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bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.
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Çelik yapı kat planları çizmek
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak çelik yapı
plan çizimini yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Zemin kat planını çizebileceksiniz.
2. Normal kat planını çizebileceksiniz.
3. Bodrum kat planını çizebileceksiniz.
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ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
İnsanların öğrenmesi gereken bilgi miktarı ve düzeyi sürekli artmaktadır. Özellikle
son yıllarda teknoloji hızla ilerlemekte ve bu ilerleme sonucunda bütün mesleklerde olduğu
gibi inşaat teknolojisi alanında da yeni dallar ortaya çıkmaktadır.
Hepimizin bildiği gibi inşaat alanı, insanlığın var oluşundan bugüne kadar devamlı
olarak gelişmektedir. İnsanlığın çağdaş ve modern hayata geçmesi ile inşaat alanında da hızlı
gelişmeler meydana gelmiştir. Günümüzde farklı ham maddeler ve teknikler yardımıyla
değişik malzemeler geliştirilerek toplumun ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bunun yanında
inşaat alanı, kendi içinde birçok dala bölünmüştür. Bunlar sizlere birer modül olarak
sunulmaktadır. Bu modüller ayrı ayrı alınıp hepsi tamamlandığında inşaat teknolojisi
alanının bütününü teşkil edecektir.
Bu modül ile yapı teknik ve kurallarına uygun olarak çelik yapı zemin, normal ve
bodrum kat çizim bilgileri kazandırılacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Yönetmelik ve şartnameler göz önünde bulundurularak zemin kat planı çizimini
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan betonarme ve çelik konut inşaatlarını gezerek bir yapının
(konut, iş yeri vb.) nasıl yapıldığını, yapım elemanlarını ve yapılma koşullarını
araştırınız. Yapı elemanlarına ait bilgiler edininiz. Bu bilgileri çizimlerinizle
bütünleştiriniz.

1. ZEMİN KAT PLANI ÇİZİMİ
1.1. Yönetmelik ve Şartnameler
Çelik yapıların plan çizimlerinde uyulması gereken hususlar, yönetmeliklerde
belirlenmiştir. Belirlenen şartlarda çelik yapıların planlaması, ekonomik ve depreme
dayanıklı yapılar elde edilmesi açısından son derece önemlidir.

1.1.1. İmar Yönetmeliği
Büyükşehir ve diğer belediyelerce hazırlanmış yönetmelikler.

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.

1.2. Kolon Çizimleri
Kolonlar, düşey yönde yük taşıyan yapı elemanlarıdır (basınç çubuklarıdır). Kolonlar
tek ve çok parçalı olarak düzenlenir. Kolon seçimi, üzerine gelecek yüklerin (kat adedi ve
daire sayısı) durumuna bağlıdır.
3

Çelik yapılarda kolon düzenlenirken dikkat edilecek hususlar şunlardır:







Kolonlar yanmaz malzemelerle kaplanmalıdır.
Çelik iskeletli yapılarda kolonlar, yapının bütün yüksekliğince düzenlenir.
Döşeme kirişleri bağlandığında yandan gelecek kuvvetleri karşılayabilecek
çerçeve meydana getirilmelidir.
Kolonlarda ek sayısını azaltmak için bir kolon genellikle iki kat yüksekliğince
yapılır. Kolon ek yeri, kiriş dayanağının yapılışını engellemeyecek şekilde
konmalıdır.
Kolonlar, betonarme veya çelik yapı elemanları üzerine oturtulacak ise altına
mutlaka çelik taban levhası konmalıdır. Söz konusu çelik profil, çelik veya
betonarme elemana kaynak, perçin veya cıvatalarla Şekil 1.1’de görüldüğü gibi
bağlanmalıdır. Resim 1.1’de de kolonun taban levhasıyla bağlantısı
görülmektedir.
Kolona ait bilgiler, kolon aplikasyon planında kolon üzerine yazılarak açıklanır
(K veya KL). Kolon altına taban levhası konacaksa ölçüleriyle belirtilir.

Şekil 1.1: Kolon ve taban levhası görünümü
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Resim 1.1: Kolon ve taban levhası görünümü

1.2.1. Aks Çizimi
Çelik ve betonarme yapı projelerinde çizime ilk önce başlanan çizgilerdir.





Aks çizgilerinin duvar veya kiriş ekseninden geçtiği kabul edilir.
Aks çizgilerinde kesik veya noktalı kesik çizgi çeşitleri kullanılabilir.
Yatay aks çizgilerinin numaralandırılmasında harfler (A, B, C vb.) kullanılır.
Düşey aks çizgilerinin numaralandırılmasında rakamlar (1, 2, 3 vb.) kullanılır.

1.2.2. Kolon Çizimi
Aks çizgileri çizildikten sonra kolon çizimine başlanır. Kolon çizimi yapılırken duvar,
kiriş ve baca yerleşimine ait birleşim noktalarındaki kolon uyumları dikkate alınmalıdır.
Kolon aplikasyon planlarında kolonlar 1/20, mesafeler ise 1/50 ölçeğinde çizilir.
Kolon, beton içinde düzenlenecek ise en kesitleri kafes sistemlere göre artacaktır. Bu
da yükün fazla olmasına neden olacaktır. Örnek uygulamada beton içinde I 180’lik tek ve
birleşik I 180’lik kolon kullanılmıştır.
 Kolon düzenlenmesi
Kolonlar, beton içinde veya çelik kafes şekilde olmak üzere iki şekilde düzenlenir:


Kolonların betonarme yapılarda olduğu gibi beton içinde düzenlenmesi
gerekiyorsa önce kolonlar zemine tutturulmalı, daha sonra kalıp
yapılmalıdır. Sonraki aşamada da kolonlar yapı elemanlarıyla
birleştirilmelidir.
5



Kolonlar çelik kafes şekilde birleştirilecek ise bu durumda önce kolonun
ayakta durabilmesi için taban levhasıyla zemine bağlanması gerekir.
Bağlantı, ankraj demirleriyle yapılır (bk. Çelik Yapı Temelleri Çizimi
modülü).
Kolon montajı (birleştirme) alın alına veya üst üste getirilmek üzere iki şekilde
yapılmaktadır.
1.2.1.1. Kolonla Kirişin Alın Alına Birleşimleri
Kolon döşeme yüksekliği veya kiriş alt seviyesine olmak üzere iki şekilde
boyutlandırılır. Birleştirme, kolon ve döşeme üst hizaları eşit olacak şekilde yapılır.
Birleşimler Şekil 1.2’de görüldüğü gibi farklı şekillerde olmaktadır. Resim 1.2’de ise
bağlantıya ait resim görülmektedir. Birleşimler, genellikle cıvata ve kaynak kullanılarak
yapılmaktadır. Şekil 1.2’de birleştirme I profilleri, Resim 1.2’de ise U profilleri alın alına
getirilerek birleştirilmiştir.

Şekil 1.2: Kolon kiriş birleşimleri

Resim 1.2: Kolon, kiriş ve ızgara profillerinin birleşimi (kaynak ve cıvatayla)
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1.2.1.2. Kirişin Kolonun Üzerinde Düzenlenmesi
Bu durumda kolon boyutu buna göre düzenlenir. Kolon üstüne taban levhası
yerleştirilir. Yan taraflardan köşebentlerle veya ek levhalarıyla desteklenir.
Örnek uygulamada kolonlar 25x25 cm boyutlarında beton kalıp içinde düzenlenmiştir.
Kolonun kiriş ve döşeme ızgara kirişleriyle birleşimleri Şekil 1.3 ve Resim 1.3’te
görülmektedir.
Şekil 1.4’te ise kiriş ve ızgara profilinin birleşimlerinin yan ve ön görünümü
verilmiştir.

Şekil 1.3: Kolon, kiriş ve ızgara birleşimi

Resim 1.3: Kolon, kiriş ve ızgara birleşimi

Şekil 1.4: Kiriş ve ızgara birleşiminin sağ ve ön görünüşleri

Yandaki sembol, mm birim cinsinden kaynak kalınlığını göstermektedir.Şekil 1.5’te
kiriş ve ızgara cıvatalı birleşiminin üç boyutlu görünümü verilmiştir.
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Şekil 1.5: Kiriş ızgara birleşiminin sağ, ön ve üç boyutlu görünüşleri

Şekil 1.6’da zemin kat planının birinci dairesinde kolon düzenlenmesi görülmektedir.

Şekil 1.6: Zemin kat planının birinci dairesinde kolonların görünümü

Şekil 1.7’de ise zemin kat planının 2 ve 3 numaralı dairelerinde kolon düzenlenmesi
görülmektedir.
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Şekil 1.7: Zemin kat planının iki ve üçüncü dairelerinde kolonların görünümü

Şekil 1.8‘de kolon detayı görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi iki tip kolon
kullanılmıştır. Bunlardan biri birleşik I profili, diğeri ise I profilidir.

