T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

ÇELİK YAPI YAN CEPHE GÖRÜNÜŞ
ÇİZİMLERİ

Ankara, 2013



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan
Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya
yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel
öğrenme materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.



PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 ................................................................................................... 3
1.SAĞ YAN CEPHE GÖRÜNÜŞÜ ÇİZİMİ ........................................................................... 3
1.1. Zemin Tretuvar ve Subasman ....................................................................................... 3
1.2. Cephe Hareketlerinin Çizilmesi .................................................................................... 6
1.3. Bina Giriş (Dış) Merdiven Görünüşler ......................................................................... 8
1.4. Balkon Görünüş Çizimleri .......................................................................................... 11
1.4.1. Sağ Yan Görünüş Cephe Üzerinde Balkon ......................................................... 11
1.4.2. Sağ Yan Görünüş Ön ve Arka Cephe Üzerinde Balkon ...................................... 13
1.5. Döşeme Kiriş İzlerinin Çizilmesi ................................................................................ 13
1.5.1. Döşeme ................................................................................................................ 13
1.5.2. Kiriş ..................................................................................................................... 14
1.6. Kapı ve Pencere Görünüş Çizimleri ............................................................................ 15
1.6.1. Giriş Kapısı .......................................................................................................... 15
1.6.2. Balkon Kapısı ...................................................................................................... 17
1.6.3. Pencere................................................................................................................. 18
1.6.4. Kapı ve Pencere Açılır Kanat İzleri ..................................................................... 22
1.7. Çatı Görünüş Çizimleri ............................................................................................... 24
1.8. Asansör Makine Dairesi Çizimleri .............................................................................. 25
1.9. Baca Görünüş Çizimleri .............................................................................................. 29
1.9.1. Ateş Bacaları........................................................................................................ 29
1.9.2. Havalandırma Bacaları ........................................................................................ 30
1.10. Yağmur Oluğu ve İniş Boruları Görünüş Çizimleri .................................................. 30
1.10.1. Yağmur Oluğu Çizimi ....................................................................................... 30
1.10.2. Yağmur Oluğu İniş Boruları .............................................................................. 32
1.11. Sağ Yan Cephe Görünüş Kotlu Ölçülendirmeler ...................................................... 34
1.12. Tarama Çizimleri ...................................................................................................... 35
1.13. Cephe Bilgileri .......................................................................................................... 36
1.14. Antet Çizimi .............................................................................................................. 36
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 37
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 49
ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 ................................................................................................. 51
2. SOL YAN CEPHE GÖRÜNÜŞÜ ÇİZİMİ ........................................................................ 51
2.1. Zemin Tretuvar ve Subasman Çizimi ......................................................................... 51
2.2. Cephe Hareketlerinin Çizimi ...................................................................................... 53
2.3. Balkon Görünüş Çizimleri .......................................................................................... 54
2.4. Döşeme ve Kiriş İzlerinin Çizimi ............................................................................... 55
2.5. Kapı ve Pencere Görünüş Çizimleri ............................................................................ 55
2.6. Çatı Görünüş Çizimleri ............................................................................................... 56
2.7. Baca Görünüş Çizimleri .............................................................................................. 58
2.8. Yağmur Oluğu ve İniş Boruları Görünüş Çizimleri .................................................... 58
2.9. Kotlu Ölçülendirme Yapmak ...................................................................................... 59
2.10. Tarama Çizimler ....................................................................................................... 59
2.11. Cephe Bilgileri .......................................................................................................... 59

i

2.12. Antet Çizimi .............................................................................................................. 60
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 61
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 73
ÖĞRENME FAALİYETİ - 3 ................................................................................................. 75
3. VAZİYET PLANI (1/500 – 1/200) .................................................................................... 75
3.1. Vaziyet (Durum) Planı ................................................................................................ 75
3.1.1. Tanımı.................................................................................................................. 75
3.1.2. Özellikleri ............................................................................................................ 76
3.1.3. Vaziyet (Durum) Planı Yönetmelik ve Şartnameler ............................................ 83
3.1.4. Vaziyet (Durum) Planı Çizim Kuralları .............................................................. 83
3.1.5. Vaziyet (Durum) Planı Çizim İşlem Basamakları ............................................... 84
UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................ 102
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................. 104
MODÜL DEĞERLENDİRME ............................................................................................ 106
CEVAP ANAHTARLARI ................................................................................................... 109
KAYNAKÇA ....................................................................................................................... 110

ii

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

İnşaat Teknolojisi
Çelik Yapı Teknik Ressamlığı
Çelik Yapı Yan Cephe Görünüş Çizimleri
Çelik yapı cephe görünüşleri çizimlerinin gösterildiği bir
öğrenme materyalidir.
40/32
Çelik yapı görünüş çizimleri yapmak
Genel Amaç
Çelik yapı yan cephe görünüş çizimlerini teknik resim inşaat teknik çizimlerine ait genel prensiplere göre
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Çelik yapı sağ yan cephe görünüş çizimi
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Dünya, teknolojik açıdan yeniden yapılanmayı gerektirecek gelişmeler dönemindedir.
Bu malzemelerden birisi karbon elyaftır Standart karbon elyaf, çeliğe göre 3 kat daha
dayanıklı ve 5 kat daha hafif bir hammaddedir. Dünyada sadece 40 bin ton üretilebilen ve
stratejik öneme sahip bir ürün olarak kabul edilmektedir. Temini zor bir malzeme
olduğundan kullanımı çok fazla olmamaktadır. Bu tür malzemeler yaygınlaşıp, kolay temin
edilene kadar çelikler binalarda kullanılmaya devam edecektir.
Çelik bu dönemde oldukça fazla kullanılan malzemelerdendir. Çelik, öz ağırlığının
toplam yük içindeki payının küçük olması nedeniyle, hafif yapı çözümleri sağlamaktadır.
Yüksek dayanımı nedeniyle de daha ekonomik kesitler kullanılabilmekte ve temele aktarılan
toplam yük azalmaktadır. Dolayısıyla deprem yükleri de azalmaktadır.
Özellikle deprem bölgelerindeki en önemli malzemelerin başında gelmektedir.
Deprem etkileri altında bir yapının enerji yutması isteniyorsa yapı malzemesinin sünek
davranışı gereklidir. Çeliğin, kopmadan büyük deformasyon yapabilme özelliği yani büyük
bir şekil değiştirme sığası olması ve yüksek dayanımı, malzemeyi deprem bölgelerinde inşa
edilecek olan yapılar için ideal bir malzeme durumuna getirmektedir.
Ayrıca çelik malzeme ile bina yapımına her zaman ön yargılı yaklaşılmıştır. Oysa
betonarme yapının iskeleti çeliktir. Betonarme içinde çeliğin olmadığını düşündüğümüzde
tek başına betonun bir anlam ifade etmediğini görürüz. Bu modülde de çelik yapıların cephe
görünüşleri üzerinde durulacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1
AMAÇ
Çelik yapı sağ yan cephe görünüş çizimi yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenize ait imar yönetmeliklerini araştırınız.



Binalarda cepheler hangi malzemelerle kaplanır? Araştırınız.



Bulunduğunuz semtlerde bina cephe görünüşlerinin bölgenin fiziki ve iklim
koşullarına uygun olup olmadığını araştırınız.

1.SAĞ YAN CEPHE GÖRÜNÜŞÜ ÇİZİMİ
1.1. Zemin Tretuvar ve Subasman


Çizim kâğıdını masaya bağlayınız.

Çizim masalarına resim kâğıtlarının bağlanması için masanın sol kenarı ve üst kenarı
baz alınarak kâğıdın bu kısımlara ve cetvele paralel olarak bağlanması sağlanır. Cetvel sol el
ile bastırılıp kâğıdın üst kenarından başlayarak dört tarafı bağlanır (Şekil 1.1).

Şekil 1.1: Kâğıdın çizim masasına yapıştırılması



Çizim alanını belirleyiniz.

Çelik konstrüksiyon projelerin çizimi ve tanziminde paftaların büyüklüğü TS 506
dizisi esasına göre Ao veya Aı ebadında olmak üzere aydınger kâğıdına çizilmeli, Ao ve A ı
ebadın dışında paftalar kullanılmamalıdır (Tablo 1.1 -Şekil 1.2).
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Resim Kâğıtlarının
Simgeleri
Ao
Aı

Kesilmemiş resim
kâğıdı boyutu
(mm)

Kesilmiş resim
kâğıdı boyutu
(mm)

880x1230
625x880

841x1189
594x841

Çizim alanının kâğıt
kenarına uzaklığı
(mm)
10
10

Tablo 1.1: A0 ve A1 kâğıt ölçü ve özellikleri

Planınızın istenilen ölçekte olması için paftanızın büyüklüğünü belirledikten sonra
çerçevesini çiziniz.

