı elbette her zaman tam sonuç olarak çıkmayabilir. Bu durumlarda artan
ondalık 5 ya da daha büyük ise rıht sayısı bir artırılıp tam sayı olarak alınır ve rıht yüksekliği
yeniden hesaplanır.

Örnek 1: H = 285 cm ve h = 17 cm ise hn= 285 / 17 = 16,7 olur. Bu durumda rıht
sayısı 17 alınır ve rıht yüksekliği yeniden hesaplanarak rıht yüksekliği;
H / hn = 285 / 17 = 167 mm alınır.

Örnek 2: H = 280 cm ve h = 17 cm ise hn= 270 / 17 = 16,47 olur. Bu durumda rıht
sayısı 16 alınır ve rıht yüksekliği yeniden hesaplanarak rıht yüksekliği;
H / hn = 280 / 16 = 175 mm alınır.

Basamak genişliği rıht yüksekliğine göre 2h + b = (62 ya da 64) formülüyle belirlenir.

Örnek: h = 17 cm ise 2 x 17 + b = 62 ~ 64 bu durumda b = 62 ~ 64 –2 x 17 ise b=29
~ 30 cm olur.
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1.2.3. Merdiven Kolu

Merdivenin kesintisiz olarak devam eden ve en az 3 basamaktan oluşan dizisine
merdiven kolu denir. Bir merdiven bir koldan oluştuğu gibi birden çok koldan da oluşabilir.
Normal merdiven kolunda basamak sayısı 12’den ya da kot farkı 2 m’den fazla olmamalıdır.
Dik eğimli merdivenlerde ise sahanlıklar arası kot farkı 3 m’yi, rıht sayısı da 17’yi
aşmamalıdır.

Merdiven kolu genişliği kullanıldığı yerlere, taşıdığı insan sayısına göre
değişebilmektedir.

Kullanılacak Yerler Genişlik
1. Bodrum, çatı ve asma katlarda En az 75 cm

2. İki katlı evlerde 100 cm
3. Apartmanlarda 120 cm

4. Okul, sinema, tiyatro ve resmî dairelerde 140 cm

Tablo 1.2: Merdiven kol genişliği

Binaların insan kapasitesine göre 100 cm genişliğe aşağıdaki ölçüler eklenerek kol
genişliği saptanır.

 500 kişiye kadar, her 100 kişi için 50 cm
 1000 kişiye kadar, her yüz kişi için 30 cm
 5000 kişiye kadar, her yüz kişi için 20 cm

1.2.4. Merdiven Çıkış Hattı

Merdivenlerde, iniş ve çıkış yapılırken üzerinde yüründüğü kabul edilen ve
görülmeyen hatta çıkış hattı denir. Aslında hayali olarak düşünülüp merdiven çizimlerinde
belirtilen bu hat, merdiven genişliği 120 cm’ye kadar olan merdivenlerde tam ortadan geçer.
120 cm’den geniş basamaklı merdvenlerde ise çıkış hattı, korkuluktan itibaren 55 – 60 cm
içeride kabul edilir.

1.2.5. Sahanlık

Kat yüksekliği fazla olan binalardaki merdivenlerde iniş ve çıkışta dinlenme amaçlı
kullanılan düzlüklerdir. Sahanlık genişliği genelde merdiven kol genişliği kadardır. Düz tek
kollu merdivenlerde sahanlık uzunluğu adım boyuna göre belirlenmelidir. Adım boyu “y” ile
adım sayısı da “n” ile gösterilecek olursa sahanlık boyu (Sb)= n x y + b olacaktır.

Örnek: Basamak genişliği (b)=32 cm olan bir merdivende bir adımlık sahanlık boyu
tasarlanacak olursa;

S = 1 x 63 + 32
= 95 cm
≈ 100 cm olur.
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Aynı merdivende iki adımlık sahanlık hesaplanacak olursa;

S = 2 x 63 + 32
= 158 cm
≈ 150 cm olur.

1.2.6. Korkuluk

Merdivenlerin boşluk yanlarına tasarlanan koruma elemanı, korkuluk yükseklileri en
az 90 cm olur.

1.2.7. Taşıyıcı Kirişler

Çelik merdivenlerde kirişler, asıl taşıyıcı kısmı oluşturur. Kirişler; lama demirlerden,
çekme, dökme ve bükme boru ya da kapalı profillerden üretilebilir. Bunlardan başka metal
çubuklarla düzenlenen kafes kirişlerden de yapılabilir. Özellikle kafes kirişler korkuluk
olarakta görev yapabilir.

 Profiller: I, U, L, T, Z şeklinde dolu olan metal malzemelerdir ( Şekil 1.5).

Şekil 1.5: Profil çeşitleri

Bu profiller; genişlik (b), yükseklik (h) ve boy (l ) ölçüleri ile standartlaştırılmış ve

satışa sunulmuştur. Statik hesaplamalarda profillerin kesit alanı dikkate alınmaktadır bu
yüzden et kalınlığı dediğimiz “d” ölçüleri de önemlidir.

 Kapalı yapı profilleri (borular): Kare, dikdörtgen ya da daire şeklinde içleri
boş olan metal malzemelerdir (Şekil 1.6 ).
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Şekil 1.6: Profil boru çeşitleri

 Metal çubuklar ve lamalar: Daire, altıgen ya da kare kesitli dolu metal
malzemeler, çubuk, dikdörtgen kesitli dolu şeritler lama olarak
standartlaştırılmıştır (Şekil 1.7).

Şekil 1.7: Metal çubuk ve lama çeşitleri

Kirişler basamakların ortalarında yer alırsa omurga kiriş, kenarlarında yer alırsa
limon kiriş olarak adlandırılır (Şekil 1.8, 1.9, 1.10, 1.11).

Şekil 1.8: Limon kiriş Şekil 1.9: Tek taşıyıcılı limon kiriş

Şekil 1.10: Tek taşıyıcılı omurga kiriş Şekil 1.11: Çift taşıyıcılı omurga kiriş
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Şekil 1.12’de merdivenin elemanları ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Şekil 1.12: Merdivenin elemanları

1.2.8. Merdiven Yuvası ( Kova )

Düz kollu merdiven yuvası; basamak, rıht, kol genişliği ve sahanlık hesapları
yapıldıktan sonra kolayca hesaplanabilir.

Şekil 1.13: Düz kollu sahanlıklı merdiven yuvası

Düz kollu sahanlıklı bir merdivenin yuvasının hesaplanması ve planının çizimine
ilişkin bir örneği inceleyelim.

Yapıya ilişkin verilenler;

Kat yüksekliği: H=306
Rıht yüksekliği: h=17
Sahanlık boyu: 1 adım
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Bulunması gereken değerler;

h = Rıht yüksekliği
(gerekirse yine hesaplanacak)
hn= Rıht sayısı
b = Basamak genişliği
bn= Basamak sayısı
L = Kol boyu
Sb= Sahanlık boyu

Rıht sayısı;

hn =
h

H
 hn =

17

306
= 18’dir.

Basamak genişliği;

b = 63 ~ 65 - 2h ise
b = 63 ~ 65 – 2x17
b = 63~ 65 – 34
b= 29 ~ 31 cm, 30 cm hesaplamalarda ve uygulamada kolaylık açısından 30 cm tercih

edilmelidir.

Basamak sayısı;

bn = hn – 2
bn = 18 – 2 = 16 olur.

Sahanlık boyu;

Sb = 1 x 63 ~ 65 + 30
Sb = 93 ~ 95 cm’dir. Bu durumda 100 – 120 cm alınabilir.

Kol boyu;

L = bn x b + Sb
L = 16 x 30 + 120
L = 600 cm olacaktır. Böylece merdiven yuvasının ölçülerini hesaplamış olduk.

1.3. Düz Kollu Merdiven Planının Çiziminde İşlem Sırası

 Çizim araç ve gereçleri hazırlanır (eskiz kâğıdı, aydınger kâğıdı, cetvel, kurşun

kalem, silgi, çizim masası, izole bant, temizlik fırçası, çini kalemleri ve çini

mürekkebi, aydınlık bir çalışma ortamı).

 Çizim kâğıdı masaya bağlanır.

 Plan çiziminde merdiven yuvası hesabı yapıldıktan sonra merdiven yuvasını

belirleyen aksları çizilir.
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 Kolonlar yerleştirilir.

 Duvar kalınlıkları çizilir.

 Hesaplama sonucunda bulunan merdiven kol genişliği ve aydınlatma boşluğu,

geçiş koridoru genişliği, giriş, daire kapıları ve pencere gösterilir.