Şekil 1.8: Kolon detayı görünümleri

Kat planının tamamı ise Şekil 1.9’da görülmektedir. Kat planında kolonların
yerleşimlerini dikkatle inceleyiniz.
9

Şekil 1.9: Zemin kat planının tamamının görünümü

1.3. Duvar ve Sıva Çizimleri
1.3.1. İç Duvar
Çelik yapılarda duvarlar, betonarme yapılarda olduğu gibi tuğla, ytong şeklinde
olabilmektedir. Daha az yer kaplaması ve işçiliğinin kolay olması nedeniyle genellikle panel
duvarlar tercih edilmektedir. Zemin kat planında duvar kalınlıkları görülmektedir. Dış
duvarlar iklim şartları da göz önünde bulundurularak soğuk iklim kuşağında 29 cm tuğla
kalınlığında olmalıdır.
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1.3.2. Dış Duvar
Dış duvarlar, iklim şartları göz önüne alınarak en az 19’luk tuğla ile yapılmalıdır.
Duvarlarda sıva kalınlıkları: İç Dış 1,5-2 cm2,5-3 cm
Şekil 1.10’da duvar ve sıva çizimi ile birlikte detay çizim görülmektedir.

Şekil 1.10: Duvar, sıva ve detay görünümü
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1.4. İç Merdiven Dengelendirme
İç merdiven, binayı dairelere veya daire içinde diğer katlara bağlayan merdivenlerdir.
Yapılarda merdivenler, kat yüksekliğini oluş
oluşturan yapı elemanlarıdır. Bir başka tanımla kot
farkı olan iki yatay sirkülasyon arasındaki bağıntıyı sağlayan sirkülasyon elemanı olarak da
tanımlanabilir. Merdivenin şekli ve biçimi
biçimi, merdiven yuvasının boyutlarına bağlıdır.
Merdiven yuvasının bir kenarı dar, diğer kenarı uzunsa bu durumda aşağıdaki gibi tek kollu
sahanlıklı merdiven yapılması; tasarımda en uygun çözüm yolu olacaktır. Günümüzde
merdivenler, sabit ve hareketli (mekânik) olmak üzere çeşitlilik gösterir. Sabit ve hareketli
olan bu elemanlar; yürüyen (mekânik) rampalar, asansörlerdir. İmar yönetmeliklerinde beş
kattan daha fazla olan yapılarda merdiven yanında asansör de düzenlenmesi zorunludur.
Merdivenlerde genişlikler şöyle düzenlenmelidir (yönetmelikler gereği):





Bir ailenin kullanımında ol
olan
an merdivende genişlik 90 cm’den aşağı
olmamalıdır.
Döner merdivenlerde en; dar kenar 10 cm, çıkış hattında ise 26 cm olarak
düzenlenmelidir.
Merdivenlerde baş yüksekliği (tavan mesafesi) en az 200 cm olmalıdır.
Merdiven genişliği umumi yerlerde 150 cm, dört daireden fazla olan
apartmanlarda 120 cm, diğer binalarda 100 cm’den az olamaz. Şekil 1.11’de tek
kollu ortada sahanlıklı merdiven planı, Resim 1.4’te ise ön üç boyutlu
görünümleri verilmiştir.

Bu merdiveni çizebilmek için;








Ölçeğe uygun çizim kâğıdınızı yapıştırınız.
Kat planını karşınıza alınız.
Kat planından rıht ve basamakları oluşturan çizgileri taşıyınız.
Her rıht üzerine sayısını yazınız.
Kotlarını veriniz.
Merdivendeki toplam rıht ve basamak adedini ya
yazınız ( 9 X 16.11/25).
Merdiven kovasını belirleyiniz.

Şekil 1.11:: Tek kollu ortada sahanlıklı merdiven planı görünümü
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Resim 1.4: İki kollu ortada sahanlıklı merdivenin yan ve üç boyutlu görünümleri

Şekil 1.12’de tek kollu sahanlıksız merdiven planı ve üç boyutlu görünümü
verilmiştir.

Şekil 1.12: Sahanlıksız tek kollu merdiven planı ve üç boyutlu görünümü

13

1.4.1. Rıht
İki basamak arasındaki dik yüzeye denir. Projelerde (h) ile gösterilir. Yapılarda farklı
boyutlarda alınır. Rıht yüksekliği; en az 12 cm, en çok 22 cm olmalıdır.
Kullanıldığı yer Rıht yüksekliği
Bahçe park ve geçit merdivenlerinde12-14 cm
Dış ve iç merdivenlerde (genel kullanıma açık yerlerde)14-16 cm
Normal binaların iç merdivenlerinde16-18 cm
Bodrum ve çatı katı merdivenlerinde18-22 cm
Minare, kule vb. yerlerde 20-22 cm
Bir merdivenderıht yüksekliği ve basamak genişlikleri aşağıdaki formülle belirlenir.
1 adım=2 rıht+1 basamak 62 – 64 cm = (2h + b) = 62-64 cm

1.4.2. Basamak
İki rıht arasındaki ayak basılan yatay yüzeye denir. Projelerde (b) ile gösterilir.
Merdivenlerde basamak ve rıht birbirleriyle uyumlu olmalıdır. İnsanların attığı adıma göre
basamağın genişliği ve rıhtın yüksekliği orantılı olacak şekilde düzenlenmelidir. Basamak
genişliği az alınırsa rıht yüksekliği fazlalaştırılmalı, basamak genişliği fazla alınırsa rıht
yüksekliği azaltılmalıdır.

1.4.3. Çıkış Hattı
Merdiven kolu ortasından geçtiği varsayılan hayali çizgiye çıkış hattı denir ve sadece
projelendirmede kullanılır. Merdiven kolu üzerindeki çıkış hattının en alttaki rıhtın kestiği
nokta, iki paralel çizgi ya da yuvarlak bir nokta ile gösterilmelidir. Bu merdiven kolunun
başlangıcını belirtir. Çıkış hattının en son rıhtla kesiştiği nokta, ok ile sonlandırılır. Bu da
merdivenin bittiğini gösterir. Çıkış hattının sol ve sağ tarafında rıhtları gösteren rakamlar
olmalıdır.

1.4.4. Korkuluk
Merdivenin boşluğa bakan kısmını kapatan ve insanların merdiven boşluğuna
düşmesini engelleyen düşey elemanlara (metal, ahşap, alüminyum) korkuluk denir.
Korkulukların üzerlerini kapatan malzemeye de (el ile tutulan kısım) küpeşte adı verilir.
Korkuluk yüksekliği yapılarda genellikle 80-100 cm arasında alınır. Şekil 1.13 ve Şekil
1.14’te merdiven korkuluğu ve küpeştesi ile merdiven elemanları görülmektedir.
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Şekil 1.13: Merdivende korkuluk ve küpeştenin görünümü

Şekil 1.14: Merdiven elemanlarının görünümü

1.4.5. Kesme Düzlemi
Bir nesneyi yatay veya düşeyde kesen düzleme kesme düzlemi denir. Projelerde
genellikle kesme düzlemi A-A, B-B, I-I, X-X vb. sembollerle gösterilir.
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1.5. Dış Merdiven Dengelendirme
Merdivenler, koridorlarla bağıntılı olarak binayı dış mekâna bağlıyorsa bunlara dış
merdiven denir. Yapılarda dış merdivenler iki şekilde düşünülebilir. Birincisi yapıda giriş ve
çıkışı sağlayan merdivenler, ikincisi de yangın merdivenleridir. Az katlı çelik ve betonarme
konutlarda Şekil 1.15’te görüldüğü gibi betonarme merdiven düzenlenebilir. Resim 1.5’te
görülen merdiven gibi çelik olarak da düzenlenmesi mümkündür. Ayrıca binaların yangın
merdivenleri bina dışında düzenlenmektedir. Bu tip merdivenler genellikle çelikten oluşur.
Buna göre;




K1
120

+68

20

100
210



±000

Zemin kotu
olarak belirtilir.
Rıht yüksekliği ve rıht sayısına göre örnek şekilde görüldüğü gibi sahanlık kotu
belirlenir (4 x 17 = 68 cm).
Merdiven dengelendirme bilgileri ( 4 x 17 /30 cm ) yazılır.
4 = Rıht adedini göstermektedir.
17 = Rıht yüksekliğini göstermektedir.
30= Basamak yüksekliğini göstermektedir.
Merdiven çıkış hattı çizilir.

Rıht: 17 cm’dir.

Basamak: 30 cm’dir.

Çıkış hattı: Merdiven kol genişliği ortası bulunarak çıkış yönünde
çıkış hattı çizilir.

Korkuluk: Yükseklik fazla ise korkuluk oluşturulur. Burada korkuluk
dikkate alınmamıştır.