Şekil 1.2: Çizim alanının belirlenmesi



Zemin çizgisini çiziniz.

Zemin çizgisini kalın dolu sürekli çizgi olarak çiziniz (Şekil 1.3).

Şekil 1.3: Zemin çizgisi

Bazen arazinin eğimi bozulmadan zemin çizgisi çizilmektedir (Şekil 1.4). Burada bina
zeminini kazı araçlarıyla düz bir şekle getirdikten sonraki konumu düşünerek zemin çizgisini
çizeceğiz.

Şekil 1.4: Eğimli zemin çizgisi

Binanın toprakla birleştiği duvarları dış etkilerden korumak için etrafı en az 1 m
genişliğinde 10 cm yüksekliğinde tretuvar yapılır. Tretuvar seviyesi yol seviyesinin 20 cm

4

üstü kabul edilir. Yani binamız yol seviyesi ile aynı hizada ise tretuvar yüksekliğini 20 cm
almamız gerekir. Bu bilgiler ışığında bodrum ve zemin kat dış duvarlarını baz alarak
tretuvarı çiziniz (Şekil 1.5).

Şekil 1.5: Bodrum ve zemin kat duvarları baz alınarak tretuvarın çizilmesi
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Subasmanı, bodrum kat ve zemin kat duvarlarını göz önüne alarak 90 cm olarak
çiziniz (Şekil 1.6).

Şekil 1.6: Sağ yan subasmanın çizilmesi

1.2. Cephe Hareketlerinin Çizilmesi


Zemin kat planımızın sağ yan kısmından hareket ederek sağ yan cephe
hareketlerini çiziniz. Bu hareketleri çizerken duvarlardaki kademelerin arkada
veya önde olduğunu ancak kalem kalınlıklarıyla gösterebiliriz. Bir kademe önde
olan duvar bir kalem daha koyu çizilir. Kademe geriye doğru arttıkça kalem uç
kalınlıkları da aynı oranda azalır. Bu cephe hareketleri ölçülendirmeyle de
gösterilmiştir (Şekil 1.7).
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Şekil 1.7: Zemin kat sağ ryan cephe hareketlerinin çizilmesi



Kat yüksekliğini belirleyiniz.

Bitmiş taban döşemesinin üstünden aynı katın bitmiş tavan döşemesinin üstüne kadar
olan kısma kat yüksekliği denir. Çelik yapıların diğer yapılara göre döşeme kalınlıkları
düşük, temiz kat yüksekliği de daha fazladır. Ancak amacına göre en uygun kat yüksekliği
seçilir. Seçimde insan sirkülasyonu ve hava hacmi, eşyaların konumu veya başka nedenler
göz önünde bulundurularak en uygun kat yüksekliği seçilir.
Genel olarak iskân edilen katların taban döşeme kaplaması üzerinden tavan sıvası
altına kadar olan yüksekliğe temiz iç yüksekliği denir ve 2.40 m’den az olamaz. Yıkanma
yeri, banyo, duş, lavabo yeri, hela, kiler, ofis, antre, koridor, yatak holü, merdiven altı, her
türlü iç ve dış geçitler ve iskân edilmeyen bodrum katları ile müştemilat binalarında bu
yükseklik, 2.20 m’den aşağı olmamak üzere azaltılabilinir.
Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük vb. gibi özellik arz eden yerlerin
yükseklikleri bu kayıtlara tabi olmayıp hizmetin gerektirdiği şekilde tespit ve tayin olunur.
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Düğün ve oyun salonları, kahvehane vb. gibi halkın toplu olarak uzun süre içinde
kaldığı mahallerin taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar olan yükseklik, 3.50 m’den
az olmayacak şekilde tasarlanması uygun olur (Şekil 1.8).

Şekil 1.8: Zemin kat yüksekliğinin çizilmesi

1.3. Bina Giriş (Dış) Merdiven Görünüşler


Bina giriş merdiveni rıht yüksekliklerini işaretleyiniz ve basamaklarını çiziniz.

Basamak yüksekliklerimizi plandan taşıyoruz ve üzerinde profil yüksekliklerimizi
işaretliyoruz. Profil yüksekliği basamak yüksekliği içindedir. Profil, basamak genişliklerini
artırmak, inişlerde ayak topuğunun çarpmamasını sağlamak ve estetik bir görünüş vermek
amacıyla yapılan çıkıntılardır. Profil genişliği 2–4 cm alınabilir. Profil yüksekliği, genişliğin
1,5 katından az olmamak kaydıyla en az 4 cm alınır. Profil keskin köşeli olmamalı fazla da
yuvarlatılmamalıdır. Rıht yüksekliği az ise profile gerek duyulmayabilir. (Şekil 1.9).
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Şekil 1.9: Bina giriş rıhtlarının çizilmesi

Bu konuyla ilgili bilgiler için “Çelik Proje Tasarımı” modülüne bakabilirsiniz.


Bina giriş merdiveni korkuluğunu çizerek bina giriş saçağını, yağmur oluğunu,
varsa çiçekliği vb. düzenleyiniz (Şekil 1.10 - Resim 1.1).

Not: Bir medivende rıht sayısı 5’ten az olursa korkuluk ve küpeşte yapılmayabilir.
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Şekil 1.10: Bina giriş merdiveni ve korkuluğunun çizilmesi

Resim 1.1: Resimde bina giriş merdiveni ve korkuluğu görünüşü

Bu konuyla ilgili bilgi için “Çelik Proje Tasarımı” modülüne bakabilirsiniz.
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1.4. Balkon Görünüş Çizimleri


Cephede görünen balkonları çiziniz.

1.4.1. Sağ Yan Görünüş Cephe Üzerinde Balkon
Cephede görülen balkonlar 90 cm (korkulukta) yükseklikte, tuğladan, betondan,
çelikten yapılabilir. Balkondan baktığımız zaman güvenliğimizi sağlamalı dışardan
bakıldığında hoş bir izlenim uyandırmalıdır. Daha estetik, daha mukavim, daha hafif
olmasından dolayı balkonlarda madenî parmaklık elemanları tercih edilmelidir.
Madenî parmaklıklarda çerçeve, kuşak, motifler, saplamalar, babalar, payandalar,
küpeşteler bulunur (Şekil 1.11, 1.12).

Şekil 1.11: Sağ yan görünüş cephe üzerinde balkon parmaklık tasarımı
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Şekil 1.12: Sağ yan görünüş cephe üzerinde balkon tasarımı
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1.4.2. Sağ Yan Görünüş Ön ve Arka Cephe Üzerinde Balkon
Balkon görünüş çizimlerinde verilen bilgilerden hareketle sağ yan, ön ve arka cephe
üzerindeki balkonları çizelim (Şekil 1.13).

İN KAT

Şekil 1.13: Balkon çizimi

1.5. Döşeme Kiriş İzlerinin Çizilmesi
Döşeme kiriş izlerinin çizimi işlem sırasına göre aşağıda anlatılmıştır.

1.5.1. Döşeme


Döşeme izlerini çiziniz. Bu çizgileri kesik kesik çizgilerle gösteriniz (Şekil 1.14).

Şekil 1.14: Döşeme izleri
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1.5.2. Kiriş


Kiriş izlerini çiziniz. Bu çizgileri kesik kesik çizgilerle gösteriniz (Şekil 1.15,
1.16).

Şekil 1.15 : Kiriş izleri
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İ

Şekil 1.16: Döşeme ve kiriş izlerinin bina bütünü üzerinde gösterilmesi

1.6. Kapı ve Pencere Görünüş Çizimleri
Kapı ve pencere görünüş çizimleri aşağıda anlatılmıştır.

1.6.1. Giriş Kapısı
Giriş kapıları genelde çelik veya alüminyumdan çift kanatlı olarak yapılır. Ana giriş
kapıları 2.10 m’den az olamaz. Giriş kapıları dışardan gelebilecek her türlü etkilere karşı
dayanıklı olmalıdır. İç kapılara oranla 100–110 cm gibi daha geniş yapılır. Giriş kapıları

15

binaya girişte ilk izlenimi uyandıracağı için daha estetik ve dekoratif olmalıdır. Emniyet
açısından da kapalı yüzeyli olmalıdır.
Çelik malzemelerden yapılan kapılar kapı kasası ve kanadından oluşur. Kasalar I, L,
U, T ve kutu şeklinde ve özel profiller kullanılarak yapılır. Kapı kasasının zemine gelen
kısmına atkı atılmaz. Kasa ayağı denen kısımlar zemine gömülmek suretiyle betonla
sabitlenir.
Şekil 1.16’da çelikten, çift kanatlı ve motifli apartman giriş kapısı, ölçülendirilmesi ile
birlikte verilmiştir. Ölçüler mm’dir.