 Çıkış hattı, basamaklar ve limonluklar çizilir.

 Korkuluk ve küpeşte çizilir.

 Sıva çizgileri çizilir.

1.4. Düz Kollu Merdiven Kesit Çiziminde İşlem Sırası

 Önceden çizilen plan, masamıza sabitlenir.

 Duvar, taban ve tavan döşeme ve kirişleri yerleştirilir.

 Rıht yüksekliklerini gösteren yardımcı çizgiler çizilir.

 Plan görünüşteki rıht çizgileri, kesit görünüşe taşınarak kesitte işaretlenen rıht

çizgileri ile aynı numaralı çizgiler kesiştirilir ve basamak yüzey çizgileri

bulunur.

 Önceden belirlenen profilde hazırlanmış basamaklar tespit edilen yüzeylere

çizilir.

 Merdivenleri taşıyan kirişler çizilir.

 Basamakları krişlere bağlayan elemanlar çizilir.

 Korkuluk ve küpeşteler çizilir.

1.5. Düz Kollu Merdiven Elemanlarının Çizimi

Şekil 1.14: Çizim kâğıdının masaya bağlanması
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 Çizim kâğıdı ‘T’ cetveli yardımıyla masaya bağlanır (Şekil 1.14).

Şekil 1.15: Merdiven yuvasinin çizimi

 Plan çiziminde merdiven yuvası hesabı yapıldıktan sonra merdiven yuvasını
belirleyen aksları çizilir. Kolonlar yerleştirilir. 20 cm duvar kalınlıkları kabul
edilir. Hesaplama sonunda 120 cm merdiven kol genişliği ve 20 cm aydınlatma
boşluğu bırakılır, en az merdiven kol genişliği kadar geçiş koridoru genişliği
bırakılır. Giriş, daire kapıları ve pencere gösterilir (Şekil 1.15).

Şekil 1.16: Merdiven rıhtlarının plan çizimi
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 Merdiven yuvası oluşturulduktan sonra merdivenin çıkış hattı ve 30 cm
genişliğindeki basamaklar oluşturulur. Basamaklar oluşturulduktan sonra,
basamakların ön tarafına 5 cm uzaklıkta bir çizgi daha çizilir. Bu çizilen çizgiler
basamak önündeki limonluk çıkıntılarını göstermektedir. Plana üstten bakıldığı
için limonluk çizgileri sürekli, basamak çizgileri ise altta kaldığı için kesik
gösterilir. Daha sonra her rıhta bir numara verilir (Şekil 1.16).

Şekil 1.17: Ölçülendirmenin yapılması ve kirişlerin gösterilmesi

 Bu aşamada sıva çizilir, çelik kirişler döşemede belirtilir ve ölçülendirme
yapılır (kotlu ve çizgisel). Kotlu ölçülendirmede döşeme yüzeyi kotu kaplamalı
ve kaplamasız olarak (kaplama kalınlık farkı gösterilerek) yapılır (Şekil 1.17).

1.6. Düz Kollu Merdiven Elemanlarının Çizimi

 Önceden çizilen plan masaya sabitlenir. Daha sonra duvar, taban ve tavan
döşeme ile kirişleri yerleştirilir. Rıht yüksekliklerini gösteren yardımcı çizgiler
çizilir. Plan görünüşteki rıht çizgileri, kesit görünüşe taşınarak kesitte
işaretlenen rıht çizgileri ile aynı numaralı çizgiler kesiştirilerek basamak yüzey
çizgileri bulunur (Şekil 1.18).
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Şekil 1.18: Basamak yüzeylerinin ve rıhtlarının tesbiti

Şekil 1.19: Basamak profillerinin bulunan yüzeylere çizilmesi

 Önceden belirlenen profilde hazırlanmış basamaklar tespit edilen yüzeylere
çizilir (Şekil 1.19, 1.20).
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Şekil 1.20: Basamak profillerinin bulunan yüzeylere çizilmesi

Şekil 1.21: Merdiven kirişilerinin çizimi

 Bu aşamada merdivenleri taşıyan kirişler çizilir. Kirişlerin çeşitli profillerden
yapılabileceğinden söz edilmişti. Burada U profil kullanılmıştır (Şekil 1.21,
1.22).

Şekil 1.22: Merdiven kirişlerinin çizimi
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Şekil 1.23: Basamakların kirişlere bağlanması

 Kirişlerin çizilmesinden sonra basamakları kirişlere bağlanan elemanlar çizilir.
Bu elemanların şekilsel tasarımı duruma göre değişir. Basamaklar kirişlere
kaynak ya da bulon yardımıyla bağlanır. Burada bulon yardımıyla bağlantı
gösterilmiştir (Şekil 1.23, 1.24, 1.25).

Şekil 1.24: Basamakların kirişlere bağlanması detayı
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Şekil 1.25: Bulonlu bağlantı detayı

Şekil 1.26: Korkulukların çizimi

 Basamakların kirişlere bağlanmasından sonraki işlem, korkuluk ve küpeştenin
bağlanmasıdır. Korkulukların boyları 90 cm olmalıdır. Korkuluklar
basamakların üzerinden, basamakların yan taraflarından ya da kirişlerden alınan
çıkmalara kaynakla bağlanabilirler. Küpeşteler genelde ahşap malzemeden
yapılırlar. Küpeşteler korkuluklara vidalı bağlantı yoluyla bağlanır (Şekil 1. 26,
1.27).
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Şekil 1.27: Korkuluk detayı kaynaklı bağlantı

1.7. Kapı ve Pencerelerin Kesite Çizimi

Planda belirtilen yerlere kapı ve pencerelerin kesitteki görünüşü çizilir (Şekil 1.28).

Şe
Şekil 1.28: Kapı ve pencerenin kesite çizimi

1.8. Ölçülendirme

İç ölçülendirme çeşitiyle kesitin iç kısımlarında ölçüler verilir. Bu ölçüler zemin tabla
kalınlığı, kapı yüksekliği, kapı tavan yüksekliği, üst tabla kalınlığı, korkuluk yüksekliği ve
sahanlık yüksekliğidir. Ayrıca kot değerleri de gösterilir. Bu değerler de katın kot değeri,
döşeme ile olan kot değeri, sahanlığın kot değeri, sahanlığın döşemeli kot değeri, üst kat
zemin kot değeri ve üst kat döşeme kot değeridir (Şekil 1.29).
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Şekil 1.29: Kesitin kotlu ve çizgisel ölçülendirilmesi

1.9. Yazı Şablonu İle Yazılar

 Plan üzerinde kesit eksenlerini gösteren kotlama, kesit görünüşte kesitin adı ve

projenin adı 5’lik yazı şablonuyla ve 5’lik rapido kalemiyle yazılır.

 Kotlu ölçülendirmeler ve mahal adları 3’lük yazı şablonu ve 3’lük rapido

kalemiyle yazılır.

 Ölçülendirmeler de 2’lik yazı şablonu ve 2’lik rapido kalemiyle yazılır.

1.10. Tarama Çizimler

Taramalar çeliklerde düz çizgi şeklindedir ve parçanın kenarlarını gösteren çizgilere
450 eğik olarak çizilir. Çelik profillerde et kalınlıkları uygun ise taramalar 2 ya da daha fazla
aralıklı olarak yapılır. Ancak çizimimizde taranacak alan dar ise içi tamamen doldurulur.
Tarama çizgileri 0,2’lik rapido kalemiyle çizilir (Şekil 1.30, 1.31).

Şekil 1.30: Çizgisel tarama Şekil 1.31: Dolu tarama
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda verilen düz kollu çelik merdivene ait taslak ve veriler doğrultusunda
merdivenin elamanlarını hesaplayınız, plan ve kesitini çiziniz.

Kat yüksekliği H 288 cm
Rıht yüksekliği h 16 cm
Sahanlık boyu Sb 120 cm

Merdiven planı hesaplaması ve çizim işlem sırası

İşlem Basamakları Öneriler

Elemanların hesaplarını yapınız.

 Rıht sayısı ( hn )
 Basamak genişliği ( b )
 Basamak sayısı ( bn )
 Kol boyu (L) değerlerini bulunuz.

Çizim kâğıdını masaya bağlayınız.

Çizim ortamını, araç ve gereçleri
hazırlayınız (Eskiz kâğıdı, aydınger kâğıdı,
cetvel, kurşun kalem, silgi, çizim masası,
izole bant, temizlik fırçası, çini kalemleri ve
çini mürekkebi, aydınlık bir çalışma ortamı).

Merdiven yuvasını belirleyen aksları
çiziniz.