GIRIS SAHANLIGI

30

4 X 17 /30

4
3
2
1
140

±000

Şekil 1.15: Üç basamaklı dış merdiven görünümü

Resim 1.5: İki kollu dış merdiven

Resim 1.6’da görülen merdiven genellikle iki katlı (dubleks), üç katlı (tripleks) vb.
konutlarda iç mekân merdiveni olarak tasarlanabilir. Ayrıca binaların dış bölümlerinde
yangın merdiveni olarak da düzenlenebilir.
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Resim 1.6: Konut ve iş yerlerinde kullanılan iç mekân veya yangın merdiveni görünümü

1.6. Kapı Çizimleri
Çelik veya betonarme yapılarda en çok kullanılan ahşap kapıdır. Dış kapılar genellikle
çelik olarak düzenlenir. Resim 1.7’de iki tip çelik kapı ve bunların açılış yönleri
görülmektedir.

1.6.1. İç Kapılar
Belediye İmar Yönetmeliği’ne göre iç kapılarda; Genişlik (cm)
Oda, salon ve banyo kapılarında ölçüler
Balkon, WC kapıları

Yükseklik (cm)

90210

80210

1.6.2. Dış Kapılar
Bu gruba bina giriş kapıları, dairelerin dış giriş kapıları, balkon kapıları girer.
Belediye İmar Yönetmeliği’ne göre dış kapılarda ölçüler aşağıdaki gibidir
Eni: 100-130 cm,Boyu:220 cm
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Resim 1.7: Çelik kapıların görünümü

İmar yönetmelikleri doğrultusunda mahal (dış, oda ve WC) kapı ölçüleri aşağıda
görülmektedir (Şekil 1.16):

Şekil 1.16: Kapı ölçüleri

Resim 1.8’de ise katlanır tip kapı resmi görülmektedir. Katlanır kapılar, ağaç veya
plastik esaslı olarak yapılır. İki dış kanadı biraz dar, diğerleri eşit genişlikteki kanatlardan
oluşur. Kanat, alt taraflarına yerleştirilen tekerlekler üzerinde hareket eder. Bu yönlendirme
tekerleği U profili içinde döner.
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Resim 1.8: Katlanır kapı görünümü

Şekil 1.17’de örnek bir yapının bina giriş kapıları görülmektedir.

Şekil 1.17: Örnek yapıda bina giriş kapılarının görünümü

1.6.3. Topal Kasalar
Oda, balkon ve teras çıkış kapıları bazen pencere ile birlikte düzenlenir. Bu kapılara
topal kapı adı verilir. Şekil 1.18’de topal kapının plan ve görünüşü verilmiştir.
Kapıların plan ve görünüşlerinin çizilmesinde (projelendirme) bilinmesi gereken
hususlar şöyledir:






Kapıların sabit ve hareketli kanatları bilinmeli ve buna göre çizim yapılmalıdır.
Hareketli (açılan) kanatlarda kapı kanadının çizimi sabit kanatlara göre farklıdır.
Kapıların açılış yönleri noktalı çizgilerle belirtilmelidir.
Planlarda kapı içlerine uygun bir şekilde ölçüleri yazılmalıdır.
Topal kapılarda hem kapı hem de pencere ölçüleri verilmelidir.
Görünüşlerde kapı yüksekliği ve poz numarası belirtilmelidir.
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Şekil 1.18: Topal kapı

Kapıların görünüşleri planlarından faydalanarak yapılır. Tüm görünüş çizimleri aynı
kurallar dikkate alınarak yapılır. Çizim kâğıdının yapıştırılması, kapı planının çizim
kâğıdının üst tarafına yapıştırılması, gönye ve T cetveli yardımıyla çizgilerin yerlerine
taşınması, taşınan çizgilerin uygun kurşun kalemle çizilmesi, rapido ile çizilecekse yine
uygun uçlu kalemle belirtilmesi vb.

1.7. Asansör Çizimi
İmar yönetmeliklerinde 5 kattan yüksek olan binalarda yapılması zorunlu olan,
mekanik işleyen düşey sirkülasyon elemanıdır. Düşey sirkülasyonu oluşturan asansör
boşlukları ve boyutları ise asansörün taşıyacağı yüke göre belirlenir. Asansörlerin çeşitli
tipleri vardır. Asansörün projelendirilmesi merdivenle birlikte yapılarak mevcut boşluk
değerlendirilir.
Asansörlerde kapı ölçüleri yönetmeliklerce belirlenir. Örneğin; kapı genişlikleri dört
kişiliklerde 55 cm, altı kişiliklerde 65 cm, hasta asansörlerinde 120 cm’dir. Kapılar tek, çift
veya sürmeli şekilde yapılır. Açılan kapılarda kapı dışarı doğru açılmalıdır. Şekil 1.19’da
insan ve yük asansörü görülmektedir.
Asansör çizimini yapabilmek için;





Asansör boşluğunu belirleyiniz.
Yönetmeliklere uygun ölçülerde asansör seçiniz.
Yük ve insan için ayrı ayrı asansör yapılacaksa asansör boşluğunu artırınız.
Paralel ve gönye yardımıyla asansörü ölçülerinde çiziniz.
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Şekil 1.19: Çift asansör (yük ve insan) görünümü

Asansörlerde kabin boyutu; 300 kg’lık yük taşıyan dört kişilik bir asansörde 150 cm,
kabin boşluğu ise 174 cm’dir.

1.8. Pencere Çizimleri
1.8.1. Oda Pencereleri
Planlarda oda pencerelerini çizebilmek için;








Duvar üzerinde pencere yerlerini işaretleyiniz.
Kasa ve kanatları çiziniz.
Ölçülerini ve poz numaralarını yazınız.
Görünüş çiziminde pencere çizgilerini taşıyınız.
Açılış yönlerini gösteriniz.
Pencere özelliklerine ait yazıları yazınız ve ölçülendiriniz (Şekil 1.20).
Binalarda pencere genişlikleri için genelde aşağıda verilen ölçüler alınmalıdır:
Çift kanatlı pencere:120 – 140 cm
Üç kanatlı pencere:180 – 210 cm
Dört kanatlı pencere:240 – 280 cm

Şekil 1.20: Oda penceresi
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1.8.1.1. Pencere Yapım Kuralları
Pencere büyüklüğünün belirlenmesinde döşeme alanı büyüklüğüne bağlı kalınmalıdır
(TS 825-1998). Pencerelerin kanat genişliği, iç ve dış ortamlar arasında fiziksel bağlantılar
kurulabilecek kadar olmalıdır. Ayrıca kanatlar ağırlıktan dolayı sarkmamalıdır.







İmar Yönetmeliği’ne göre pencerelerin döşemeye kadar inmesi hâlinde 90 cm
yüksekliğinde sabit korkuluk görevi yapabilecek bir kayıt zorunlu olarak
yapılmalıdır.
Pencerelerin ısı tutma özelliğini artırmak için ya çift kanatlı veya tek kanatlı
yapılmalıdır (tabakalı camların ısı tutma kabiliyeti fazla olup piyasada iki, üç ve
dört tabakalı hâlde bulunmaktadır).
Pencerelerde duvar kenar örgüleri dişli ise dişli bitişler lentoda da devam eder.
Dişler, sabit çerçevenin oturmasına ek olarak yardımcı olduğu gibi yalıtım
olanaklarını da artırır. Duvar dişi, kendisine içten oturan kanat ile kasa
bağlantısını sağlayan menteşeler için yeterli genişlik bırakılmasına elverişli
olmalıdır.
İmar Yönetmeliği’ne göre pencerelerin döşemeden yüksekliği en az 90 cm’den
başlamalıdır. Bu yükseklik oturma ve çalışma odaları için uygundur.
Pencerelerde sabit camlı kısımların genişliği, temizlik yapılmasına imkân
verecek şekilde yapılmalıdır. İki taraftan temizlik yapabilmek için sabit
camların iki yanlarında açılabilir kanatlar olmalıdır. Sabit cam 150 cm’den daha
fazla olmamalıdır.

1.8.2. Banyo-WC ve Havalandırma Pencereleri
Banyo ve WC’lerde havalandırma pencereleri hava bacasında düzenlenir. Ölçüleri en
40 X 40 cm olmalıdır. Havalandırma pencereleri Şekil 1.21’de görülmektedir.

Şekil 1.21: Banyo ve WC pencereleri

Resim 1.9’da panjur tip pencere, Resim 1.10’da içe ve dışa açılan tip normal pencere,
Resim 1.11’de düşey ekseni etrafında dönerek açılan pencere ve Resim 1.12’de de sürgülü
tip pencere görülmektedir
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Resim 1.9: Panjur tip pencere görünümü

.