Şekil 1.16: Apartman giriş kapısı

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte giriş kapılarında kilit sistemleri
geliştirilmekte bu tür kapıların kullanımı ön görülmektedir. Kart okutularak açılıp
kapanabilen elektronik ekranlı veya ekransız kilit seçenekleri, mesajlı veya e-posta yoluyla
açılabilen hiçbir müdahaleye fırsat vermeyen dijital kilit sistemleri, güvenlik açısından son
derece önem arz etmektedir (Resim 1.2, 1.3).
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Resim 1.2: Bina giriş kapısı

Resim 1.3: Daire giriş kapısı

1.6.2. Balkon Kapısı
Balkon kapıları iç kapılara dâhil olup, iç kapılar yönetmelik gereği
(genişlik/yükseklik), 90/210, 80/210, 70/210 gibi alınmaktadır. Balkon kapıları da genelde
80/210 gibi seçilir (Resim 1.4).
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Resim 1.4: Resimde balkon kapısı görünüşü

1.6.3. Pencere


Pencereleri çiziniz.

Binalarda dışarıyı görmek, havalandırma ve ışıklandırmayı sağlamak için duvarlarda
açılan cam ve doğrama gibi elemanlarla kullanışlı hâle getirilen yapı elemanlarıdır.
Yapıldıkları malzemeye göre pencereler üçe ayrılır.




Ahşap pencereler
Plastik pencereler
Metal pencereler

Çelik profilden yapılan pencereler

Alüminyum profillerden yapılan pencereler

Aşağıda değişik pencere uygulamaları görülmektedir ( Şekil 1.17, 1.18).

a) Görünüş
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b) A-A Kesiti
Şekil 1.17 : Tek gözlü ışıklandırma penceresi (a-b)
Ölçek 1/1-1/10

a) Pencere görünüşü
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Ø 16

b) A-A Kesiti
Şekil 1.18: Çok bölmeli pencere yapım resmi (a-b)
Ölçek: 1/2–1/10



Planımız üzerindeki bilgileri de göz önünde bulundurarak mevcut pencereleri
çizelim (Şekil 1.19).

NORMAL KAT
Taşınan çizgiler
Baz alınan
kiriş

Pencere kasası
ZEMİN KAT

P6 250/164

Denizlik
5 cm
kalınlık

Açılır kanat
Denizlik
yüksekliği 90 cm
Subasman 90 cm

Şekil 1.19: Pencerenin plandan taşınarak çizilmesi

Mahal iç ve dış kısmını dış etkenlerden korumak amacı ile mozaikli beton, mermer vb.
malzemelerle denizlik yapılır. Döşemeden pencere alt kenarına olan yüksekliğe denizlik
yüksekliği denir. Bu yükseklik üzerine pencere uygulanır. Denizlik pencere alt kenarı ile
duvar üstüne 5 cm’lik kalınlık verilerek yapılır. Denizlik pencere yan kenarlarını 5 cm
geçmelidir. Pencere kanatları ise kullanışlı olabilmesi için 30 - 70 cm arasında seçilmelidir.
Manzaranın kolay görülmesi istenen mahallerde denizliğin döşemeden yüksekliği 0–80 cm
arasında alınır. Yatak odası, yemek odası vb. mahallerde denizliğin döşemeden yüksekliği
75–90 cm arasında alınır. Tuvalet ve banyolarda bu yükseklik 140 -160 cm arasında değişir
(Şekil 1.20).
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İ

Şekil 1.20: Pencerelerin çizimi



Pencereleri çizdiğinizde pencere alt ve üst kotlarının döşeme ve diğer kotlarla
karışmaması için cephenin sol tarafına ya da pencere yanlarına yazınız.
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1.6.4. Kapı ve Pencere Açılır Kanat İzleri


Kapı kanat açılır izleri, Şekil 1.21’de olduğu gibi kesik çizgilerle gösterilir.

Şekil 1.21: Kapı kanat izleri



Pencere açılır kanat izleri kesik çizgilerle gösterilir. Pencere açılır kanat izleri
için aşağıdaki örneklerden yararlanabilirsiniz (Şekil 1.22, 1.23).
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Şekil 1.22 : Çelik pencere açılır kanat izleri

Vesistas
kanat

Sabit
kısım

Pencere
açılış izi

Yağmurluk

Normal
kanat

Sabit
kısım

Denizlik
Şekil 1.23: Ahşap pencere açılır kanat izlerinin çizilmesi
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Saçak, çatıdan gelen yağmur sularının binaya zarar vermeden bina üstünden
aktarılması için yapılan çıkıntılı veya çıkıntısız kenarlardır. Bu kenarlar binada
mimari bütünlük sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Saçak çıkıntısı 150 cm’ye
kadar yapılabilinir.
Bu veriler ışığında bina çatı saçağını çizelim (Şekil 1.24).

Şekil 1.24: Saçağın belirlenmesi

1.7. Çatı Görünüş Çizimleri
Çatı görünüşleri çatı planından veya son kat çatı izlerinden alınarak çıkartılır. Dikkat
edilecek husus çatı eğimi ve yüksekliğinin kurallara göre doğru olarak çizilmesidir.
Çatının görünüşü; asansör makine dairesi, baca, yağmur oluğu ile birlikte aşama
aşama çıkarılır.
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1.8. Asansör Makine Dairesi Çizimleri
Asansör makina dairesi kapısı demirden imal edilmiş olmalı, en az 1800 mm
yükseklikte, 800 mm genişlikte ve mekanın dışına doğru açılmalıdır. Makina dairesi ortam
sıcaklığı +5° C ve +40° C arasında korunmalıdır. Montaj sırasında veya değiştirmek
gerektiğinde ağır asansör parçalarını kaldırmak için makina dairesi tavanına bir veya birden
fazla uygun şekilde yerleştirilmiş taşıyıcı kanca monte edilmelidir. Makina dairesi demir
panjurları, makine dairesi içindeki hava sirkülâsyonunu sağlayacak büyüklükte olmalıdır.
Makine dairesinde bulunan muayene kapağının net açılımı 50 x 50 cm olmalıdır.
Muayene kapağı demirden imal edilmiş ve asma kilit asılabilecek özellikte olmalıdır.
Makina motor platformuna çıkmak için demir malzemeden bir gemici merdiveni
yapılmalıdır. Makina dairesinin ses izolasyonu açısından kapıya panjur sistemi
yapılmamalıdır. Makina dairesinde yer alan demir aksam boyanmalıdır. Unutulmamalıdır ki
makine daireleri yalnızca asansör konusunda yetkili kişilerin girecekleri yerlerdir. Bu yüzden
asla çatı giriş kapıları veya diğer geçiş kapıları makine dairesinde yer almaz. Makina
dairesine, bir adet kuru tip yangın söndürme tüpü temin edilmelidir (Şekil 1.25).