Aksların yerlerini ölçeğe ve ölçülere göre
çiziniz.

Duvar kalınlıklarını çiziniz. Duvar kalınlıklarını çiziniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Merdiven kol genişliğini ve aydınlatma
boşluğunu, geçiş koridoru genişliğini, giriş
ve daire kapılarını ve pencerelerini
gösteriniz.

Hesaplamalar sonunda bulduğunuz
değerlere göre gerekli elemanları
yerleştiriniz.

Çıkış hattını, basamakları ve limonlukları
çiziniz.

Çıkış hattının geçeceği yeri belirleyip
basamakların ve limonlukların hat üzerine
uygun şekilde dağıtıldığını gösteriniz.

Korkuluk ve küpeşteyi çiziniz.
Tasarımınıza uygun ferforje ya da istenen
şekilde korkuluklar ve küpeşte seçimi
yapıp çiziniz.

Sıva çizgilerini çiziniz. Sıva çizgilerini çizip kodlamaları yapınız.

Merdiven kesiti hesaplaması ve çizim işlem basamakları

İşlem Basamakları Öneriler
Önceden çizdiğiniz planı masaya
bağlayınız.
Duvar, taban ve tavan döşeme ve kirişleri
yerleştiriniz.
Rıht yüksekliklerini gösteren yardımcı
çizgileri çiziniz.

Kesitin yan tarafına rıht yüksekliklerini
gösteren yardımcı çizgiler çiziniz.

Plan görünüşteki rıht çizgileri, kesit
görünüşe taşıyarak kesitte işaretlediğiniz
rıht çizgileri ile aynı numaralı çizgileri
kesiştiriniz ve basamak yüzey çizgilerini
bulunuz.

Basamak yüzey çizgilerini belirgin bir çizgi
ile gösteriniz.

Basamakları tespit ettiğiniz yüzeylere
çiziniz.

Basamak profilinizi önceden hazırlayınız.

Basamakların oturacağı kirişleri çiziniz. Taşıyıcı kirişleri döşemelerin altında
sabitleyiniz.

Basamakları krişlere bağlayan elemanları
çiziniz.

Bağlantı elemanlarını kiriş ve basamak
durumunu göz önüne alarak yapınız.

Korkuluk ve küpeştelerin çizimini yapınız. Korkuluk biçimlerinin bu görünüşte daha
belirgin olacağını hatırlayınız.

Ölçülendirmeleri yapınız. Döşeme, sahanlık, korkuluk, kapı, döşeme
kalınlıkları ölçülerini ve kotlarını yazınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Dersin Adı Bilgisayarla Çelik Çizimler

Amaç
Ortada sahanlıklı düz merdiven plan ve kesit çizimlerini yönetmelik ve
şartnamelere uygun olarak yapabileceksiniz.

Konu Ortada sahanlıklı düz merdiven çizimi

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1- Çizim kâğıdını masaya bağladınız mı?

2- Çizim alanını belirlediniz mi?

Plan çizimi

3- Kolon akslarını belirlediniz mi?

4- Kolon akslarını çizdiniz mi?

5- Kolonları çizdiniz mi?

6- Duvarları çizdiniz mi?

7- Sıvaları çizdiniz mi?

8- Merdiven boşluğunun orta noktasını buldunuz mu?

9- Sahanlık genişliklerini belirlediniz mi?

10- Merdiven kol genişliklerini belirlediniz mi?

11- Merdiven yuvası sınırlarını çizdiniz mi?
12- Kat yüksekliğine göre rıht sayısını, rıht yüksekliğini ve basamak
sayısını belirlediniz mi?

13-Çıkış hattını çizdiniz mi?
14- Basamakları iki kolda merdivenin bulunduğu konuma göre paylaştırıp
çizdiniz mi?

15- Rıhtları çizdiniz mi?

16- Korkuluğu çizdiniz mi?

17- Kapı ve pencere boşluklarını oluşturdunuz mu?

18- Kapıları çizdiniz mi?

19- Pencereleri çizdiniz mi?

Kesit çizimi

20- Kesit çizgisini çizdiniz mi?
21- Kesilen elemanları plandan kesit çizilecek yere yardımcı çizgiler
vasıtasıyla taşıdınız mı?

22-Zemin kotunu tespit ettiniz mi?

23-Zemin kotuna göre subasman yüksekliğini tespit ettiniz mi?

24- Zemin kat yüksekliğini belirlediniz mi?
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25- Normal kat yüksekliğini belirlediniz mi?

26- Bodrum kat yüksekliğini belirlediniz mi?

27- Düşey elemanları çizdiniz mi ( duvar, kolon, perde vb.)?

28- Kat döşemelerini çizdiniz mi?

29- Kirişleri çizdiniz mi?
30- Merdiven kesit ve görünüşü çizdiniz mi ( basamaklarin, rıhtların
bulunduğu katlara ve kesilen yere göre)?

31- Merdiven korkuluğunu çizdiniz mi?

32- Merdiven kaplaması çizdiniz mi?

33- Kapıları çizdiniz mi?

34- Pencereleri çizdiniz mi?

Kesit ve plan

35- Çizgisel ölçülendirme yaptınız mı?

36- Kotlu ölçülendirme yaptınız mı?

37- Merdiven elemanlarının bilgilerini ve diğer yazılarını yazdınız mı?

38- Taramaları yaptınız mı?

39- Paftayı çinilediniz mi?

40- Çizimi kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. Merdiven kolu, sahanlık genişlikleri, merdiven basamaklarının ölçüleri ve bunların

yapımına ilişkin koşullar; 3194 sayılı İmar Yasası’nın 29. maddesine göre

belirlenmiştir. (………)

2. Çok katlı binalarda yangın merdiveni yapılması zorunlu değildir. (………)

3. Merdivende ayak ile basılan yatay yüzeye basamak denir ve normal koşullarda

genişliği en az 26 cm, en çok 32 cm olmalıdır. (………)

4. Merdivenin yapılacağı yerin durumuna göre rıht yüksekliği, önceden hazırlanmış

standart değerlerden seçilir. (………)

5. Merdivenlerde iniş ve çıkış yapılırken üzerinde yüründüğü kabul edilen ve

görünmeyen hatta kol genişliği adı verilir. (………)

6. Kat yüksekliği fazla olan binalardaki merdivenlerde iniş ve çıkışta dinlenme amaçlı

kullanılan düzlüklere sahanlık denir. (………)

7. Taşıyıcı kirişler basamakların ortalarında yer alırsa limon kiriş, kenarlarında yer

alırlarsa omurga kiriş olarak adlandırılır. (………)

8. Basamaklar kirişlere bağlanırken kaynak ya da bulon kullanılır. (………)

9. Korkulukların yüksekliği 120 cm olmalıdır. (………)

10. Kesitlerde tarama çizgileri, çelik malzemelerde 0,2 rapido kalemiyle şeklin kenarlarına

450 eğik olarak çizilir. (………)

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Çelik gereçler kullanarak yarım döner iki kollu merdivenin elemanlarını hesaplayacak,
çizimindeki işlem sırasını bilecek, elemanlarını çizebilecek, ölçülendirecek, gerekli bilgileri
üzerine yazacak, kapı ve pencerelerini çizip taramalarını yapabileceksiniz.

 Yarım döner merdiven çizimlerini inceleyiniz.
 Galeri ve mağazalarda yapılan yarım döner merdivenleri inceleyiniz.
 Merdiven dengelendirme konularını gözden geçiriniz.

2. YARIM DÖNER MERDİVEN ÇİZİMİ

2.1. Yarım Döner Merdiven Elemanlarının Hesaplanması

Yarım döner merdiven elemanlarının birçoğu düz kollu merdivenlerin elemanları
gibidir. Ancak basamakların döner kısım şekillerinde değişiklik olur. Bunu da elemanların
hesaplanmasında ayrıntılı olarak işleyeceğiz.

Şekil 2.1: Yarım döner merdiven

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Örnek yarım döner merdiven yuvasının hesaplaması

Yapıya ilişkin verilenler;

Kat yüksekliği H=306
Rıht yüksekliği h=17

Bulunması gereken değerler;
h = Rıht yüksekliği
(gerekirse yine hesaplanacak)

hn= Rıht sayısı
b = Basamak genişliği
bn= Basamak sayısı
L = Kol boyu
Yuva genişliği

Rıht sayısı;

hn =
h

H
 hn =

17

306
= 18 cm’dir.

Basamak genişliği;

b = 63 ~ 65 - 2h ise
b = 63 ~ 65 – 2x17
b = 63~ 65 – 34
b= 29 ~ 31 cm, 30 Hesaplamalarda ve uygulamada kolaylık açısından 30 cm tercih

edilmelidir.