Resim 1.10: İçe ve dışa açılan normal tip pencere görünümü
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Resim 1.11: Düşey eksen etrafında açılan pencere

Resim 1.12: Örnek pencere görünümü

1.9. Ölçülendirmeler
1.9.1. İç Ölçülendirme
Bir binanın iç bölümlerinin ölçülendirilmesine iç ölçülendirme denir.
İç ölçülendirmede dikkat edilecek hususlar:






Dolu – boş ölçülendirme yapınız (duvarlar dolu, pencereler boşlukları
oluşturur).
İki ölçü çizgisi arasında 8-10 mm mesafe alınız.
Ölçü çizgisinin sınırlarına ölçü oklarını çiziniz.
Ölçü yazılarını yazınız.
Daha sonra tam ölçülendirme yapınız (Şekil 1.22).
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Şekil 1.22: Zemin kat planının bir bölümünün iç ölçülendirmesi



Aynı işlemleri asansör ölçülendirmesinde de yaptığımızda Şekil 1.23’teki çizim
oluşacaktır.

Şekil 1.23: Asansör ölçülendirmesi

1.9.2. Dış Ölçülendirme
Üzerinde çalışılan yapıya ait yatay mesafe dış (düşey akslar arası) ölçülendirme Şekil
1.24’te görülmektedir. Projeye ait ölçü yazıları zor görüleceğinden bu ölçülendirme daha
rahat görebilmeniz için Şekil 1.25’te ikiye bölünerek ayrıca verilmiştir.

Şekil 1.24: Dış ölçülendirmenin tamamının görünümü
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Şekil 1.25: Dış ölçülendirmenin ikiye bölünmüş 1 ve 14 aksı arasındaki görünümü

Düşey mesafe dış (yatay akslar arası) ölçülendirme ise Şekil 1.26’da görülmektedir.
görülmektedir
Ölçülendirme üç parçaya bölünmüştür.

Şekil 1.26: Yatay akslar arasının üç parçada ölçülendirilmiş görünümü
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1.9.3. Kotlu Ölçülendirme
Binalarda katlar arasındaki mesafenin ölçülendirilmesine kotlu ölçülendirme denir.
Kotlu ölçülendirme, sıfır kotuna göre diğer yapı elemanlarının ölçülendirilmesinde kullanılır.
Sıfır kot zemin (yer) veya zemin kat olarak alınır. Kot
şeklinde ifade edilir. Şekil
27’de merdivende kotlu ölçü görülmektedir. Burada merdiven başlangıç kotu +1.50,
merdiven ara sahanlığı
ahanlığı 2.95, merdiven çıkışı ise +4.40 cm’dir. Burada kat yüksekliği 440440
1.50= 290 cm’dir (Şekil 1.26).

Şekil 1.27: Merdivende kotlu ölçülendirme görünümü

1.10. Yazılar
Yazı şablonları ve rapido kalemleri





2’lik yazı şablonu: 0.2’lik rapido kalemleri ile kapı,
apı, pencere, balkon, baca
çizgileri, tarama çizgileri, ölçü okları, pencere ve kapı açılış yönleri ve tefriş
elemanlarının
nın çizimi yapılır. 2’lik yazı şablonları ile de ölçülendirme ve mahal
yazıları yazılır.
3’lük yazı şablonu: 0.3’lük rapido kalemi ile mahal yazıları yazılabilir,, duvar
çizgileri, kolonlar çizilebilir. 3’lük yazı şablonu ile de ölçülendirmeler
yapılabilir, mahaller yazılır. K
Kotlar verilebilir.
5’lik yazı şablonu: 0.5’lik rapido kalemi ile çerçeve çizgileri, kesit çizgileri,
çizgileri
kolonlar, duvar çizgileri çizilebilir; 5’lik yazı şablonu ile de proje ismi
yazılabilir.

1.11. Tefrişler
Tefrişleri, çizeceğiniz projenin ölçe
ölçeğine göre yapmalısınız. Örneğin, 1/50 ölçeğinde
çalışıyorsanız aynı ölçekli mimari şablonu kullanmalısınız
kullanmalısınız. Buna dikkat etmelisiniz.
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1.11.1. Sabit Eşya Mahal Tefrişi
1.11.1.1. Mutfak
Mutfak, bulaşık yeri, yemek ofisi, kiler, depo, çamaşırlık vb. mahaller servis
yerleridir. Mutfaklarda iyi bir düzenleme, bol ışık, manzara hâkimiyeti, bazı duman ve
yemek kokularını iyi çeken bir davlumbaz veya aspiratör, bulaşık yıkama teknesi, buzdolabı,
fırın, tezgâh ve üst dolaplar çizilebilir.
Konutlardaki mutfaklarda minimum genişlik 220 cm olmalıdır. En küçük bir mutfağın
alanı 8 m2 olmalıdır. Yemek yenecek bir alan ise 12 - 14 m2 arasında düzenlenmelidir.
Mutfak tefrişinde mahallin özelliğine göre farklı uygulamalar yapılabilir. Şekil
1.28’de iki farklı mutfak tasarımı görülmektedir. Sağdaki mutfak, simetrik dairelere aittir.
Bunların hepsi bildiğiniz gibi mimari şablonlarda bulunmaktadır.

Şekil 1.28: İki farklı mutfak tefrişi görünümü

1.11.1.2. Banyo
Banyo tefrişinde mahallin durumuna göre bir küvet, alafranga tuvalet, lavabo, çamaşır
makinesi gibi gereçler kullanılır. Ancak alan darsa küvet yerine duş teknesi konabilir.
Banyoların planlanmasında aydınlatma ve havalandırma tertibatı uygun ölçülerde
düzenlenmelidir. Ortalama banyo ölçüsü 180 X 200 cm boyutlarında olmalıdır. Tefriş
çizimlerini ilgili ölçek şablonuyla yapabilirsiniz (Şekil 1.29).

Şekil 1.29: Banyo ve duş tefrişi görünüm
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1.11.1.3. WC
Tuvalet taramalarında tuvalet taşı (alaturka, alafranga) ve lavabonun gösterilmesi
gerekir. Şekil 1.30’da tuvalet tefrişleri görülmektedir. Burada alafranga tuvalet taşı
kullanılmamıştır.

Şekil 1.30: WC tefrişi görünümü

1.11.2. Diğer Mahal Tefrişleri
1.11.2.1. Salon
Salon bölümü bireylerin yaşamın büyük bir bölümünün geçtiği yerdir. Bu bölümde
tefriş malzemesi insanların yaşamlarında rahat edebileceği şekilde seçilmelidir (oturma
grubu, vitrin, çiçekler, TV vb.). Şekil 1.31’de örnek bir salon tefrişi görülmektedir.

Şekil 1.31: Salon bölümünün tefrişi

1.11.2.2. Çalışma Odası
İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için çalışmaya ihtiyaçları vardır. İnsanlar
bu tür faaliyetleri çalışma odalarında gerçekleştirirler. Bu mahalde de bu işleri
gerçekleştirebilecek şekilde düzenlemeler yapılmalıdır (çalışma masası, bilgisayar, kitaplık
vb.). Örnek çalışma odası Şekil 1.32’de görülmektedir.
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Şekil 1.32: Çalışma odası tefrişi

1.11.2.3. Yatak Odası
Yatak odaları (ebeveyn, çocuk ve misafir yatak odaları) bir yapıdaki yatak grubunun
en önemli bölümlerindendir. Yatak odaları, banyo ve duş gibi ıslak mekânlarla birlikte
düzenlenmelidir. Yatak odalarında bazı çözümlerde gömme dolaplara yer verilmelidir.
Yataklar pencerelere yakın tertiplenmelidir. Kapılar yatak üzerine açılmamalıdır. Yataklar,
mahal içinde kapı ve pencerenin doğrultusunda arada kalacak şekilde yerleştirilmemelidir.
Bir kişilik yatak ölçüsü 90 x 200 -100 x 200 cm’dir. İki kişilik yatak ölçüsü 140x200160x 200-200x200 cm arasındadır. Şekil 1.33’te yatak odası tefrişi görülmektedir.

Şekil 1.33: Yatak odası tefrişi

1.11.2.4. Hol-Antre
Yapının yatay sirkülasyonunu sağlayan mahallerdir. Binanın mimari planlamasına ve
bina kullanışına göre çalışma odası, bekleme yeri, üst kat çıkışlarının merdiven başı
birleşimindeki hizmetleri görür. Şekil 1.34’te örnek yapıya ait antre ve hol düzenlemesi
görülmektedir.
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Şekil 1.34: Hol ve antre tefrişi görünümü

1.12. Taramalar
Projedeki yapı elemanının hangi malzemeye ait olduğunu (ahşap, beton, betonarme,
çelik vb.) nerede bulunduğunu (kesit çizgisi veya görünmeyen ayrıt), niteliğini (malzeme
kalitesi, özellikleri) göstermek amacıyla çizilen çizgilere tarama çizgileri denir. İyi bir
tarama bir resimde çok özellik anlatarak okuyucuyu doyurur. Bir kanaat oluşturur.
Görselliğini güzelleştirir.
Tarama yaparken aşağıdaki uyarılara dikkat ederek çizimlerinizi gerçekleştiriniz:








Kurşun kaleminizin ucunun açık olduğunu kontrol ediniz.
Tarayacağınız alanın tarama açısını belirleyiniz.
Tarama yapacağınız gönye ve T cetvelinizi temizleyiniz.
Gönye ve T cetveli birbirine çakışık olarak çizgileri çiziniz.
Gereksiz çizgileri siliniz.
Rapido kalemini kullanırken kalem kalınlıklarına dikkat ediniz.
Taramalarınızın istenilen sıklıkta olup olmadığını kontrol ediniz.