MAKİNA DAİRESİ

Şekil 1.25: Makina dairesi plan örneği


Planlanan binanın makine dairesi yangın merdiveni ve çatının görünüşünü
çıkartınız (Şekil 1.26, 1.27, 1.28, 1.29).
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Şekil 1.26: Planlanan makina dairesinin sağ yan görünüşünün çıkartılması
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Şekil 1.27: Planlanan makina dairesi, yangın merdiveni sağ yan görünüşünün çıkartılması
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Şekil 1.28: Planlanan makina dairesi ve çatının sağ yan görünüşünün çıkartılması
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Şekil 1.29. Planlanan makina dairesi ve çatının görünüşünün çıkartılması

1.9. Baca Görünüş Çizimleri
Baca görünüş çizimleri aşağıda anlatılmıştır.

1.9.1. Ateş Bacaları







Baca yapının çok önemli bir parçasıdır. Öyle ki baca değişirse planda değişir.
Sadece baca çekmiyor diye evini satanları ve her yıl zehirlenmelerle ölenleri
duyuyoruz. Bu yüzden bacaların yapımında uzman mühendisler olmalıdır. Baca
gazı içinde bulunan zehirli bileşenlerin insanlara olan etkisini azaltabilmek için
gazın yüksekte havaya bırakılması gerekir. Bacalar beton, tuğla, çelik veya
plastikten yapılabilir.
Düz bir çatıda, çatı üzerinde kalan baca yüksekliği en az 100 cm olmalıdır.
Çatı üzerindeki yükseklikler, bacanın çatı üzerinde kalan kısmının yüksekliğini
etkiler. Baca, balkon ve pencerelere yakın olmamalıdır. Teraslı yapılarda baca,
binanın en yüksek kısmının olduğu yerden çıkmalıdır. Çatı malzemesi yanabilir
maddelerden yapılmışsa çatı üzerinde kalan baca yüksekliği en az 80 cm
olmalıdır (ahşap çatılar, shingle vb.) veya çatı yanmaz bir malzeme ile izole
edilmelidir.
Bacalarda duvar kalınlığı en az ½ tuğla kalınlığı olup (Bu miktar 1600–1800 m³
ısıtılacak hacme karşılık gelir.) daha yüksek sıcaklıklarda duvar kalınlığı 1 tuğla
yapılabilir.
Baca çekişine rüzgârın etkisi büyüktür. Bu durum da göz önünde
bulundurularak baca çatının en az 80 cm daha yükseğinde yapılır. Komşu
binaların yüksekliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Rüzgâr binanın
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çevresinde şekilde görüldüğü gibi basınç bölgeleri oluşur (Şekil 1.30). Yapılar,
ağaçlar, bölgeler (tepeler, dağlar) rüzgâr etkilerini değiştiren engellerdir.
Dumanının akışını ise rüzgârın hızı ve yönü etkilemektedir.
Bacamızı tasarlarken ateş bacamız, çatı tepe mahyasına gelebilir. Bu yüzden
tepe mahyasından geçmemesi için 60 derecelik bir eğime kadar bacamıza eğim
verebilir, mahyadan uzak bir yerden çıkmasını sağlayabiliriz.

Şekil 1.30: Plandaki ateş ve havalandırma bacaların sağ yan görünüşlerinin çizilmesi

1.9.2. Havalandırma Bacaları
Binada kirlenen havanın dışarı atılması ve temiz havanın temin edilebilmesi için
havalandırma bacaları yapılır. Havalandırma bacalarının dar kenarı en az 40 cm olmalı ve
kenarlarının oranı en az 1/3 olmalıdır. Hava değişiminin kolay olabilmesi için vasistaslı
pencereler yapılabilir. Havalandırma bacasının çatıda görünüşü Şekil 1.30’da gösterilmiştir.

1.10. Yağmur Oluğu ve İniş Boruları Görünüş Çizimleri
1.10.1. Yağmur Oluğu Çizimi
Yağmur suyunun binanın dış cephesine zarar vermeden yağmur suyu iletim hattına
aktarılmasında kullanılır. Yağmur olukları çinko, bakır, alüminyum ya da sert plastikten
yapılır. Yaprak, çöp ve katı maddelerin yağmur iniş borularına takılmaması veya akışın
engellenmemesi için yaprak tutucuların yerleştirilmesi gerekir. Suyun iniş borularına rahatça
akabilmesi için saçağın ortasından dikey borulara doğru iki taraftan 1 m’de 3 mm meyil
verilmelidir (Resim 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9).
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Resim 1.5: 100 mm çatı yağmur suyu oluğu

d=100 mm, h=80 mm

Resim 1.6: Çatı yağmur suyu oluğu dirsek

L=215 mm, LB=74 mm

Resim 1.7: Çatı yağmur suyu oluğu T iniş

L=255 mm, d=75 mm, h=125 mm
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Resim 1.8: Çatı yağmur suyu oluğu kör tapa

L=130 mm, h=77 mm

Resim 1.9: Boru kelepçesi ve süzgeç

1.10.2. Yağmur Oluğu İniş Boruları
Yağmur suyu oluğundan gelen yağmur sularının tretuvara indirilmesinde yağmur
oluğu iniş boruları kullanılır. Yağmur oluğu iniş borularından gelen suyun tretuvara
indirildikten sonra pis su tesisatı kanalizasyonuna bağlanmaması gerekir. Aksi halde pis
suyun hacmini artırır. Bu da hem kanal ölçülerinin büyük seçilmesine yol açar hem de pis su
temizleme tesisinin yükünü artırır.
Yağmur suyu oluğu iniş boruları duvara gömülü yapılmaz. Borular 2–3 m’de bir
kelepçe ile duvara tespit edilir. Yaprak tutucu süzgeçleri yağmur boruları içine
yerleştirilmemişse boruların çapları 75 mm’den küçük yapılmamalıdır (Resim 1.10, 1.11).

Resim 1.10: Yağmur suyu iniş borusu ve dirsek

32

Şekil 1.11: 2 m uzunluğunda yaprak tutucuların oluk içine konması ve bir uygulama



Verilenler ışığında planımızın sağ yan görünüşündeki yağmur suyu oluğu ve
iniş borularını çizelim (Şekil 1.31, 1.32).

Şekil 1.31: Yağmur suyu oluğu ve iniş borularının saçaktaki konumu
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Şekil 1.32: Yağmur suyu oluğu ve iniş borularının tretuvar üzerindeki konumu

1.11. Sağ Yan Cephe Görünüş Kotlu Ölçülendirmeler
Kotlu ölçülendirmede toprak kotu ± 0,00 başlangıç noktası olarak kabul edilmekte,
diğer yükseklikler bu başlangıç noktasına göre hesaplanarak bulunmaktadır. Bu noktaya göre
toprak kotunun üstünde bulunan noktaların veya yüzeylerin ölçü rakamları önüne (+), altında
bulunanlara ise (-) işareti konulur (Şekil 1.33).
± 0,00 toprak kotunun nerede olacağı değişkendir. Binalarda esas giriş bitmiş döşeme
kotu 0.00 olarak alınabilir. Plan kesit ve görünüşler bu kota göre kotlandırılır.
(Kotlu ölçülendirme için “Çelik Proje Tasarımı” modülüne bakabilirsiniz.)
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SAĞ YAN GORUNUŞ

ÖLÇEK 1/100

Şekil 1.33: Sağ yan görünüş Ölçek:1/100

1.12. Tarama Çizimleri


Projelerde, bina elemanlarının hangi gereçten yapıldığını göstermek için çeşitli
taramalar yapılır. Usulüne uygun yapılmış bir tarama, projenin okunuşunu
kolaylaştırdığı gibi estetik bir görünüşte kazandırır.
Çatı, pencere, kapı ve gerekiyorsa cephe kaplamaları gibi elemanların taramaları
gösterilir. Her kaplama kendine özgü tarama ile ifade edilir. (Şekil 1.34).
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1.13. Cephe Bilgileri


Taramaların yanı sıra, cephe üzerine cephe kaplaması ile ilgili malzeme bilgileri
yazılır. Çatı eğimi yazılır. Bacanın çatıdaki yeri ve kotu belirlenir. Yağmur suyu
oluğu ve iniş borusu, varsa dilatasyon derzleri gösterilir. (Şekil 1.34).

Şekil 1.34: Sağ yan cephe bilgilerinin gösterimi

1.14. Antet Çizimi
Pafta antedini çizerek çizimi çinileyelim. Yapmış olduğunuz işlem basamakları
kıstasları oluşturularak her işlem basamağı için ayrı ayrı not verilir. Bu not öğretmeninizin
vermiş olduğu süre ile çarpılacağından bu işlem basamaklarını zamanı en iyi biçimde
kullanarak yapmanız gerekmektedir. Bu düşünceyle antede başlık oluşturulmasını aşağıdaki
şekilde düşünebiliriz (Şekil 1.35).

Şekil 1.35: Antet başlığı oluşturulması

Pafta temizliğini yaparak çizimi kontrol ediniz.

36

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen plan ve bilgilere göre binanın sağ yan görünüşünü 1/100 ölçekli
çiziniz.
Verilenler bilgiler;
Subasman yüksekliği +100 cm
Kat yüksekliği için, bodrum kat yüksekliği 3.50 m, zemin kat yüksekliği 4.00 m,
normal kat yüksekliği 3.00 m,
Döşeme, çelik strüktürlü beton döşemedir (Şekil 1.36).