Basamak sayısı;

bn = hn – 1
bn = 18 – 1 = 17 olur.

Kol boyu;

L = bn x b
L = 17 x 30
L = 480 cm olacaktır.

Yuva genişliği = 2B + aydınlık genişliğidir.
B = Merdiven Genişliği
Bu durumda Yuva genişliği= 2 x 120 + 20 = 260 cm olur.

Böylece merdiven yuvasının ölçülerini hesaplamış olduk.
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 Basamaklar

Yarım döner merdivenlerde basamakların hesapları düz kollu merdivenlerde olduğu
gibidir. Ancak döner kısımlarda basamak genişliği çıkış hattında olacak şekilde hesaplanır.

Döner kısımların başladığı yerlerde basamak şekillerinde değişmeler başlar ve her
döner basamak şekli yerlerine uygun şekilde ayrı ayrı tasarlanır (Şekil 2.2).

Şekil 2.2: Yarım döner merdivende değişik biçimli basamaklar

Rıht yükseklikleri, kol genişlikleri sahanlık boyu ve çıkış hattı uzunluğu hesaplanması
düz kollu merdivenlerde anlatıldığı gibidir. Yuva çizimi yapılırken kol sayısı iki olduğundan
tasarım da buna göre yapılmalıdır.

 Dengelendirme

Yarım döner, çeyrek döner ve döner merdivenlerde dengelendirme yapılırken
merdiven türüne göre dengelendirmede dikkat edilecek hususlara ve çizim işlem sırasına
uyularak yapılmalıdır. İşlem sırasına uyulmadan yapılacak çizimlerde merdivenin
dengelendirilemediği görülecektir.

2.2. Yarım Döner Merdiven Planının Çiziminde İşlem Sırası

 Çizim araç ve gereçleri hazılanır (eskiz kâğıdı, aydınger kâğıdı, cetvel, kurşun

kalem, silgi, çizim masası, izole bant, temizlik fırçası, çini kalemleri ve çini

mürekkebi, aydınlık bir çalışma ortamı).

 Çizim kâğıdı masaya bağlanır.

 Plan çiziminde merdiven yuvası hesabı yapıldıktan sonra merdiven yuvasını

belirleyen akslar çizilir.

 Kolonlar yerleştirilir.

 Duvar kalınlıkları çizilir.

 Hesaplama sonucunda bulunan merdiven kol genişliği ve aydınlatma boşluğu,

geçiş koridoru genişliği, giriş, daire kapıları ve pencere gösterilir.
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 Dengelendirmeye uygun çıkış hattı, basamaklar ve limonluklar çizilir.

 Korkuluk ve küpeşte çizilir.

 Sıva çizgileri çizilir.

2.3. Yarım Döner Merdiven Kesit Çiziminde İşlem Sırası

 Önceden çizilen plan masaya sabitlenir.

 Duvar, taban ve tavan döşeme ve kirişleri yerleştirilir.

 Rıht yüksekliklerini gösteren yardımcı çizgiler çizilir.

 Plan görünüşteki rıht çizgileri, kesit görünüşe taşınarak kesitte işaretlenen rıht

çizgileri ile aynı numaralı çizgiler kesiştirilir ve basamak yüzey çizgileri

bulunur.

 Önceden belirlenen profilde hazırlanmış basamaklar tespit edilen yüzeylere

çizilir.

 Merdivenleri taşıyan kirişler çizilir.

 Basamakları krişlere bağlayan elemanlar çizilir.

 Korkuluk ve küpeşteler çizilir.

2.4. Yarım Döner Merdiven Elemanlarının Çizimi

Yarım döner merdivenler bina tasarımı sırasında kullanılacak alanın kısıtlı olması
veya merdivenin az kullanılacak olması durumunda tercih edilirler.

 Yarım Döner Merdiven Planı Çizimi

 Çizim kâğıdı ‘T’ cetveli yardımıyla masaya bağlanır.
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Şekil 2.3: Yarım döner merdiven yuva planı

 Plan çiziminde merdiven yuvası hesabı yapıldıktan sonra merdiven
yuvasını belirleyen akslar çizilir. Kolonlar yerleştirilir. 20 cm duvar
kalınlıkları kabul edilir. Hesaplama sonucunda bulunan 120 cm merdiven
kol genişliği ve 20 cm aydınlatma boşluğu bırakılır. Giriş, daire kapıları
ve pencere gösterilir (Şekil 2.3).



31

Şekil 2.4: Rıht çizgilerin, çıkış hattının plana çizilmesi ve numaralındırma

 Merdiven yuvası oluşturulduktan sonra düz kollu merdivenlerde olduğu gibi
merdivenin çıkış hattı ve 30 cm olan basamaklar oluşturulur. Burada dengeleme
yapma zorunluluğu olduğu unutulmamalıdır. Dengelemeyi önceden bir eskizde
yapmak yararlı olacaktır (Şekil 2.4).
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Şekil 2.5: Ölçülndirmenin yapılması ve kirişlerin gösterilmesi

 Taşıyıcı kirişler, döşemeler ve sıva çizimi yapılıp korkuluklar çizilir ve sonra
ölçülendirme yapılarak plan çizimi tamamlanır. Korkuluklar çizilirken
basamaklara gelecek bölümleri dikkatlice ortalanır (Şekil 2.5).

 Yarım Döner Merdiven Kesit Görünüşünün Çizimi

Şekil 2.6: Kesit görünüş duvarları ve döşeme kirişlerinin çizimi
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 Plan görünüş çizimi bitirildikten sonra bu çizim masanın üst kısmına bağlanıp
kesit görünüş çizilir. Duvar, taban ve tavan döşeme ve kirişleri yerleştirilir. Rıht
yüksekliklerini gösteren yardımcı çizgiler çizilir (Şekil 2.6).

Şekil 2.7: Kesit görünüş düz rıht ve basamak çizgilerinin bulunması

 Plan görünüşteki rıht çizgileri, kesit görünüşe taşınarak kesitte işaretlenen rıht
çizgileri ile aynı numaralı çizgiler kesiştirilerek basamak yüzey çizgileri
bulunur. Burada önce düz basamaklar belirlenir (Şekil 2.7).

Şekil 2.8: Düz basamak çizgilerine profillerin çizimi

 Düz basamakların tespit edilen yüzeylerine seçilen merdiven profili çizilir (
Şekil 2.8).
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Şekil 2.9: İlk döner basamak (4. basamak) çizgisinin saptanması

 İlk döner basamağın rıht ve basamak çizgisinin bulunur (Taşıma çizgileri
yoğunluğundan sadece bu basamakları ilgilendiren çizgileri göstereceğiz.). (
Şekil 2.9) ( Şekil 2.10)

Şekil 2.10: İlk Döner basamak (4.basamak) çizgisinin açıklaması
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Şekil 2.11: İlk döner basamak (4.basamak) profilinin çizilmesi

 Bu basamak çizgisine basamak profilini çizmek istediğimizde düz olan bölüme
düz alın profili basamaklarda görüldüğü gibi çizilir, eğik olan bölüme ise
şekilde görüldüğü gibi çizilir (Şekil 2.11).

Şekil 2.12: İkinci döner basamak (5. basamak) çizgisinin saptanması

 İlk döner basamağın rıht ve basamak çizgisi bulunur (Burada da taşıma çizgileri
yoğunluğundan sadece bu basmakları ilgilendiren çizgileri göstereceğiz.). (
Şekil 2.12)
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Şekil 2.13: İkinci döner basamak ( 5.basamak) profilinin çizilmesi

 İkinci döner basamağın profili de ilk döner basamakta olduğu gibi çizilir (Şekil
2.13).

Şekil 2.14: Üçüncü döner basamak (6.basamak) çizgisinin saptanması

 Üçüncü döner basamağın çizgileri de ikinci döner basamakta olduğu gibi taşınıp
bulunur (Şekil 2.14).
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Şekil 2.15: Üçüncü döner basamak ( 6.basamak) profilinin çizilmesi

 Üçüncü döner basamağın profili de ilk döner basamakta olduğu gibi çizilir.
(Şekil 2.15).

Şekil 2.16: Dördüncü döner basamak (7.basamak) çizgisinin saptanması

 Dördüncü döner basamağın çizgileri de ikinci döner basmakta olduğu gibi
taşınıp bulunur (Şekil 2.16).
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Şekil 2.17: Dördüncü döner basamak ( 7.basamak) profilinin çizilmesi

 Dördüncü döner basamağın profili de öncekiler gibi çizilir (Şekil 2.17).