1.12.1. Islak Mekân Taraması
Bir yapıda ıslak mekânlar; banyo, WC ve mutfak bölümleridir.





Banyoda tarama: WC, banyo ve mutfak gibi ıslak bölümler, sağlıklı
(hijyenik) olmalıdır. Bu mekânlarda kir, pas yağ lekesi gibi zararlı maddeleri
üzerinde barındırmayacak yapı gereçleri seçilmelidir (seramik, fayans vb.).
Örnek yapıda bu mekânlarda fayans ve seramik kullanılmıştır. Banyoda tarama,
Şekil 1.35’te görülmektedir.
WC’de tarama: WC, banyo vb. ıslak mekânlarda seramik veya fayans türü
malzemeler kullanılır. Bu malzemelerle ıslak mekân taraması da Şekil 1.35’teki
gibi olmalıdır.

Şekil 1.35: Banyo ve WC de tarama
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Mutfakta tarama: Mutfak bölümünde kullanılan yapı gereçleri de WC ve
banyoda kullanılanlara benzer
benzer, bu nedenle tarama hemen hemen aynı olur.
Malzeme deseni ve boyutu farklılık gösterir. Mutfakta tarama Şekil 1.36’da
görülmektedir.

Şekil 1.36: Mutfakta tarama



Oda taramaları: Odalar insanların yaşamlarının çoğunu geçirdikleri
mekânlardır. Bu bölümlerde kullanılacak malzeme sıhhi olmalıdır. Bunun
yanında çok fonksiyonlu ve modüler malzemeler seçilmelidir. Örnek projede
Şekil 1.37, 1.38, 1.39’da
39’da görüldüğü gibi odalarda parke taraması yapılmıştır.

Şekil 1.37
1.37: Salon taraması
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Şekil 1.38: Oturma odası taraması

Şekil 39: Çalışma, yatak ve çocuk odası görünümü

Şekil 1.40’ta dairenin genel tefrişi görülmektedir. Tarama yaparken dikkat edilecek
noktalardan biri de taramanın en son yapılmasıdır. Örneğin, mahal yazıları ve ölçülendirme
yapıldıktan sonra tarama yapılır. Bunun nedeni de yazı ve ölçü yazılarının geldiği yerlerin
boş bırakılmasıdır.
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Şekil 1.40: Dairenin tefrişli görünümü
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


İşlem basamakları ve öneriler tablosunda yer alan bilgilerden faydalanarak
aşağıda verilen şekillerdeki kat planlarını çizerek kolonları çelik profillerden
düzenleyiniz (Kolonlarda I ve U profili tercih edilecektir.).

Yemekhane
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Kat planı görünümü
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İşlem Basamakları

 Zemin kat planı çizimi için ilgili yönetmelik
ve şartname bilgilerini kullanınız.






















Çizim alanını belirleyiniz.
Kat planı akslarını çiziniz.
Kolonları çiziniz.
Duvarları ve sıvaları çiziniz.
İç ve dış merdiven dengelendirmelerini
yapınız.
Asansör boşluğunu çiziniz.
Kapı boşluklarını oluşturunuz.
Kapıları yönetmeliklere uygun bir şekilde
çiziniz.
Pencere boşluklarını oluşturunuz.
Pencereleri yönetmeliklere uygun şekilde
çiziniz.
Bina etrafındaki tretuvarı çiziniz.
İç ve dış ölçülendirmeleri yapınız.
Kotlu ölçülendirmeleri yapınız.
Mahallerle ilgili bilgilileri yazınız (mahal adı,
mahal ölçüleri vb.).
Sabit eşya mahal tefrişlerini yapınız.
Diğer eşya mahal tefrişlerini yapınız.
Taramaları yapınız.
Çizim paftasını çinileyiniz.
Çizim paftasını temizleyiniz.
Çiziminizi kontrol ediniz.
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Öneriler
 İmar Yönetmeliği
 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Şartnamesi: Bayındırlık ve İskân
Bakanlığınca hazırlanmış olan Afet
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar
Hakkında Yönetmelik
 TS 498Yapı Elemanlarının
Boyutlandırılmasında Alınacak
Yüklerin Hesap Değerleri ve TS 648
Çelik Yapıların Hesap ve Yapım
Kuralları’nda çelik yapılar ile ilgili
genel açıklamalar.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çizimleri dikkatli bir şekilde
yapınız.
 Atölyenizde görsel araç ve gereçleri
kullanınız.
 Çizim yaparken güvenlik tedbirlerini
alınız.
 Örnek çalışmaları dikkatle
inceleyiniz.
 Çizim kâğıdınızı masaya düzgün bir
şekilde bağlayınız.
 T cetveli ve gönyenizi temizleyiniz.
 Temiz ve düzenli olunuz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Değerlendirme Ölçütleri
Plan çiziminde kullanılacak araç ve gereçleri hazırladınız mı?
Kâğıdınızı çizim için hazırladınız mı?
Kâğıdınızı düzgün bir şekilde masaya yapıştırdınız mı?
İlgili yönetmelik ve şartnameleri okudunuz mu?
Aks ve kolon çizimlerini yaptınız mı?
Duvar ve sıvaları çizdiniz mi?
İç ve dış merdiven dengelendirmesini yaptınız mı?
Kapı ve pencere çizimlerini yaptınız mı? Bu elemanların bir
döşemede ne kadar alınması gerektiğini biliyor musunuz?
Topal kapı nerelerde kullanılır ve çizimleri nasıl yapılır,
öğrendiniz mi?
Asansörler hakkında bilgi sahibi oldunuz mu? Asansörlerde
kapı ölçülerini biliyor musunuz?
Dış ölçülendirmelerde işlem sırasını biliyor musunuz?
Kotlu ölçülendirmeler nerelerde (hangi çizimlerde) kullanılır,
hangi sembollerle gösterilir, biliyor musunuz?
Mahallerin tefrişini yaptınız mı? Tefrişler mahallerle uyum
sağlıyor mu?
Islak mekânların sabit eşya tefrişini yapabildiniz mi? Tefriş
elemanlarının boyutlarını öğrendiniz mi?
Taramaları yapabildiniz mi?
Yazı şablonları ve rapido kalemlerinin kullanılacağı yerleri
biliyor musunuz?

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1)

Çelik veya betonarme yapıların çizimine aşağıdakilerden hangisiyle başlanmalıdır?
A) Kolon çizimi
B) Aks çizimi
C) Duvar çizimi
D) Kapı çizimi

2)

Aşağıdakilerden hangisi iç ve dış duvarlardaki sıva kalınlığıdır?
A) 3-4 cm
B) 4-5 cm
C) 2-3 cm
D) 3,5-4,5 cm

3)

Mahal kapı ölçüleri (dış kapı, oda, WC) aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 90-80-70
B) 70-80-90
C) 90-100-70
D) 100-90-80

4)

Aşağıdakilerden hangisi mahal döşeme kaplaması olarak yapılmaz?
A) Mutfakta parke kaplanması
B) Salonda parke kaplanması
C) Odada parke kaplanması
D) WC’de fayans kaplanması

5)

Kapı ve pencerelerde ölçü yazılarının yazılış şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A) Önce düşey sonra yatay ölçü yazılır.
B) Önce yatay sonra düşey ölçü yazılır.
C) Her ikisi de yazılabilir.
D) Hepsi

6)

Aşağıdakilerden hangisi balkon kapısı ölçüsüdür?
A) 70 cm
B) 60 cm
C) 80 cm
D) 90 cm

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Yönetmelik ve şartnameleri göz önünde bulundurarak normal kat planı çizimi
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan konut inşaatlarını gezerek yapı elemanlarının nasıl
yapıldığını ve yapılma koşullarını araştırınız. Yapı elemanlarına ait bilgiler
edininiz. Bu bilgileri çizimlerinizle bütünleştiriniz.

2. NORMAL KAT PLANI ÇİZİMİ
2.1. Kolon Çizimleri
2.1.1. Aks Çizimi
Zemin kata göre yapılan aks çizimlerinden faydalanılarak normal kat aks çizimleri
gerçekleştirilir. Şekil 2.1’de normal katın bir bölümündeki aks çizgileri görünmektedir.