Şekil 1.36: Çelik strüktürlü beton döşeme ve alçıpan asma tavan

Pencere ve kapılar plan üzerinde yazıldığı gibidir (Tablo 1.2).
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Tablo 1.2: Döşeme
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ş

ş

Şekil 1.37: Bodrum kat planı (sağ yan ayrıntılar)
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Şekil 1.38: PTT binası bodrum kat planı (Ölçek 1/100)
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Şekil 1.39: Zemin kat planı (sağ yan ayrıntıları)
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Şekil 1.40: Zemin kat planı (sol yan ayrıntıları)
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Şekil 1.41: Zemin kat planı
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Şekil 1.42: Normal kat planı (ayrıntıları)
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Şekil 1.43: Pivot menteşeli pencere (ayrıntılar)
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Şekil 1.44: Kompozit panel (ayrıntıları)
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UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları





























Öneriler

Çizim kâğıdını masaya bağlayınız.
Çizim alanını belirleyiniz.
Zemin çizgisini çiziniz.
Subasmanı çiziniz.
Cephe hareketlerini çiziniz.
Kat yüksekliğini belirleyiniz
Bina giriş merdiveni rıht yüksekliklerini
işaretleyiniz
Bina giriş merdiveni basamaklarını
çiziniz.
Bina giriş merdiveni korkuluğunu çiziniz.
Cephede görünen balkon veya balkonları
çiziniz.
Cephede görünen pencereleri çiziniz.
Bina giriş kapısını çiziniz.
Cephede görünen kapıları çiziniz.
Kapı ve pencere kanatları açılış izlerini
çiziniz.
Döşeme ve kiriş izlerini çiziniz.
Bina çatı saçağını çiziniz.
Çatı görünüşünü çiziniz.
Asansör makine dairesini çiziniz.
Bacaları çiziniz.
Yağmur oluğu çiziniz.
Yağmur iniş borularını çiziniz.
Kotlu ölçülendirme yapınız.
Tarama yapınız.
Cephede görünen elemanların bilgilerini
yazınız.
Pafta antetini çiziniz.
Çizimi çinileyiniz.
Pafta temizliğini yapınız.
Son kontrolleri yapınız.
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 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çizim araç gereçlerini ve temizlik
malzemelerini hazırlayınız.
 Zemin çizgisi kalın dolu sürekli çizgi
olarak çizilmelidir.
 Cephe hareketleri çizilirken duvarlardaki
kademelerin arkada veya önde olduğu
kalem kalınlıklarıyla belirtilebilir.
 Bir medivende rıht sayısı 5’ten azsa
korkuluk ve küpeşte yapılmayabilir.
 Cephede görülen balkon korkulukları 90
cm yükseklikte yapılabilir.
 Döşeme
kiriş
izlerinin
çizimi
unutulmamalıdır.
 Pencerelerde denizlik yüksekliğine
dikkat ediniz.
 Pencereleri çizdiğinizde pencere alt ve
üst kotlarının döşeme ve diğer kotlara
karışmaması için cephenin sol tarafına
yazınız.
 Çatı malzemesi yanabilir maddelerden
yapılmışsa çatı üzerinde kalan baca
yüksekliği en az 80 cm olmalıdır.
 Bacalar tasarlarken ateş bacası, çatı tepe
mahyasına gelebilir. Bu yüzden tepe
mahyasından geçmemesi için 60
derecelik bir eğime kadar bacaya eğim
verilip, mahyadan uzak bir yerden
çıkmasını sağlanabilir.
 Pafta temizliğini yaparak çizimi kontrol
ediniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri 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.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Değerlendirme Ölçütleri
Çizim kâğıdını masaya bağladınız mı?
Çizim alanını belirlediniz mi?
Zemin çizgisini çizdiniz mi?
Subasmanı çizdiniz mi?
Cephe hareketlerini çizdiniz mi?
Kat yüksekliğini belirlediniz mi?
Bina giriş merdiveni rıht yüksekliklerini işaretlediniz mi?
Bina giriş merdiveni basamaklarını çizdiniz mi?
Bina giriş merdiveni korkuluğunu çizdiniz mi?
Cephede görünen balkon veya balkonları çizdiniz mi?
Cephede görünen pencereleri çizdiniz mi?
Bina giriş kapısını çizdiniz mi?
Cephede görünen kapıları çizdiniz mi?
Kapı ve pencere kanatları açılış izlerini çizdiniz mi?
Döşeme ve kiriş izlerini çizdiniz mi?
Bina çatı saçağını çizdiniz mi?
Çatı görünüşünü çizdiniz mi?
Asansör makine dairesini çizdiniz mi?
Bacaları çizdiniz mi?
Yağmur suyu oluğunu çizdiniz mi?
Yağmur suyu iniş borularını çizdiniz mi?
Kotlu ölçülendirme yaptınız mı?
Tarama yaptınız mı?
Cephede görünen elemanların bilgilerini yazdınız mı?
Pafta antedini çizdiniz mi?
Çizimi çinilediniz mi?
Pafta temizliğini yaptınız mı?
Çizimi kontrol ettiniz mi?

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 Değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1- Çelik konstrüksiyon projelerinin çiziminde kullanılan ilgili standart hangisidir?
A) TS 88
B) TS 3353
C) TS 506
D) TS 37
2- Zemin çizgisi hangi kalem kalınlığında çizilmelidir?
A) İnce çizgi
B) Orta çizgi
C) Kalın çizgi
D) Kalın dolu sürekli çizgi
3- Kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük binanın hangi cephesinde tasarlanmalıdır?
A) Ön cephede
B) Arka cephede
C) Sağ cephede
D) Giriş çıkış önden olacak şekilde yandan
4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kat yüksekliğini ifade eder?
A) Bitmiş taban döşemesi üstünden aynı katın tavan döşemesine kadar olan yükseklik
B) Bitmiş taban döşemesi üstünden aynı katın tavan döşemesi üstüne kadar
C) Bitmiş taban döşemesi üstünden aynı katın kiriş alt seviyesine kadar
D) Taban döşemesinin altından tavan döşemesinin üstüne olan yükseklik
5-

Baca çatının mahya kısmından çıkıyorsa ne yapılır?
A) Plan değiştirilir.
B) Bacanın bodrumdaki yeri değiştirilir.
C) 60 derecelik eğim verilir.
D) Mahyadan çıkarılır.

6- Pencere kanatlarının elverişli ve kullanışlı olabilmesi için en az hangi aralık tercih
edilir?
A) 20-40
B) 20-70
C) 30-70
D) 60-100
7- Tretuvar seviyesi yol seviyesinin kaç cm üstü olacak şekilde yapılmalıdır?
A) 20
B) 40
C) 60
E) 80
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8- Bitmiş taban döşemesinin üstünden aynı katın bitmiş tavan döşemesinin üstüne kadar
olan yüksekliğe ne denir?
A) Cephe yüksekliği
B) Kat yüksekliği
C) Döşeme yüksekliği
F) Bina yüksekliği
9-

Bina cephe hareketlerinin çiziminde hangi seçenek doğru verilmiştir?
A) Cephe çizimlerinde kalem kalınlığının bir önemi yoktur.
B) Kademe geriye doğru arttıkça çizim koyulaşır.
C) Cephe çizimlerinde ölçülendirme yoktur
D) Bir kademe önde olan duvar bir kalem daha koyu çizilir.

10- Düğün ve oyun salonları, kahvehane vb. gibi halkın toplu olarak uzun süre içinde kaldığı
mahallerin taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar olan yükseklik kaç metreden
den az olamaz?
A) 2.00 m
B) 2.50 m
C) 3.50 m
D) 3.00 m
11- Konut olarak kullanılacak bir binanın temiz iç yüksekliği kaç metreden den az olamaz?
A) 2.40 m
B) 2.00 m
C) 1.80 m
D) 3.00 m
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
Sol yan cephe görünüş çizimi yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Planlamada baca mahyadan çıkıyorsa ne gibi çözüm önerilir?Araştırınız.



Çelik binada kat yüksekliği en fazla kaç cm alınır? Araştırınız.



Çelik binada kiriş açıklıkları en fazla kaç cm alınır ? Araştırınız.

2. SOL YAN CEPHE GÖRÜNÜŞÜ ÇİZİMİ
2.1. Zemin Tretuvar ve Subasman Çizimi


Çizim kâğıdını masaya bağlayınız (Şekil 2.1).

Şekil 2.1: Şekil kâğıdının çizim masasına yapıştırılması



Çizim alanını belirleyip zemin çizgisini çiziniz (Şekil.2.2).