Şekil 2.18: Beşinci döner basamak (8.basamak) çizgisinin saptanması

 Kesit alınmamış olan son basamak, sekizinci basamak olmakta ve yedinci
basamak gibi bulunmaktadır (Şekil 2.18).
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Şekil 2.19: Beşinci döner basamak ( 8.basamak) profilinin çizilmesi

 Beşinci döner basamağın profili de önceki şekillerde olduğu gibi çizilir (Şekil
2.19).

Şekil 2.20: Altıncı döner basamak (9.basamak) çizgisinin saptanması

 Dokuzuncu basamak, döner olan altıncı basmak olmakla beraber kesiti alınan
ilk basamak da olmaktadır. Bu yüzden basamak profili çizilirken kesit alındığı
da unutulmamalıdır (Şekil 2.20).
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Şekil 2.21: Altıncı döner basamak ( 9.basamak) profilinin çizilmesi

 Altıncı döner basamağın profili çizilirken kesit alınmasına dikkat edilir (Şekil
2.21).

Şekil 2.22: Yedinci döner basamak (10.basamak) çizgisinin saptanması

 Onuncu basamağın (yedinci döner basamak) çizgisi Şekil 2.22’deki gibi
bulunur.
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Şekil 2.23: Yedinci döner basamak ( 10.basamak) profilinin çizilmesi

 Onuncu basamağın (yedinci döner basamak) profili çizilirken kesit düzleminin
arkasında ve önünde kalan bölümlere dikkat edilir (Şekil 2.23).

Şekil 2.24: Sekizinci döner basamak (11.basamak) çizgisinin saptanması

 Onbirinci basamak (sekizinci döner basamak) Şekil 2.24’teki gibi çizilir.
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Şekil 2.25: Sekizinci döner basamak ( 11.basamk) profilinin çizilmesi

 On birinci basamağın (sekizinci döner basamak) profili çizilir (Şekil 2.25).

Şekil 2.26: Dokuzuncu döner basamak (12.basamak) çizgisinin saptanması

 On ikinci basamağın (dokuzuncu döner basamak) çizgisi Şekil 2.26’daki
gibidir. Bu basamak çizgisinin duvarda bitmediğine dikkat edilmelidir.
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Şekil 2.27: Dokuzuncu döner basamak ( 12.basamak) profilinin çizilmesi

 On ikinci basamağın (dokuzuncu döner basamak) profili çizilir. Bu basamağın
duvarda bitmediğine dikkat edilir (Şekil 2.27).

Şekil 2.28: Onuncu döner basamak (13.basamak) çizgisinin saptanması

 On üçüncü basamak (10. döner basamak) çizgisi Şekil 2.28’deki gibi çizilir.
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Şekil 2.29: Onuncu döner basamak ( 13.basamak) profilinin çizilmesi

 On üçüncü basamağın (onuncu döner basamak) profili çizilir (Şekil 2.29).

Şekil 2.30: Son döner basamak (14.basamak) çizgisinin saptanması
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 Son döner basamağın (14. basamak) çizgisi Şekil 2.30’daki gibi çizilir.

Şekil 2.31: Son döner basamak ( 14.basamak) profilinin çizilmesi

 Son döner basamağın (14. basamak) profili de şekildeki gibi çizilir (Şekil 2.31).

Şekil 2.32: Düz basamakların kesitinin çizimi

 Bu aşamadan sonra basamaklar döner durumda olmadığından sadece kesit
durumu göz önüne alınarak düz basamaklarda olduğu gibi çizilir (Şekil 2.32).
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Şekil 2.33: Bütün basamakların çizilmiş durumu

 Son basamaklar da çizildikten sonra genel olarak basamakların nasıl
göründüğüne bakalım (Şekil 2.33).
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Şekil 2.34: Taşıyı (Ana) kiriş noktalarının kesit görünüşte bulunması

 Merdivenin taşıyıcı kirişleri kesit görünüşte çizilir ve kesit çizgisine göre
taranacak yerler taranır. Taranacak kiriş profilleri, olması gerekenden dar
görünüyor ise dolu olarak taranır. Kiriş çizimi yapılırken planda kirişin
basmaklara geldiği yerler ile basamakların orta noktaları kesit görünüşte
basamakların alt çizgisine taşınır. Buradan makul bir ölçüde (bütün
basamaklardan eşit uzaklıkta) basamaktan aşağıda kirişin geçeceği nokta
işaretlenir. Bu mesafe belirlenirken döner olmayan basmaklardaki basamak
bağlantı elemanı göz önüne alınır. Şekil 2.34’te taşıyıcı kirişlerin bulunmasına
örnek üç basamaktan taşımalar yapılmıştır. Bu taşımalar tüm basamaklarda
uygulanır ve bükümün iç kısımları ile dış kısımlarının geldiği yerlere dikkat
edilir (Şekil 2.34, 2.35).

 Korkulukların küpeşte ile birlikte boylarının 90 cm olduğunu daha önce
öğrenmiştiniz. Korkulukların basamaklara kaynak yoluyla bağlandığı da
(öğrenme faaliyeti-1) açıklanmıştı (Şekil 1.26, 1.27).
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2.5. Kapı ve Pencerenin Kesitte Çizimi

Planda belirtilen yerlere kapı ve pencereler çizilir (Şekil 2.35).

Şekil 2.35: Kapı ve pencerenin kesit görünüşte çizilmesi

2.6. Kesitin Ölçülendirilmesi

Daha önce düz kollu merdivende olduğu gibi iç ölçülendirme çeşitiyle kesitin iç
kısımlarında ölçüler verilir. Bu ölçüler zemin tabla kalınlığı, kapı yüksekliği, kapı tavan
yüksekliği, üst tabla kalınlığı, korkuluk yüksekliğidir. Ayrıca kot değerleri de gösterilir. Bu
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değerler de katın kot değeri, döşeme ile olan kot değeri, üst kat zemin kot değeri ve üst kat
döşeme kot değeridir ( Şekil 2.36).

Şekil 2.36: Kesitin ölçülendirilmesi

2.7. Şablonla Yazıların Yazılması

 Plan üzerinde kesit eksenlerini gösteren kodlama, kesit görünüşte kesitin adı ve

projenin adı 5’lik yazı şablonu ve 5’lik rapido kalemiyle yazılır.

 Kotlu ölçülendirmeler ve mahal adları 3’lük yazı şablonu ve 3’lük rapido

kalemiyle yazılır.

 Ölçülendirmeler de 2’lik yazı şablonu ve 2’lik rapido kalemiyle yazılır.

2.8. Taramaların Yapılması

Taramalar düz kollu merdivenlerde (öğrenme faaliyeti-1) anlatıldığı gibi yapılır (Şekil
1.30, 1.31).
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda verilen yarım döner çelik merdivene ait taslak ve veriler doğrultusunda
merdivenin elamanlarını hesaplayınız, plan ve kesitini çiziniz.

Kat yüksekliği H 272 cm
Rıht yüksekliği h 17 cm
Sahanlık boyu Sb 120 cm

Merdiven planı hesaplaması ve çizimi

İşlem Basamakları Öneriler

Elemanların hesaplarını yapınız.

 Rıht sayısı ( hn )
 Basamak genişliği ( b )
 Basamak sayısı ( bn )
 Kol boyu (L) değerlerini bulunuz.

Çizim kâğıdını masaya bağlayınız.

Çizim ortamını, araç ve gereçleri
hazırlayınız (eskiz kâğıdı, aydınger kâğıdı,
cetvel, kurşun kalem, silgi, çizim masası,
izole bant, temizlik fırçası, çini kalemleri ve
çini mürekkebi, aydınlık bir çalışma ortamı).

Merdiven yuvasını belirleyen aksları
çiziniz.

Aksların yerlerini ölçeğe ve ölçülere göre
çiziniz.

Duvar kalınlıkları çizilir. Duvar kalınlıklarını çiziniz.

Merdiven kol genişliğini ve aydınlatma
boşluğunu, geçiş koridoru genişliğini, giriş

Hesaplamalar sonunda bulduğunuz
değerlere göre gerekli elemanları

UYGULAMA FAALİYETİ
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ve daire kapılarını, pencereleri gösteriniz. yerleştiriniz.

Çıkış hattını, basamakları ve limonlukları
çiziniz.

Çıkış hattının geçeceği yeri belirleyip
basamakların ve limonlukların hat üzerine
uygun şekilde dağıtıldığını gösteriniz.