Şekil 2.1: Normal kat kolon aks çizgileri

2.1.2. Kolon Çizimi
Kolon çizimini gerçekleştirebilmek için zemin kat kolon çizimlerinden faydalanılır.
Daha önce çizilen zemin kat planını yeni çizeceğimiz pafta altına koyarak üzerinden önce
kurşun kalem, doğruluğundan emin olduktan sonra rapido ile geçilmelidir. Kolon boyutları
kat boyunca zemin katın aynısı alınmalıdır. Şekil 2.2 ve 2.3’te kolon çizimini iki bölüm
hâlinde görmektesiniz.
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Şekil 2.2: Kolonların birinci dairede görünümü

Şekil 2.3: Kolonların diğer iki dairedeki görünümleri
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2.2. Duvar ve Sıva Çizimleri
2.2.1. İç Duvar
Betonarme ve çelik yapılarda iç duvarlar, tuğla veya panel duvarlarla yapılır. Bu
duvarlarda sıva kalınlıkları zemin katta olduğu gibidir. İklimsel şartlara bağlı olmakla
beraber iç duvarlar 8.5, 13.5, 19’luk tuğla ile örülür. Projelendirmede iç duvarlar 10, dış
duvarlar 20 cm olarak alınır.

2.2.2. Dış Duvar
Dış duvarlar tuğla, panel duvar veya gaz beton ile yapılır. Sıva kalınlıkları zemin katta
olduğu gibidir. Dış duvarlar da yine iklimsel şartlar göz önünde bulundurularak 19 veya
29’luk tuğla ile örülür. Projelendirmede 20 ve 30 cm olarak alınır. İç ve dış kısımda farklı
türden yalıtım malzemeleri kullanılabilir. Şekil 2.4’de duvar ve sıva çizimleri görülmektedir.

Şekil 2.4: Duvar ve sıva çizimleri

2.3. İç Merdiven Dengelendirme
2.3.1. Rıht
İki basamak arasındaki dik yüzeye denir. Projelerde (h) ile gösterilir. Yapılarda farklı
boyutlarda alınır. Rıht yüksekliği en az 12 cm, en çok 22 cm olmalıdır.
Rıht ile alakalı bilgiler için konu 1.4.1’e bakınız.

2.3.2. Basamak
İki rıht arasındaki ayak basılan yatay yüzeye denir. Projelerde (b) ile gösterilir.
Merdivenlerde basamak ve rıht birbirleriyle uyumlu olmalıdır. İnsanların attığı adıma göre
basamağın genişliği ve rıhtın yüksekliği orantılı olacak şekilde düzenlenmelidir. Basamak
genişliği az alınırsa rıht yüksekliği fazlalaştırılmalı, basamak genişliği fazla alınırsa rıht
yüksekliği azaltılmalıdır.
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2.3.3. Çıkış Hattı
Merdiven kolu ortasından geçtiği varsayılan hayali çizgiye çıkış hattı denir ve sadece
projelendirmede kullanılır. Merdiven kolu üzerindeki çıkış hattının en alttaki rıhtın kestiği
nokta, iki paralel çizgi ya da yuvarlak bir nokta ile gösterilmelidir. Bu, merdiven kolunun
başlangıcını belirtir. Çıkış hattının en son rıhtla kesiştiği nokta ok ile sonlandırılır. Bu da
merdivenin bittiğini gösterir. Çıkış hattının sol ve sağ tarafında rıhtları gösteren rakamlar
olmalıdır.

2.3.4. Korkuluk
Merdivenin boşluğa bakan kısmını kapatan ve insanların merdiven boşluğuna
düşmesini engelleyen düşey elemanlara (metal, ahşap, alüminyum) korkuluk denir. Korkuluk
ile alakalı bilgiler için 1.4.4’e bakınız.

2.4. Asansör Çizimi
İmar yönetmeliklerinde 5 kattan yüksek olan binalarda yapılması zorunlu olan,
mekanik işleyen düşey sirkülasyon elemanıdır. Asansör çizimi ile alakalı bilgiler için konu
1.7’ye bakınız.

2.5. Kapı Çizimleri
Çelik veya betonarme yapılarda en çok kullanılan ahşap kapıdır. Dış kapılar genellikle
çelik olarak düzenlenir. Resim 1.7’de iki tip çelik kapı ve bunların açılış yönleri
görülmektedir. Kapı çizimleri ile alakalı bilgiler için konu 1.6’ya bakınız.

2.5.1. İç Kapı
İç kapı ile alakalı bilgiler için 1.6.1’e bakınız. Şekil 2.5’te ahşap ve alüminyum
kapıların çizimleri görülmektedir.

2.5.2. Dış Kapı
Bu gruba bina giriş kapıları, dairelerin dış giriş kapıları, balkon kapıları girer. Dış kapı
ile alakalı bilgiler için 1.6.2’ye bakınız.
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Şekil 2.5: Ahşap ve alüminyum iç kapı çizimleri

2.5.3. Topal Kapı
Oda, balkon ve teras çıkış kapıları bazen pencere ile birlikte düzenlenir. Bu kapılara
topal kapı adı verilir. Şekil 1.18’de topal kapının plan ve görünüşü verilmiştir. Topal kapı ile
alakalı bilgiler için konu 1.6.3’e bakınız.

2.6. Pencere Çizimleri
Pencere büyüklüğünün belirlenmesinde döşeme alanı büyüklüğüne bağlı kalınmalıdır
(TS 825-1998). Pencerelerin kanat genişliği, iç ve dış ortamlar arasında fiziksel bağlantılar
kurulabilecek kadar olmalıdır. Ayrıca kanatlar ağırlıktan dolayı sarkmamalıdır. Pencere
çizimleri ile alakalı bilgiler için 1.8’e bakınız.

2.6.1. Oda Pencereleri
Oda pencereleri ile alakalı bilgiler için 1.8.1’e bakınız. Örnek oda pencereleri Şekil
2.6 ’da görülmektedir.
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a

b

Şekil 2.6: Farklı ölçülerde oda penceresi görünümü

2.6.2. Banyo-WC Pencereleri
Banyo-WC pencereleri dışarıdan görülmemesi için diğer oda pencerelerine göre
yukarıda düzenlenir. Örnek banyo ve WC pencereleri Şekil 2.7’de görülmektedir.

Şekil 2.7: Banyo ve WC pencerelerinin görünümü

2.7. Ölçülendirmeler
Ölçülendirmeler konu 1.9’da açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Ayrıntılı bilgi için
Çizgisel ve Kotlu Ölçülendirme modülüne bakılabilir.

45

2.7.1. İç Ölçülendirme
İç ölçülendirmeler ile alakalı bilgiler için 1.
1.9.1’e bakınız.. Normal kat planının iç
ölçülendirmesi, zemin kat plan çizim
çiziminde anlatıldığı gibi yapılacaktır. Şekil 2.8’de iç
ölçülendirme örneği gösterilmiştir.

Şekil 2.8: Birinci dairenin iç ölçülendirmesinin görünümü
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2.7.2. Dış Ölçülendirme
Dış ölçülendirmeler ile alakalı bilgiler için konu 1.9.2’de; Şekil 1.24 ve 1.25’te
anlatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için Çizgisel ve Kotlu Ölçülendirme modülüne bakılabilir.

2.7.3. Kotlu Ölçülendirme
Kotlu ölçülendirmeler ile alakalı bilgiler için 1.9.3’e bakınız. Kotlu ölçülendirmeler daire
girişlerinde veya merdivenlerde gösterilir. Şekil 2.9’da örnek bir kotlu ölçülendirme
görülmektedir.

Şekil 2.9: Merdivende kotlu ölçülendirme

2.8. Yazılar
Çelik yapı plan çizimlerinde çizilen kısımlarla ilgili bilgiler vermek amacıyla gereken
yerlere yazılar yazılmalıdır. Yazılar ile alakalı bilgiler için 1.10’a bakınız.
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2.9. Tefrişler
Tefrişler ile alakalı bilgiler için 1.11’e bakınız. Şekil 2.10 ve Şekil 2.11’de örnek
tefrişler görülmektedir.

Şekil 2.10: Banyo ve WC’de tefriş

Şekil 2.11: Salon, çalışma odası, yatak odası ve holde tefriş görünümü

2.10. Taramalar
Projedeki yapı elemanının hangi malzemeye ait olduğunu (ahşap, beton, betonarme,
çelik vb.), nerede bulunduğunu (kesit çizgisi veya görünmeyen ayrıt), niteliğini (malzeme
kalitesi, özellikleri) göstermek amacıyla çizilen çizgilere tarama çizgileri denir. İyi bir
tarama, bir resimde çok özellik anlatarak okuyucuyu doyurur. Bir kanaat oluşturur.
Görselliğini güzelleştirir. Taramalar; konu 1.12’de açıklandığı şekilde yapılmalıdır.
Taramalar ile alakalı bilgiler için 1.12’ye bakınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem basamakları ve öneriler tablosunda yer alan bilgilerden faydalanarak aşağıdaki
şekillerdeki kat planı ve merdiven çizimlerini 1/50 ölçeğinde uygun bir kâğıt seçerek çiziniz.