Şekil 2.2: Zemin çizgisinin çizilmesi






Bodrum kat ve zemin kat baz alınarak tretuvar ve subasman oluşturunuz.
Ayrıca tretuvar ve subasman çizilirken bodrum kata inen merdiven duvarı,
kuranglez ve kapıcı dairesine ait bahçe duvarı bodrum kat planından hareketle
görünüş üzerinde tespit edilir. Ancak tretuvar ve cephe hareketlerinin
devamında zemin kat planından hareket edilir.
Burada düşünmeniz gereken bir nokta da bina etrafına en az 1.00 m genişliğinde
çevirdiğiniz tretuvardır.
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Kuranglez, bodruma iniş merdiveni gibi duvara ek duvarlar, çıkıntılar vb. baz
alınarak tretuvarın alınması gerekir. Çünkü bu elemanların da zemin yüzeyinden
gelebilecek dış etkenlerden koruması gerekir (Şekil 2.3).

²

²

²

²



Şekil 2.3: Sol yan cephedeki subasman ve tretuvar seviyesi (bodrum katın göz önünde
bulundurulması) (Ölçek: 1/100)



Zemin kat planından hareketle tretuvar ve subasmanı çiziniz (Şekil 2.4).

Şekil 2.4: Tretuvar ve subasmanın çizilmesi (zemin katın göz önünde bulundurulması)
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2.2. Cephe Hareketlerinin Çizimi


Cephe hareketlerini çiziniz (Şekil 2.5).

Şekil 2.5: Cephe hareketlerinin çizilmesi



Kat yüksekliğini belirleyiniz (Şekil 2.6).

Şekil 2.6: Kat yüksekliğinin belirlenmesi
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2.3. Balkon Görünüş Çizimleri


Cephede görünen balkonları çiziniz (Şekil 2.7).

İ

Şekil 2.7: Cephede görülen balkonların çizimi
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2.4. Döşeme ve Kiriş İzlerinin Çizimi


Cephede görünen pencereleri, döşeme ve kiriş izlerini çiziniz ( Şekil 2.8).

Şekil 2.8: Cephede görülen pencere, döşeme ve kiriş izlerinin çizimi

2.5. Kapı ve Pencere Görünüş Çizimleri



Cephede görünen kapı ve pencereleri çiziniz.
Çatı saçağını çiziniz (Şekil 2.9).

Şekil 2.9: Çatı saçak çizimi
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2.6. Çatı Görünüş Çizimleri


Çatı görünüşünü çiziniz (Şekil 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14).





Bina planına 50 cm saçak ekleyiniz.
Çatı eğimini % 33 olarak alınız.
Köşelerden açıortayları çizerek eğik mahyaları bulunuz. Kesiştiği
noktalar çatının tepe noktalarıdır.
Tepe noktalarını birleştirip düz mahyayı bulunuz.

Şekil 2.10: Sol yan cephede çatı görünüşünün çizilmesi



Asansör makine dairesi görünüşünü çiziniz (Şekil 2.10).

Asansörün makina dairesinin çatı şekli belirlenir. Teras veya hangi çatı şekli
belirlenecekse ona göre çatısı planlanır. Şekil 2.11’de olduğu gibi planlanan makina dairesi
taşıma çizgileri ile köşe noktaları ve çatı tepe noktaları taşınarak çizilir (Şekil 2.11).
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Şekil 2.11: Makina dairesi, yangın merdiveni ve çatı görünüşünün çizimi
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2.7. Baca Görünüş Çizimleri


Bacaları çiziniz (Şekil 2.12).

Baca görünüşleri çıkarılırken baca üst seviyesi çatının en yüksek yerinden 80 cm daha
yüksekte çizilmelidir. Bacaların üstünü, beton blok ya da metal plaka ile şapka ya da külah
gibi üstü kapalı olarak çiziniz. Çatıda baca dibi çinko ile yalıtılmalıdır.

Şekil 2.12: Bacaların çizimi

2.8. Yağmur Oluğu ve İniş Boruları Görünüş Çizimleri


Yağmur suyu oluğunu çiziniz.

Çatı yüzeyinden inen yağmur ve kar suyunun yağmur iniş borularına aktarılması
amacı ile yapılan yağmur suyu olukları genellikle PVC ya da 12 numaralı çinkodan yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Saçağın ortasından yanlara % 3 eğim verilir. Asma oluk ve gizli oluk olarak da iki şekilde
yapılır.


Yağmur suyu iniş borularını çiziniz.

Görünüşte dikey boruları çizerken borular ile duvar arasında en az 2 cm uzakta
çizilmelidir (veya döşenmelidir). Üstteki boru alttaki boru içine en az 5 cm geçmelidir. En
fazla 2 m’de bir kelepçelerle duvara tespit edilmelidir. Kelepçeler duvara konulan ahşap
takoza çakılır veya duvara konulan dübele vidalanır (Şekil 2.13).

Şekil 2.13: Yağmur oluğu iniş borularının çizimi

2.9. Kotlu Ölçülendirme Yapmak
Kotlu ölçülendirme yapılırken cephenin sağ ve sol kısımlarını kullanılır. Cephenin sağ
kısmına döşeme kotları, sol kısmına pencere altı ve pencere üstü kotları yazılarak karışıklık
giderilebilir.

2.10. Tarama Çizimler
Değişik gereçlerle yapılan yapının, hangi kısımlarının nasıl bir gereçle inşa edileceği,
taranarak veya boyanarak belirtilir. Böylece projeyi meydana getiren resimlerin daha kolay
ve doğru okunması sağlanmış olur. (Şekil 2.14).

2.11. Cephe Bilgileri
Cephede görünen elemanların bilgileri yazılır. (Şekil 2.14).




Cephe üzerine cephe kaplaması ile ilgili malzeme bilgileri yazılır.
Çatı kaplamasına ait kaplama bilgileri yazılır ve tarama ile gösterilir.
Bacanın çatıdaki yeri ve kotu belirlenir.
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2.12. Antet Çizimi




Pafta antedini çiziniz (Şekil 2.14).
Çizim kontrolünü yapınız.
Pafta temizliğini yapınız.
SOL YAN GORUNUŞ

ÖLÇEK 1/100

Şekil 2.14: Sol yan görünüş çizimi (Ölçek : 1/100)

60

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen plan ve bilgilere göre binanın sol yan görünüşünü 1/100 ölçekli
çiziniz.
Verilenler bilgiler;




Subasman yüksekliği +100 cm,
Kat yüksekliği için bodrum kat yüksekliği 3.50 m, zemin kat yüksekliği, 4.00
m, normal kat yüksekliği 3.00 m,
Döşeme, çelik strüktürlü beton döşemedir (Şekil 1.36).

Şekil 2.15: Çelik strüktürlü beton döşeme ve alçıpan asma tavan detayı



Pencere ve kapılar plan üzerinde yazıldığı gibidir.
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Tablo 2.1 :Desen
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ş

ş

Şekil 2.16: Bodrum kat planı (sağ yan ayrıntılar)
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Şekil 2.17: PTT binası bodrum kat planı (Ölçek 1/100)
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İ

set üstü

buzdolabý

=0
PH

P 9 KOLİ
BANKOSU
P 8A

P 8A

P 8A

P 8A

P 8A

P8

P8

=0
PH

P 8A

Şekil 2.18: Zemin kat planı (sağ yan ayrıntıları)
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150
280

set üstü

buzdolabý

P 8A

PH=0

Şekil 2.19: Zemin kat planı (sol yan ayrıntıları)
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Şekil 2.20: Zemin kat planı
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Şekil 2.21: Normal kat planı (ayrıntıları)
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Şekil 2.22: Pivot menteşeli pencere (ayrıntılar)
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Şekil 2.23: Kompozit panel (ayrıntıları)
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İşlem Basamakları





