Korkuluk ve küpeşte çiziniz.
Tasarımınıza uygun ferforje ya da istenen
şekilde korkuluklar ve küpeşte seçimi yapıp
çiziniz.

Sıva çizgilerini çiziniz. Sıva çizgilerini çizip kotlamaları yapınız.

Merdiven kesiti hesaplaması ve çizimi

İşlem Basamakları Öneriler
Önceden çizdiğiniz planı masaya
bağlayınız.
Duvar, taban ve tavan döşeme ve kirişleri
yerleştiriniz.
Rıht yüksekliklerini gösteren yardımcı
çizgileri çiziniz.

Kesitin yan tarafına rıht yüksekliklerini
gösteren yardımcı çizgiler çiziniz.

Plan görünüşteki rıht çizgileri, kesit
görünüşe taşıyarak kesitte işaretlenen rıht
çizgileri ile aynı numaralı çizgileri
kesiştirip basamak yüzey çizgilerini
bulunuz.

Basamak yüzey çizgilerini belirgin bir çizgi
ile gösteriniz.

Basamakları tespit edilen yüzeylere çiziniz. Basamak profilinizi önceden hazırlayınız.
Basamakların oturacağı kirişleri çiziniz. Taşıyıcı kirişleri döşemelerin altında

sabitleyiniz.
Basamakları krişlere bağlayan elemanları
çiziniz.

Bağlantı elemanlarını kiriş ve basamak
durumunu göz önüne alarak yapınız.

Korkuluk ve küpeştelerin çizimini yapınız. Korkuluk biçimlerinin bu görünüşte daha
belirgin olacağını unutmayınız.

Ölçülendirmeler yapınız. Döşeme, sahanlık, korkuluk, kapı, döşeme
kalınlıkları ölçülerini ve kotlarını yazınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Dersin Adı Bilgisayarla Çelik Çizimler

Amaç
Yarım döner düz merdiven plan ve kesit çizimlerini yönetmelik ve
şartnamelere uygun olarak yapabileceksiniz.

Konu Yarım döner merdiven çizimi

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1- Çizim kâğıdını masaya bağladınız mı?

2- Çizim alanını belirlediniz mi?

Plan çizimi

3- Kolon akslarını belirlediniz mi?

4- Kolon akslarını çizdiniz mi?

5- Kolonları çizdiniz mi?

6- Duvarları çizdiniz mi?

7- Sıvaları çizdiniz mi?

8- Merdiven boşluğunun orta noktasını buldunuz mu?

9- Sahanlık genişliklerini belirlediniz mi?

10- Merdiven kol genişliklerini belirlediniz mi?

11- Merdiven yuvası sınırlarını çizdiniz mi?

12- Kat yüksekliğine göre rıht sayısını, rıht yüksekliğini ve basamak
sayısını belirlediniz mi?

13-Çıkış hattını çizdiniz mi?

14- Pergeli merdiven yuvası yarıçapı kadar açıp merkezden yuvaya yarım
daire oluşturdunuz mu?
15- Pergeli merdiven yuvası yarıçapı+ kol genişliğinin yarısı kadar açıp
çıkış hattı yarım dairesini oluşturdunuz mu?

16- Yuva merkezinden yardımcı bir çizgi çizdiniz mi?

17- Çizdiğiniz yardımcı çizginin çıkış hattı yarım dairesi merkezinden
basamak genişliğinin yarısı kadar pergeli açarak her iki yönde
işaretlediniz mi?
18- Yuva merkezi ile yardımcı çizgi merkezini pergel yardımı ile
merdiven dar kenarının yarısı kadar işaretlediniz mi?

Basamak ortada dengelendirme

19- Pergel ile işaretlenen noktaları merkezin her iki tarafında ayrı ayrı
birleştirerek ortadaki basamağı oluşturdunuz mu?
20- Pergeli basamak genişliği kadar açıp merkezin her iki yanına çıkış
hattı üzerine basamak sayısı eşit olacak şekilde işaretleme yaptınız mı?

21- Çıkış hattı başlangıç noktasından iki ya da üç basamağı düz olarak
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çizdiniz mi?

22- İkinci ya da üçüncü basamaktan itibaren dengelendirme işlemi için
basamak çizgisini diğer yöne uzattınız mı?
23- İlk çizilen ortadaki basamak çizgileri, uzatılan çizgiye kadar devam
ettirerek (a) mesafesini belirlediniz mi?
24- Uzatılan basamak çizgisi üzerine (a) mesafesini dengelendirilecek rıht
sayısı kadar işaretlediniz mi?
25- Çıkış hattı üzerindeki işaretlerle uzatılan basamak çizgisi üzerindeki
noktaları sondan başa doğru çizdiniz mi?
26- 21.maddeden itibaren aynı işlem basamaklarını uygulayarak diğer
taraftaki dengelendirmeyi yaptınız mı?

27- Rıhtları çizdiniz mi?

28- Korkuluğu çizdiniz mi?

29- Kapı ve pencere boşluklarını oluşturdunuz mu?

30- Kapıları çizdiniz mi?

31- Pencereleri çizdiniz mi?

Kesit çizimi

32- Kesit çizgisini çizdiniz mi?

33- Kesilen elemanları plandan kesit çizilecek yere yardımcı çizgiler
vasıtasıyla taşdınız mı?

34-Zemin kotunu tespit ettiniz mi?

35-Zemin kotuna göre subasman yüksekliğini tespit ettiniz mi?

36- Zemin kat yükseliğini belirlediniz mi?

37- Normal kat yüksekliğini belirlediniz mi?

38- Bodrum kat yüksekliğini belirlediniz mi?

39- Düşey elemanları çizdiniz mi (duvar, kolon vb.)?

40- Kat döşemelerini çizdiniz mi?

41- Kirişleri çizdiniz mi?

42- Merdiven kesit ve görünüşü çizdiniz mi ( basamakların, rıhtların
bulunduğu katlara ve kesilen yere göre)?

43- Merdiven korkuluğunu çizdiniz mi?

44- Merdiven kaplaması çizdiniz mi?

45- Kapıları çizdiniz mi?

46- Pencereleri çizdiniz mi?

Kesit ve plan

47- Çizgisel ölçülendirme yaptınız mı?

48- Kotlu ölçülendirme yaptınız mı?

49- Merdiven elemanlarının bilgilerini ve diğer yazılarını yazdınız mı?

50- Taramaları yaptınız mı?
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51- Paftayı çinilediniz mi?

52- Çizimi kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Yarım döner merdivenlerde yuva genişliği ………………………’dir.

2. Merdivenlerde, iniş ve çıkış yapılırken üzerinde yüründüğü kabul edilen ve

görünmeyen hatta ………………….. denir.

3. Merdiven kesitleri çizilirken kesit düzleminin arkasında kalan çizgiler …… çizgi

olarak çizilir.

4. Merdiven plan çizimlerinde limonluk çizgileri …………. çizgi olarak çizilir.

5. Merdiven plan çizimlerinde rıht çizgileri ……… çizgi olarak çizilir.

6. Plan üzerinde kesit eksenlerini gösteren kotlama, kesit görünüşte kesitin adı ve

projenin adı … yazı şablonu ve …. rapido kalemiyle yazılır.

7. Kotlu ölçülendirmeler ve mahal adları ……. yazı şablonu ve …. rapido kalemiyle

yazılır.

8. Ölçülendirmeler de …. yazı şablonu ve … rapido kalemiyle yazılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Çelik gereçler kullanarak dış merdivenin (yangın kaçış merdiveni) elemanlarını
hesaplayacak, çizimindeki işlem sırasını bilecek, elemanlarını çizebilecek, ölçülendirecek,
gerekli bilgileri üzerine yazıp taramalarını yapabileceksiniz.

 Tam döner merdiven çizimlerini inceleyiniz.

 Resmî kurum binalarında ve apartmanlarda yangın merdivenlerini inceleyiniz.

 Merdiven dengelendirme konularını gözden geçiriniz.

3. DIŞ MERDİVEN ÇİZİMLERİ
Dış merdivenler düz kollu olabilecekleri gibi tam döner merdiven şeklinde de olabilir.

Önceki faaliyetlerde düz kollu ve yarım döner merdiven türleri öğrenildiği için bu aşamada
da döner yangın kaçış merdivenlerinin çizimi üzerinde durulacaktır.

Tam döner merdivenlerde basamak ve rıhtların şekillerinde değişiklik yoktur. Bir kiriş
çevresine dengelenmiş basamaklar aynı şekilde tasarlanmak durumundadır. Çeyrek döner ve
yarım döner merdivenlerde ise döner basamakların her biri diğerlerinden farklı şekildedir.
Şekil 3.1 ve Resim 3.1’de tam döner merdiven görülmektedir.