Örnek kat planı görünümü
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Örnek merdiven görünümü
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Normal kat planı çizimi için ilgili
yönetmelik ve şartname bilgilerini
kullanınız.





















 bk. Zemin kat planı çizimi

Çizim alanını belirleyiniz.
Kat planı akslarını çiziniz.
Kolonları çiziniz.
Duvarları ve sıvaları çiziniz.
İç ve dış merdiven dengelendirmelerini
yapınız.
Asansörü çiziniz.
Kapı boşluklarını oluşturunuz.
Kapıları yönetmeliklere uygun bir şekilde
çiziniz.
Pencere boşluklarını oluşturunuz.
Pencereleri yönetmeliklere uygun şekilde
çiziniz.
İç ölçülendirmeleri yapınız.
Dış ölçülendirmeleri yapınız.
Kotlu ölçülendirmeleri yapınız.
Mahallerle ilgili bilgilileri yazınız (mahal
adı, mahal ölçüleri vb).
Sabit eşya mahal tefrişlerini yapınız.
Diğer eşya mahal tefrişlerini yapınız.
Taramaları yapınız.
Çizim paftasını çinileyiniz.
Çizim paftasını temizleyiniz.
Çiziminizi kontrol ediniz.
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 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çizimleri dikkatli bir şekilde yapınız.
 Atölyenizde görsel araç ve gereçleri
kullanınız.
 Çizim yaparken güvenlik tedbirlerini
alınız.
 Örnek çalışmaları dikkatle inceleyiniz.
 Çizim kâğıdınızı masaya düzgün bir
şekilde bağlayınız.
 T cetveli ve gönyenizi temizleyiniz.
 Temiz ve düzenli olunuz.


KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Değerlendirme Ölçütleri
Plan çiziminde kullanılacak araç ve gereçleri hazırladınız mı?
Çizimde kullanacağınız kâğıdı hazırladınız mı?
Kâğıdınızı düzgün bir şekilde masaya yapıştırdınız mı?
İlgili yönetmelikleri okudunuz mu?
Aks çizgilerini çizdiniz mi?
Kolon çizimlerini yaptınız mı?
İç ve dış duvarları çizdiniz mi?
İç ve dış merdivenleri çizdiniz mi?
Asansörü çizdiniz mi?
Kapıları çizdiniz mi?
Pencereleri çizdiniz mi?
Bacaları çizdiniz mi?
Ölçülendirmeleri yaptınız mı?
Yazıları ilgili şablonlarla yazdınız mı?
Tefrişleri yaptınız mı?
Taramaları yaptınız mı?
Projeyi kontrol ederek temizliğini yaptınız mı?

Evet

Hayır

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.

52

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Bahçe, park ve geçit merdivenlerinde rıht yüksekliği aşağıdakilerden hangisidir.
A) 12-14 cm
B) 14-16 cm
C) 16-18 cm
D) 18-22 cm
Aşağıdakilerden hangisi ahşap kapılarda kasa ve kanat kalınlığı olarak alınmalıdır?
A) 30 mm
B) 40 mm
C) 42 mm
D) 52 mm
Banyo-WC kapı ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 100 / 210
B) 80 / 210
C) 90 / 210
D) 60 / 210
Planda kapı ve pencere çiziminde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Açılış yönleri gösterilir.
B) Çizgisel ölçülendirme yapılır.
C) Kesilen yüzeyler taranır.
D) Kapı ve pencere poz numaraları verilmez.
Ölçülendirme yazılarının yazılmasında aşağıdaki kalemlerden hangisi kullanılır?
A) 0.5 – 0.4
B) 0.6 – 0.4
C) 0.4 - 0.5
D) 0.2 – 0.3
Aşağıdakilerden hangisi korkuluk yüksekliği olarak alınır?
A) 50 -70 cm
B) 75 – 125 cm
C) 80 - 100 cm
D) 90 - 120 cm

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.

53

ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
Yönetmelik ve şartnameleri göz önünde bulundurarak bodrum kat planı çizimi
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan konut inşaatlarını gezerek yapı elemanlarının nasıl
yapıldığını ve yapılma koşullarını araştırınız. Yapı elemanlarına ait bilgiler
edininiz. Bu bilgileri çizimlerinizle bütünleştiriniz.

3. BODRUM KAT PLANI ÇİZİMİ
3.1. Kolon Çizimleri
3.1.1. Aks Çizimi
Aks çizimleri zemin kat planı çiziminde anlatılmıştır. Burada aks çiziminde dikkat
edilecek hususlar hakkında genel bilgiler verilecektir. Aks, bir nesnenin ortasından geçtiği
varsayılan çizgidir. Çizgi nesneyi ikiye böler. Aks çizimi, yapı ressamına kolon ve duvar
mesafelerini almada kolaylıklar sağlar (Şekil 3.1).

Şekil 3.1: Aks çizimi
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3.1.2. Kolon Çizimi
Kolonları çizerken aks ve duvarlar dikkate alınmalıdır. Bunun için daha önce çizilen
zemin kat planından faydalanılmalıdır.

3.2. Duvar ve Sıva Çizimleri




İç duvar: İç duvar için 1.3.1’e bakınız.
Dış duvar: Dış duvar için 1.3.2’ye bakınız.
Kuranglez duvarı: Kuranglez bodrum katlarda havalandırma ve ışıklandırma
amacıyla yapılan yapı elemanlarıdır. Şekil 3.2’de örnek kuranglez planı
görülmektedir.

Şekil 3.2: Kuranglez planı

3.3. İç Merdiven Dengelendirme
İç merdiven dengelendirilmesi zemin kat planında 1.4’te verilmiştir. Şekil 3.3’te
bodrumdaki sığınağa inen merdiven görülmektedir.
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Şekil 3.3: Sığınak merdiveni

3.4. Asansör Çizimi
İmar yönetmeliklerinde 5 kattan yüksek olan binalarda yapılması zorunlu olan,
mekanik işleyen düşey sirkülasyon elemanıdır. Asansör çizimi için zemin kat planı
çiziminde 1.7’ye bakınız.

3.5. Kapı Çizimleri
3.5.1. İç Kapı
İç kapı ile alakalı bilgiler için 1.6.1’e bakınız. Şekil 3.4’te örnek bir yapıda iç kapıların
bir bölümünün çizimi görülmektedir.

Şekil 3.4: Örnek bir yapıda iç kapıların görünümü
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3.5.2. Sığınak Kapısı
Şekil 3.5’te sığınağa inen merdiven ve kapı görülmektedir. Sığınak ve yangın
merdiveni gibi mahallerde kapıların dışarı açıldığı unutulmamalıdır.

Şekil 3.5: Sığınak kapı ve merdiveni

3.6. Pencere Çizimleri
3.6.1. Kömürlük Pencereleri
Günümüzde büyükşehirlerde yakıt olarak doğalgaz kullanıldığı için kömürlük
düzenlenmemektedir. Ancak yakıt olarak kömür kullananlar veya mahalli depo olarak
kullananlarda kömürlük, depo penceresi görünüm ve ölçüsü aşağıda görülmektedir.
Günümüzde anakentlerde güvenlik ön planda olduğu için burada bina güvenlik birimine ait
bölüm örnek olarak düzenlenmiştir (Şekil 3.6).

Şekil 3.6: Örnek kömürlük penceresi ve güvenlik biriminin görünümü

3.6.2. Banyo-WC Pencereleri
Banyo-WC pencereleri için normal kat planındaki 2.7.2’ye bakınız.
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3.7. Ölçülendirmeler
Ölçülendirmeler konu 1.9’da açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Ayrıntılı bilgi için
Çizgisel ve Kotlu Ölçülendirme modülüne bakılabilir.

3.7.1. İç Ölçülendirme
İç ölçülendirmeler ile alakalı bilgiler için 1.9.1’e bakınız. Bodrum kat planının iç
ölçülendirmesi, zemin kat plan çiziminde anlatıldığı gibi yapılacaktır. Şekil 2.8’de iç
ölçülendirme örneği gösterilmiştir. İç ölçülendirmede dolu boş, daha sonra da tam
ölçülendirme yapılır. Şekil 3.7’de örnek bir bodrum kat iç ölçülendirmesi görülmektedir.