Öneriler

Çizim kâğıdını masaya bağlayınız.
Çizim alanını belirleyiniz.
Zemin çizgisini çiziniz.
Subasmanı çiziniz.
Cephe hareketlerini çiziniz.
Kat yüksekliğini belirleyiniz
Bina giriş merdiveni rıht yüksekliklerini
işaretleyiniz
Bina giriş merdiveni basamaklarını
çiziniz.
Bina giriş merdiveni korkuluğunu çiziniz.
Cephede görünen balkon veya balkonları
çiziniz.
Cephede görünen pencereleri çiziniz.
Bina giriş kapısını çiziniz.
Cephede görünen kapıları çiziniz.
Kapı ve pencere kanatları açılış izlerini
çiziniz.
Döşeme ve kiriş izlerini çiziniz.
Bina çatı saçağını çiziniz.
Çatı görünüşünü çiziniz.
Asansör makine dairesini çiziniz.
Bacaları çiziniz.
Yağmur oluğu çiziniz.
Yağmur iniş borularını çiziniz.
Kotlu ölçülendirme yapınız.
Tarama yapınız.
Cephede görünen elemanların bilgilerini
yazınız.
Pafta antedini çiziniz.
Çizimi çinileyiniz.
Pafta temizliğini yapınız.
Son kontrolleri yapınız.
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 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çizim araç gereçlerini ve temizlik
malzemelerini hazırlayınız.
 Zemin çizgisi kalın dolu sürekli çizgi
olarak çizilmelidir.
 Cephe hareketleri çizilirken duvarlardaki
kademelerin arkada veya önde olduğu
kalem kalınlıklarıyla belirtilebilir.
 Bir merdivende rıht sayısı 5’ten az ise
korkuluk ve küpeşte yapılmayabilir.
 Cephede görülen balkon korkulukları 90
cm yükseklikte yapılabilir.
 Döşeme
kiriş
izlerinin
çizimi
unutulmamalıdır.
 Pencerelerde denizlik yüksekliğine
dikkat ediniz.
 Pencereleri çizdiğinizde pencere alt ve
üst kotlarının döşeme ve diğer kotlara
karışmaması için cephenin sol tarafına
yazınız.
 Çatı malzemesi yanabilir maddelerden
yapılmışsa çatı üzerinde kalan baca
yüksekliği en az 80 cm olmalıdır.
 Bacalar tasarlarken ateş bacası, çatı tepe
mahyasına gelebilir. Bu yüzden tepe
mahyasından geçmemesi için 60
derecelik bir eğime kadar bacaya eğim
verilip, mahyadan uzak bir yerden
çıkmasını sağlanabilir.
 Pafta temizliğini yaparak çizimi kontrol
ediniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri 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.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Değerlendirme Ölçütleri
Çizim kâğıdını masaya bağladınız mı?
Çizim alanını belirlediniz mi?
Zemin çizgisini çizdiniz mi?
Subasmanı çizdiniz mi?
Cephe hareketlerini çizdiniz mi?
Kat yüksekliğini belirlediniz mi?
Bina giriş merdiveni rıht yüksekliklerini işaretlediniz mi?
Bina giriş merdiveni basamaklarını çizdiniz mi?
Bina giriş merdiveni korkuluğunu çizdiniz mi?
Cephede görünen balkon veya balkonları çizdiniz mi?
Cephede görünen pencereleri çizdiniz mi?
Bina giriş kapısını çizdiniz mi?
Cephede görünen kapıları çizdiniz mi?
Kapı ve pencere kanatları açılış izlerini çizdiniz mi?
Döşeme ve kiriş izlerini çizdiniz mi?
Bina çatı saçağını çizdiniz mi?
Çatı görünüşünü çizdiniz mi?
Asansör makine dairesini çizdiniz mi?
Bacaları çizdiniz mi?
Yağmur oluğu çizdiniz mi?
Yağmur iniş borularını çizdiniz mi?
Kotlu ölçülendirme yaptınız mı?
Tarama yaptınız mı?
Cephede görünen elemanların bilgilerini yazdınız mı?
Pafta antedini çizdiniz mi?
Çizimi çinilediniz mi?
Pafta temizliğini yaptınız mı?
Çizimi kontrol ettiniz mi?

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 Değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1-

Manzaranın kolay görünmesi istenilen mahallerde denizlik yüksekliği ne kadar
alınır?
A) 140–200 cm
B) 140–160 cm
C) 75–90 cm
D) 0–80 cm

2-

Asansör makine daire kapısının yüksekliği en az ne kadar olmalıdır?
A) 2200 mm
B) 2000 mm
C) 1800 mm
D) 1900 mm

3-

Makina dairesi ortam sıcaklığı hangi dereceler arasında korunmalıdır?
A) +1° C ve +10°C
B) +5° C ve +40°C
C) +15° C ve +35°C
D) +25° C ve +40°C

4-

Düz bir çatıda çatı üstünde kalan baca yüksekliği en az kaç cm alınır?
A) 80 cm
B) 90 cm
C) 100 cm
D) 150 cm

5-

Çatı malzemesi yanabilir bir malzemeden imal edilmişse çatı üzerinde kalan baca
yüksekliği en az kaç cm olmalıdır?
A) 80 cm
B) 90 cm
C) 100 cm
D) 150 cm

6-

Basamakta profil genişliği ne kadar alınır?
A) 2 cm
B) 5-10 cm
C) 2-4 cm
D) 7 cm

7-

Görünüş çizimlerinde ideal çatı eğimi ne kadar olmalıdır?
A) % 15
B) % 33
C) % 45
D) % 60
Görünüş çizimlerinde aşağıdakilerden hangisi gösterilmez?

8-
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A)
B)
C)
D)

Mekân tefrişleri
Döşeme izleri
Balkon korkulukları
Kotlu ölçülendirme

9-

Görünüş çizimlerinde aşağıdakilerden kesik çizgi ile gösterilir?
A) Zemin çizgisi
B) Pencereler
C) Subasman
D) Döşeme izleri

10-

Cephede görülen balkon korkuluklarının ideal yüksekliği kaç “cm” olmalıdır?
A) 150 cm
B) 50 cm
C) 210 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–3
ÖĞRENME FAALİYETİ - 3
AMAÇ
Vaziyet (durum) planını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Turizmi Teşvik Kanunu’nun Vaziyet (durum) Planı ile ilişkisini araştırınız.



Çelik yapıda kullanılan çatı örtü malzemelerinin tarama şekillerini araştırınız.



Çevrenizde bu konuyla ilgilenen bürolardan çelik görünüşler ve vaziyet planları
hakkında bilgi toplayınız.

3. VAZİYET PLANI (1/500 – 1/200)
Tasarlanan binanın üzerinde inşa edileceği imar parselinde ya da imar adasındaki
konumunu ve imar parselinin çevresine ait bilgileri içeren bu belge genellikle imar planı
paftalarından yararlanılarak çizilir.

3.1. Vaziyet (Durum) Planı
Üzerinde bina inşaatı yapılacak imar parselinin kent içerisindeki ya da imar planı
sınırları içerisindeki yerini gösteren plandır. Projenin büyüklüğüne ve elde edilen bilgi
paftalarının ölçeğine göre 1/200, 1/500, 1/1000 ve 1/2000 ölçekleri kullanılabilir.

3.1.1. Tanımı
Yapının arsa içindeki durumu ve arsanın çevre ile ilişkisi hakkında genel bilgi vermek
amacıyla, kuşbakışı olarak çizilen plana vaziyet (durum) planı denir. Projenin büyüklüğüne
bağlı olmakla birlikte vaziyet plânı avan proje aşamasında, genellikle 1 /500 ölçekli çizilir.
Kesin proje aşamasında başka bir ölçekte istenmemişse genellikle 1 /200 ölçekli çizilir.

75

3.1.2. Özellikleri


Arsa sınırları ve yol ile olan ilişkileri belirler (Şekil 3.1, 3.2).

Şekil 3.1: Arsa sınırları ve yol ile olan ilişki





Yapının arsa üzerindeki yerini belirler.
Komşu sınırlara olan mesafeleri gösterir.
Arsada korunması gereken ağaç vb. elemanları gösterir.

Şekil 3.2: Arsa sınırları ve yol ile olan ilişki
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Varsa garaj, havuz vb. gösterilir (Şeki 3.3).

Şeki 3.3: Çatı şeklinin gösterilmesi


Çatı şekli ve tanzimi gösterilir (Şekil 3.3).