Şekil 3.1: Tam döner merdiven Resim 3.1: Bir kamu kuruluşunda

(yangın kaçış merdiveni) yangın kaçış merdiveni

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.1. Dış Merdivenlerde Dengelendirme Hesapları

Tam döner merdivenlerde dengelendirme mümkünse 1:1 ölçeğinde yapılır. Bunun
olmadığı durumlarda ölçek kullanarak dengelendirme yapılır. Ölçülerde kat yüksekliği (H)
belirlenmiştir. Binanın kullanım amacına uygun rıht yüksekliği (h) seçilir. Bu değerlere göre
rıht sayısı (hn) bulunur. Bu konumuzdaki örnekte alınacak ölçüler aşağıdaki gibidir.

H = 300 cm
h = 20 cm

hn =
h

H
 hn =

20

300
= 15

Kol genişliği= 100 cm

Taşıyıcı kiriş çapı= 20 cm

3.2. Dış Merdivenlerde Plan Çizimi İşlem Basamakları

 Çizim ölçeğine uygun kâğıt masaya bağlanır.

 Akslar çizilir.

 Pergel taşıyıcı kiriş yarıçapı kadar 10 açılarak aksların kesişim noktalarından

kiriş dairesi çizilir.

 Pergelin kol genişliği artı taşıyıcı kiriş yarıçapı kadar yani 100+10= 110

açılarak yine aksların kesiştiği merkez noktasından bir daire çizilir.

 Pergelin kol genişliğinin yarısı artı kiriş çapının yarısı kadar 50+10= 60

açılarak çıkış hattı çizilir. Buraya kadar olan işlemler Şekil 3.2’de gösterilmiştir.

Şekil 3.2: Çıkış hattı dairesinin çizimi
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 Çıkış hattı dairesi rıht sayısı kadar eşit parçaya bölünür. Bulunan noktalar
numaralandırılır ve merkez noktasıyla kesiştirilerek kiriş dairesi ve basamak
dışçap dairesi birleştirilerek dengelendirme tamamlanmış olur. (Şekil 3.2, Şekil
3.3).

Şekil 3.3: Basamak çizgilerinin belirlenmesi

Şekil 3.4: Limonluk ve rıht çizgilerinin gösterilmesi

 Basamak çizgilerinin ön taraflarına limonluk çizgileri çizilir ve basamak
çizgileri kesik ince çizgi olarak çizilir (Şekil 3.4).
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Şekil 3.5: Korkuluk ve döşemenin çizimi

 Korkuluklar değişik kesitlerde tasarlanabilir. Dolu profil ya da içi boş boru
profillerden herhangi biri seçilebilir. Korkulukların aralıklarının çocukların
düşmeyecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Burada döşeme de çizilebilir.
Döşeme genişliği ilk basamağın tamamını karşılayacak ve insan geçişine uygun
olacak şekilde çizilir (Şekil 3.5).

Şekil 3.6: Planın ölçülendirilmesi ve taranması
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 Planda görünmeyen basamak bağlantı elemanları gösterildikten sonra
ölçülendirme ve taramalar yapılarak plan görünüş işlemleri bitirilir.
Ölçülendirmede başlangıç bitiş basamaklarının ve giriş düzlüğünün kotlu
ölçülendirmesi, basamak genişlikleri, taşıyıcı kiriş çapı ve merdiven basamak ve
rıht ölçülerini gösteren açıklamalı ölçülendirme yazıları yazılır (Şekil 3.6).

3.3. Dış Merdivenlerde Kesit Görünüş Çizimi İşlem Basamakları

 Çizim ölçeğine uygun kâğıt masaya bağlanır.

Şekil 3.7: Taşıyıcı kiriş ve kat döşemelerinin gösterilmesi
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 Bir önceki aşamada çizilen plan görünüş kâğıdının çizim alanının üst kısmına

yerleştirilir (Şekil 3.7).

 Taşıyıcı kiriş çizgileri taşınarak çizilir ve kat döşemeleri belirlenir (Şekil 3.7).

Şekil 3.8: Birinci basamağın plandan taşınarak çizilmesi

 Birinci basamak plan görünüşten taşınarak rıht yüksekliği dikkate alınarak
çizilir (Şekil 3.8).
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Şekil 3.9: Diğer basamakların plandan taşınarak çizilmesi

 Diğer basamaklar da plan görünüşten taşınarak rıht yüksekliği dikkate alınarak
çizilir (Şekil 3.9, 3.10).
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Şekil 3.10: Basamakların tamamının plandan taşınarak çizilmesi
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Şekil 3.11: Basamakların bağlantı elemanlarının ve döşemelerinin plandan taşınarak çizilmesi

Basamakların çiziminden hemen sonra basamak bağlantı kirişleri ve döşemeler
yerlerine çizilir.(Şekil 3.11).
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Şekil 3.12: Bir korkuluğun plandan taşınarak çizilmesi

 Korkulukların görünüşte çizimini yapmak için plan görünüşten korkulukların
geldiği yerlerden taşıma yapılır. Korkuluk boyları kat yüksekliğince olmalıdır.
Bir korkuluğun taşınması Şekil 3.12’de gösterilmiştir.
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Şekil 3.13: Bütün korkulukların plandan taşınarak çizilmesi

 Diğer korkuluklar da aynı çizim yöntemiyle çizilir (Şekil 3.13).
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3.4. Kotlu Ölçülendirmenin Yapılması

Şekil 3.14: Kotlu ölçülendirmenin yapılması

Ölçülendirme kurallarına uygun olarak görünüşün ölçülendirilmesi yapılır (Şekil
3.14).

3.5. Tarama Çizimler

Kesit alınan bölgelerde seçilen malzemelere uygun taramalar önceki bilgilere göre
yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen çelik merdivene ait taslak ve veriler doğrultusunda döner merdivenin

elamanlarını hesaplayınız, plan ve kesitini çiziniz.

Kat yüksekliği H 300 cm
Rıht yüksekliği h
Sahanlık boyu Sb

Merdiven planı hesaplaması ve çizimi

İşlem Basamakları Öneriler

Elemanların hesaplarını yapınız.

 Rıht sayısı ( hn )
 Basamak genişliği ( b )
 Basamak sayısı ( bn )
 Kol boyu (L) değerlerini bulunuz.

Çizim kâğıdını masaya bağlayınız.

Çizim ortamını ve araç gereçleri hazırlayınız
(eskiz kâğıdı, aydınger kâğıdı, cetvel,
kurşun kalem, silgi, çizim masası, izole
bant, temizlik fırçası, çini kalemleri ve çini

UYGULAMA FAALİYETİ
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mürekkebi, aydınlık bir çalışma ortamı).
Merdiven yuvasını belirleyen aksları
çiziniz.

Aksların yerlerini ölçeğe ve ölçülere göre
çiziniz.

Taşıyıcı kirişi çiziniz. Taşıyıcı kirişin yarıçapına göre çiziniz.

Merdiven kol genişliğini çap olarak çiziniz.
Pergeli taşıyıcı kiriş yarı çapı ve kol
genişliği kadar açarak çiziniz.

Çıkış hattını, basamakları ve limonlukları
çiziniz.

Çıkış hattının geçeceği yeri belirleyip
dengelendirme yaparak basamakların ve
limonlukların hat üzerine uygun şekilde
dağıtıldığını gösteriniz.

Korkuluk ve küpeşteyi çiziniz.
Tasarımınıza uygun ferforje ya da istenen
şekilde korkuluklar ve küpeşte seçimi
yapıp çiziniz.

Sahanlık ve kapıları çiziniz.
Katların yangın çıkışlarında kapı ve
sahanlıkları çiziniz.

Merdiven kesiti hesaplaması ve çizimi

İşlem Basamakları Öneriler
Önceden çizilen planı masaya bağlayınız.
Duvar, taban ve tavan döşemelerini ve
kirişleri yerleştiriniz.
Rıht yüksekliklerini gösteren yardımcı
çizgileri çiziniz.

Kesitin yan tarafına rıht yüksekliklerini
gösteren yardımcı çizgiler çiziniz.

Plan görünüşteki rıht çizgileri, kesit
görünüşe taşıyarak kesitte işaretlenen rıht
çizgileri ile aynı numaralı çizgileri
kesiştiriniz ve basamak yüzey çizgilerini
bulunuz.

Basamak yüzey çizgilerini belirgin bir çizgi
ile gösteriniz.