Şekil 3.7: Bodrum kat iç ölçülendirmesi

3.7.2. Dış Ölçülendirme
Dış ölçülendirmeler ile alakalı bilgiler konu 1.9.2’de; Şekil 1.24 ve 1.25’te
anlatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için Çizgisel ve Kotlu Ölçülendirme modülüne bakılabilir.
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3.7.3.Kotlu Ölçülendirme
Kotlu ölçülendirmeler ile alakalı bilgiler için 1.9.3’e bakınız. Kotlu ölçülendirmeler
daire girişlerinde veya merdivenlerde gösterilir. Ayrıntılı bilgi için Çizgisel ve Kotlu
Ölçülendirme modülüne bakılabilir.

3.8. Yazılar
Çelik yapı plan çizimlerinde çizilen kısımlarla ilgili bilgiler vermek amacıyla gereken
yerlere yazılar yazılmalıdır. Yazılar ile alakalı bilgiler için 1.10’a bakınız.

3.9. Tefrişler
Tefrişleri, çizeceğiniz projenin ölçeğine göre yapmalısınız. Örneğin, 1/50 ölçeğinde
çalışıyorsanız aynı ölçekli mimari şablonu kullanmalısınız. Buna dikkat etmelisiniz. Tefrişler
ile alakalı bilgiler için 1.11’e bakınız.

3.9.1. Sabit Eşya Mahal Tefrişi

Sığınak
Örnek yapıda sığınak görülmektedir. Sığınak bilindiği gibi savaş, salgın hastalık gibi
durumlarda sığınılacak bölümdür. Burada insanların ihtiyaçlarını karşılayacak alanların
bulunması gerekmektedir (Şekil 3.8).

Şekil 3.8: Sığınak görünümü


Su deposu
Su deposu suyun tüm katlara dağılımının yapıldığı yerdir. Bodrum katlarda bulunan su
deposundan diğer katlara suyun çıkartılabilmesi için hidrofor gereklidir. Şekil 3.9’da örnek
bir su deposu görülmektedir.
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Şekil 3.9: Su deposunun görünümü

3.9.2. Diğer Mahal Tefrişleri Çizimi


Kapıcı dairesi: Kapıcı dairesi genellikle bina bodrum veya zemin katlarında
oluşturulur. Şekil 3.10’da kapıcı dairesi görülmektedir.

Şekil 3.10: Kapıcı dairesi tefrişi



Hol-antre: Örnek kapıcı dairesi hol ve antresi Şekil 3.11’de görülmektedir.
Şekle dikkatli bakılacak olursa hol kısmında alan daraltmamak için herhangi bir
tefriş düzenlenmemiştir. Antre bölümünde vestiyer çizilmiştir.
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Şekil 3.11: Hol antre görünümü

3.10. Taramalar
Projedeki yapı elemanının hangi malzemeye ait olduğunu (ahşap, beton, betonarme,
çelik vb.), nerede bulunduğunu (kesit çizgisi veya görünmeyen ayrıt), niteliğini (malzeme
kalitesi, özellikleri) göstermek amacıyla çizilen çizgilere tarama çizgileri denir. İyi bir
tarama, bir resimde çok özellik anlatarak okuyucuyu doyurur. Bir kanaat oluşturur.
Görselliğini güzelleştirir. Taramalar konu 1.12’de açıklandığı şekilde yapılmalıdır.
Taramalar ile alakalı bilgiler için 1.12’ye bakınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem basamakları ve öneriler tablosunda yer alan bilgilerden faydalanarak aşağıdaki
şekillerdeki kapı plan görünüş ve kesit resimlerini çiziniz.

Şekil 3.12: Kapı plan, kesit ve görünüşü

Şekil 3.13: Kapı plan, kesit ve görünüşü
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Normal kat planı çizimi için ilgili
yönetmelik ve şartname bilgilerini
kullanınız.






















 bk. Zemin ve normal kat planı çizimi

Çizim alanını belirleyiniz.
Kat planı akslarını çiziniz.
Kolonları çiziniz.
Duvarları ve sıvaları çiziniz.
Kuranglezi çiziniz.
İç ve dış merdiven dengelendirmelerini
yapınız.
Asansör boşluğunu merdivenle birlikte
değerlendiriniz.
Kapı boşluklarını oluşturunuz.
Kapıları yönetmeliklere uygun bir şekilde
çiziniz.
Pencere boşluklarını oluşturunuz.
Pencereleri yönetmeliklere uygun şekilde
çiziniz.
İç ölçülendirmeleri yapınız.
Dış ölçülendirmeleri yapınız.
Kotlu ölçülendirmeleri yapınız.
Mahallerle ilgili bilgileri yazınız (mahal
adı, mahal ölçüleri vb).
Sabit eşya mahal tefrişlerini yapınız.
Diğer eşya mahal tefrişlerini yapınız.
Taramaları yapınız.
Çizim paftasını çinileyiniz.
Çizim paftasını temizleyiniz.
Çiziminizi kontrol ediniz.
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 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çizimleri dikkatli bir şekilde yapınız.
 Atölyenizde görsel araç ve gereçleri
kullanınız.
 Çizim yaparken güvenlik tedbirlerini
alınız.
 Örnek çalışmaları dikkatle inceleyiniz.
 Çizim kâğıdınızı masaya düzgün bir
şekilde bağlayınız.
 T cetveli ve gönyenizi temizleyiniz.
 Temiz ve düzenli olunuz.


KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Plan çiziminde kullanılacak araç ve gereçleri hazırladınız mı?
2. Çizimde kullanacağınız kâğıdı hazırlayıp düzgün bir şekilde
masaya bağladınız mı?
3. Aks çizimini yaptınız mı?
4. Kolon çizimini yaptınız mı?
5. Duvarları çizdiniz mi?
6. İç ve dış merdivenleri çizdiniz mi?
7. Merdivenleri dengelendirdiniz mi?
8. Asansör çizimini yaptınız mı?
9. Kapı ve pencere çizimlerini kurallarına uygun olarak yaptınız
mı?
10. Ölçülendirmeleri yaptınız mı? Kotlu ölçülendirmeleri yerlerine
yazdınız mı?
11. Tefrişleri uygun şablonlarla yaptınız mı?
12. Yazıları yazı şablonuyla uygun bir şekilde yazdınız mı?
13. Bodrum katta su deposu ve sığınak düzenlemesini yaptınız mı?
14. Taramaları yaptınız mı?

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1) Bodrum katların havalandırılması ve ışıklandırılması amacıyla yapılan ızgaralı
pencerenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aydınlatma bacası
B) Merdiven yuvası
C) Pencere
D) Kuranglez

2) Bodrum katlarda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Kapıcı dairesi
B) Kalorifer dairesi
C) Bina giriş kapısı
D) Hidrofor

3)

Sığınak aşağıdaki katlardan hangisinde bulunur?
A) Bodrum katta
B) Normal katta
C) Çatı katında
D) Zemin katta

4)

Aşağıdaki işlemlerden hangisi en son yapılır?
A) Pencere çizimi
B) Ölçülendirme yapılması
C) Tefriş yapılması
D) Tarama
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5)

Aşağıdakilerden hangisi planda genellikle mutfak tarama deseni olarak kullanılır?
A) Parke tarama
B) Seramik tarama
C) Mozaik tarama
D) Beton tarama

6)

Kat yüksekliğini belirleyen yapı elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merdiven
B) Kapı - pencere
C) Duvar
D) Kiriş

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Değerlendirme Ölçütleri
İmar yönetmeliklerini okudunuz mu?
Proje çizimine başlamadan önce gerekli olan kalem ve kâğıtları
hazırladınız mı?
Aks çizgilerini çizdiniz mi?
Kolonları çizdiniz mi?
Duvar ve sıva çizgilerini çizdiniz mi?
İç merdiven dengelendirmesini yaptınız mı?
Merdiven yuvasına hangi merdivenin çizileceğini tespit ettiniz
mi?
Rıht, basamak, çıkış hattı korkuluk ve kesme düzlemini çizdiniz
mi?
Dış merdivende dengelendirme yaptınız mı?
İç ve dış kapıları çizdiniz mi? Kapı ölçülerini yönetmeliklere göre
oluşturdunuz mu?
Asansör çizimini yapabildiniz mi?
Bacaların yerlerini tespit ettiniz mi?
Pencereleri uygun ölçülerde çizdiniz mi?
İç ve dış ölçülendirmeyi kurallara uygun bir şekilde yapabildiniz
mi?
Kotlu ölçülendirmeleri yerlerine yazdınız mı?
Yazıları uygun şablonlarla yazdınız mı?
Tefrişleri uygun tefriş şablonlarıyla çizebildiniz mi?
Taranacak kısımların özelliğine göre gerekli araçları hazırladınız
mı?
Tarama aralıklarını eşit olarak çizdiniz mi? Taramaları 45º lik
eğimle çizdiniz mi?

Evet

Hayır

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

B
C
D
A
B
C

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

A
C
B
D
D
C

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6

D
C
A
D
B
A
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