Basamakları tespit edilen yüzeylere çiziniz. Basamak profilinizi önceden hazırlayınız.
Basamakların taşıyıcı kirişe bağlantısını
çiziniz.

Basamakları taşıyıcı kirişin çapına uygun
bilezik ve kaburgalarla kaynak yoluyla
taşıyıcı kirişe bağlayınız.

Korkuluk ve küpeşteleri çiziniz. Korkuluk biçimlerinin bu görünüşte daha
belirgin olacağını hatırlayınız.

Ölçülendirmeleri yapınız. Döşeme, sahanlık, korkuluk, kapı, döşeme
kalınlıklarının ölçülerini ve kotlarını
yazınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Dersin Adı Bilgisayarla Çelik Çizimler

Amaç
Dış merdiven plan ve görünüş çizimlerini yönetmelik ve şartnamelere
uygun olarak yapabileceksiniz.

Konu Dış merdiven çizimleri

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

Tek kollu dış merdiven planı

1- Kâğıdı masaya bağladınız mı?

2- Çizim alanını belirlediniz mi?

3- Merdiven rıht ve basamak hesaplarını yaptınız mı?

4- Giriş kapısındaki sahanlık genişliğini çizdiniz mi?

5- Dış merdiven kol genişliğini belirlediniz mi?

6- Rıht ve basamak dengelendirmesi yaptınız mı?

7- Merdiven çıkış hattını çizdiniz mi?

8- Merdiven korkuluğunu çizdiniz mi?

(Çift kollu dış merdiven planı ve diğer dış merdiven şekillerinin çizim
aşaması tek kollu dış merdivende olduğu gibidir.)

Tek kollu dış merdiven görünüşü

9- Zemin çizgisini çizdiniz mi?

10- Subasman yüksekliğini belirlediniz mi?

11- Subasman çizgisini çizdiniz mi?

12- Merdiven başlangıcını işaretlemek

13- Rıht ve basamakları dengelendirmek

14- Dış merdiven kaplamasını çizdiniz mi?

15- Dış merdiven korkuluğunu çizdiniz mi?

16- Dış cephe üzerindeki kapı görünüşünü çizdiniz mi?

17- Dış kapı eşiği çizdiniz mi?

18- Dış kapı markizini çizdiniz mi?

19- Dış cephe üzerindeki pencere görünüşlerini çizdiniz mi?

20- Pencere denizliği çizdiniz mi?

Dış merdiven plan ve görünüşü

21- Kotlu ölçülendirme yaptınız mı?

22- Merdiven bilgilerini yazdınız mı?

23- Kapı ve pencere bilgilerini yazdınız mı?
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24- Gerekli taramaları yaptınız mı?

25- Paftayı çinilediniz mi?

26- Çizimi kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. Tam döner merdivenlerde taşıyıcı kiriş çizgileri taşınarak kat döşemeleri belirlenir.

(………)

2. Çok katlı binalarda yangın merdiveni yapılması zorunludur. (………)

3. Merdivenlerin çiziminde basamak, plan görünüşten taşınıp basamak genişliği dikkate

alınarak çizilir. (………)

4. Ölçülendirmeler 4’lük yazı şablonu ve 4’lük rapido kalemiyle yazılır. (………)

5. Tam döner merdivenlerde dengelendirme mümkünse 1:1 ölçeğinde yapılır. (………)

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda kat planları verilen zemin + 2 katlı binanın yarım döner iç merdiveni çelik

malzeme ile yapılacaktır. Buna göre yarım döner iç merdiven planını, iki yönde alınacak
kesitlerini 1/20 ölçekli olarak çizim esaslarına göre verilen bilgiler doğrultusunda hesap ve
dengelendirmelerini yaparak çiziniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1- Dengelendirme hesaplarını yaptınız mı?

2- Çizim alanını belirlediniz mi?

Plan çizimi

3- Kolon akslarını belirlediniz mi?

4- Kolon akslarını çizdiniz mi?

5- Kolonları çizdiniz mi?

6- Duvarları çizdiniz mi?

7- Sıvaları çizdiniz mi?

8- Merdiven boşluğunun orta noktasını buldunuz mu?

9- Sahanlık genişliklerini belirlediniz mi?

10- Merdiven kol genişliklerini belirlediniz mi?

11- Merdiven yuvası sınırlarını çizdiniz mi?

12- Kat yüksekliğine göre rıht sayısını, rıht yüksekliğini ve basamak
sayısını belirlediniz mi?
13-Çıkış hattını çizdiniz mi?

14- Pergeli merdiven yuvası yarıçapı kadar açıp merkezden yuvaya
yarım daire oluşturdunuz mu?
15- Pergeli merdiven yuvası yarıçapı+ kol genişliğinin yarısı kadar açıp
çıkış hattı yarım dairesini oluşturdunuz mu?
16- Yuva merkezinden yardımcı bir çizgi çizdiniz mi?

17- Çizilen yardımcı çizginin çıkış hattı yarım dairesi merkezinden
basamak genişliğinin yarısı kadar pergeli açarak her iki yönde
işaretlediniz mi?
18- Yuva merkezi ile yardımcı çizgi merkezine pergel yardımı ile
merdiven dar kenarının yarısı kadar işaretlediniz mi?
Basamak ortada dengelendirme

19- Pergel ile işaretlenen noktaları merkezin her iki tarafında ayrı ayrı
birleştirerek ortadaki basamağı oluşturdunuz mu?
20- Pergeli basamak genişliği kadar açıp merkezin her iki yanına çıkış
hattı üzerine basamak sayısı eşit olacak şekilde işaretleme yaptınız mı?
21- Çıkış hattı başlangıç noktasından iki ya da üç basamağı düz olarak
çizdiniz mi?
22- İkinci ya da üçüncü basamaktan itibaren dengelendirme işlemi için
basamak çizgisini diğer yöne uzattınız mı?
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23- İlk çizilen ortadaki basamak çizgileri uzatılan çizgiye kadar devam
ettirilerek (a) mesafesini belirlediniz mi?
24- Uzatılan basamak çizgisi üzerine (a) mesafesini dengelendirilecek
rıht sayısı kadar işaretlediniz mi?
25- Çıkış hattı üzerindeki işaretlerle uzatılan basamak çizgisi üzerindeki
noktaları sondan başa doğru çizdiniz mi?
26- 21.maddeden itibaren aynı işlem basamaklarını uygulayarak diğer
taraftaki dengelendirmeyi yaptınız mı?
27- Rıhtları çizdiniz mi?

28- Korkuluğu çizdiniz mi?

29- Kapı ve pencere boşluklarını oluşturdunuz mu?

30- Kapıları çizdiniz mi?

31- Pencereleri çizdiniz mi?

Kesit çizimi

32- Kesit çizgisini çizdiniz mi?

33- Kesilen elemanları kesit çizilecek yere yardımcı çizgiler vasıtasıyla
plandan taşıdınız mı?
34-Zemin kotunu tespit ettiniz mi?

35-Zemin kotuna göre subasman yüksekliğini tespit ettiniz mi?

36- Zemin kat yükseliğini belirlediniz mi?

37- Normal kat yüksekliğini belirlediniz mi?

38- Bodrum kat yüksekliğini belirlediniz mi?

39- Düşey elemanları çizdiniz mi ( duvar, kolon vb.)?

40- Kat döşemelerini çizdiniz mi?

41- Kirişleri çizdiniz mi?

42- Merdiven kesit ve görünüşü çizdiniz mi ( basamakların, rıhtların
bulunduğu katlara ve kesilen yere göre)?
43- Merdiven korkuluğunu çizdiniz mi?

44- Merdiven kaplaması çizdiniz mi?

45- Kapıları çizdiniz mi?

46- Pencereleri çizdiniz mi?

Kesit ve plan

47- Çizgisel ölçülendirme yaptınız mı?

48- Kotlu ölçülendirme yaptınız mı?

49- Merdiven elemanlarının bilgilerini ve diğer yazılarını yazdınız mı?

50- Taramaları yaptınız mı?

51- Paftayı çinilediniz mi?

52- Çizimi kontrol ettiniz mi?
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DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 Y

3 D

4 D

5 Y

6 D

7 Y

8 D

9 Y

10 D

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI

1
2B+aydınlık

genişliği

2 Çıkış hattı

3 Kesik ince çizgi

4 Sürekli kalın

5 Kesik ince

6 5’lik ve 5’lik
7 3’lük ve 3’lük
8 2’lik ve 2’lik

ÖĞRENME FAALİYETİ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 D

3 Y

4 Y

5 D

CEVAP ANAHTARI
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