Eğer arsada inşa edilen yapı blok olarak birden fazla ise bunlar; A, B, C veya I,
II, III gibi ifadelerle gösterilir (Şekil 3.4).
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a)

b)
Şekil 3.4: Çok bloklu yapılarda blok isimlerinin yazılması



Röper noktaları ve yola olan uzaklığı ile yapı boyutları zemine oturacağı
şekliyle yazılır. Çekme mesafeleri alınır (Şekil 3.5).
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KUZEY
YOL'A TERK SINIRI

ÖN BAHÇE MESAFESİ

6
10

4

YOL

ARKA BAHÇE MESAFESİ

Servis
Yolu

Havuz

6

10

ARKA BAHÇE MESAFESİ
10

4

6

Servis
Yolu

YOL

Şekil 3.5: Çekme mesafeleri



Kuzey yönü belirtilir, enine ve boyuna kesitler çizilir. Üzerine önemli kotlar
yazılır (Şekil 3.6).
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1/1000

1.NORMAL KAT

1.NORMAL KAT

a)

Ğ

Ş

BODRUM KAT

İ

İ İŞİ

BODRUM KAT

İ

ZEMİN KAT

Ş

ZEMİN KAT

İ

İ
İ

İ

b) A-A Kesiti

c) B-B Kesiti

Şekil 3.6: Vaziyet Planından enine ve boyuna kesitlerin çıkarılması
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Şekil 3.6.a: A-A Kesiti
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Şekil 3.6.b: B-B Kesiti
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3.1.3. Vaziyet (Durum) Planı Yönetmelik ve Şartnameler
Bu konu ile ilgili verileri aşağıdaki kanun ve yönetmeliklerden bulabilirsiniz.
2644 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan
Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar Yönetmeliği, İmar Planı Yönetmeliği,
İmar Kanunu 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar,
Otopark Yönetmeliği, Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği.

3.1.4. Vaziyet (Durum) Planı Çizim Kuralları















Ön proje döneminde genellikle 1/5000, 1/2000, 1/1000 küçük yapılarda 1/500,
kesin proje döneminde ise 1/500, 1/200 ölçeği ile çizilir.
Hâkim rüzgâr, manzara ve kuzey yönü işaretleri, aynı paftada toplu olarak
gösterilir.
Mevcut durum, (bina, hudut, yol, yeşil örtü vb.) imar hatları, teklif edilen yapı
konumları ve saha düzenlemeleri ile ilgili çizgiler üst üste ve farklı teknikte
çizilir. Korunması istenen bina, yeşil örtü vb. ile teklif blokları ve
korunmayacak kısımlar belirtilir. Kesin projede ayrıca korunmayacak binaların
yıkılma sıraları bloklar üzerine yazılır. Mevcuda bitişik ilaveler varsa aynı blok
çizgileri ile çizilerek belirtilir.
Bloklar harflendirilir ve yüksek bloklar, yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle
belirtilir.
Blokların içine kat adetleri, gabarileri, (azami yükseklikleri ), zemine oturma
alanları (m² ) yazılır.
Blokların yol ve komşu hudutlara, korunacak binalara uzaklıkları, gerekiyorsa
konum açıları da gösterilerek ölçülendirilir.
Blok köşeleri, arsa iç servis yolları, istinat duvarları, eğim, rampa ve
merdivenlerin başlangıç ve bitim noktaları, servis ve tören avluları, akaryakıt
tank yerleri ve gerekli başka noktalar, plankote röper kotuna göre kotlandırılır
ve bu kotların altına belirgin şekilde, mevcut durumun kotu yazılır. Kesin
projede ayrıca binalarla ilgili inşaat sistemi ve gereç hakkında gerekli açıklama
ve ölçülendirme yapılır.
Bina esas girişi bitmiş döşeme üst kotu +0.00 olarak alınır. Plan kesit ve
görünüşler bu kota göre kotlandırılır. Ayrıca +0.00 kotu altına plankote kotuna
göre değeri yazılır. Böylece +0.00 kotu ile plankote röper kotu bağlanmış olur.
Bina adedi birden fazla ise her bina girişi bitmiş döşeme üst kotu +0.00 kabul
edilir. Bu kotlar plankote röper kotuna göre değerlendirilerek altına yazılır.
Birbirine bağlı bloklar bir bina olarak kabul edilir.
Mevcut hudutlar ve yollara göre büyük farklılık getiren imar planı uygulaması
söz konusu ise mevcut yollara göre geçici olarak kullanılma imkânı düşünülür
ve oturuş planında belirtilir.
Binanın kullanım amacına göre çevre çizgileri ve iki görünüş çizilir.
Çevre çizgileri ile çizilen görünüşlerin yanında, altında veya üstünde, en ve boy
kesitleri çizilerek doğal olan ve önerilen zemin kotları verilir. Tüm kazının
yaklaşık toplamı m³ olarak yazılır.
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Kesin projede, mevcut kanalizasyon veya binalar arasında muhafaza edilmesi
gerekli görülen su, kalorifer tesisatı şebekesi varsa doğal ve önerilen zemine
göre kotları verilir ve çizilerek belirtilir.
Kesin projede, bloklar haricinde ayrıntıları verilecek elemanlar numaralanarak
belirlenir ve detaylar çizilirken aynı numara ile adlandırılarak resimleri çizilir.

3.1.5. Vaziyet (Durum) Planı Çizim İşlem Basamakları
Binanın yapılacağı arsa ile ilgili bilgilerin verilmesi ve hesaplamaların yapılması
gerekmektedir. Öncelikle hesaplamalar için gerekli kavramlar hakkında bilgi edinmek
gerekir.


Taban alanı

Yapının parsele oturacak bölümünün yatay iz düşümünde kaplayacağı alandır.
Bahçede yapılan eklenti ve müştemilat taban alanı içinde sayılır (Aşağıdaki bilgiler
“İstanbul İmar Yönetmeliği”nden alınmıştır).
Taban alanı hesabına dahil edilmeyen alanlar:

İç bahçe,

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin gerekli gördüğü
yangın merdiveni ile sahanlık ve ekleri (şaftlar),

SAS bölümleri (yangın güvenlik hacmi),

Başka amaçla kullanılmayan yangın kaçış koridoru,

Işıklık,

Hava bacaları,

Asansör boşluğu,

Trafo,

Taban alanının %20 sini geçmeyen havuz, havuza ait denge havuzu ve
tamamı toprak altında kalan teknik birimler,

Taban alanının %10 unu geçmeyen pergola ve/veya kameriye,

Zemine oturan teras ve giriş saçakları için yapılan sundurmaların, (20)
m2’ yi aşmayan kısımları,

Bina konturları dışında ve tamamen toprak altında yapılan su depoları,

Tamamen toprak altında yapılan otopark,

Bu yönetmelikte belirtilen ölçülerle yapılabilecek en az alanlı merdiven
evine, bu alanın %50’si ölçüsünde yapılacak ilave yapılardır.


Taban alanı kat sayısı (TAKS)

Bina taban alanının imar parseli alanına oranıdır. İmar planı üzerinde yazılı taban alanı
katsayısı o imar adasındaki imar parselinde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı
en büyük bina sahasını gösterir. Azami bina sahası imar planı üzerinde yazılı taban alanı
katsayısı ile belirtilmiş miktardan büyük olamaz.
Blok veya ayrık yapı nizamına tabi olan ve imar planı ile ölçü ve emsal verilmemiş
yerlerde taban alanı kat sayısı % 40'ı hiçbir şekilde geçemez.
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Bir örnekle açıklayalım. (Değerler örnek olarak verilmiştir. Emsal değerler olarak
kullanmayınız)
Arazi alanı : 500,00 m²
TAKS : 0.40
Yapabileceğiniz inşaat toplam taban alanı = 500,00 m² x 0.40
Yapabileceğiniz inşaat toplam taban alanı (azami) = 200,00 m²'dir.


Kat alanı kat sayısı (KAKS) (Emsal)

Yapının bütün katlardaki alanları, toplamının parsel alanına oranından elde edilen
sayıdır. Katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar dâhil
kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamıdır. Açık çıkmalar, iç
yüksekliği 1.80 m'yi aşmayan ve yalnızca tesisatın geçirildiği tesisat galerileri ve katları;
ticari amacı olmayan ve yapının kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bölüm ve
katlar, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak, su deposu ve
hidrofor bu alana katılmazlar. Kullanılabilen katlar deyiminden konut, iş yeri, eğlenme ve
dinlenme yerleri gibi oturmaya, çalışmaya, eğlenmeye ve dinlenmeye ayrılmak üzere yapılan
bölümler ile bunlara hizmet veren depo ve benzeri alanlar anlaşılır (Bilgiler “İstanbul İmar
Yönetmeliği”nden alınmıştır).
Katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen alanlar:

Teknik ölçülerin gerektirdiği yüksekliği geçmeyen ve yalnızca tesisatın
geçirildiği tesisat galerileri ve hacimlerinin;

Bodrum katlar dâhil, 20 katı geçmeyen konut binalarında kat şeklinde
düzenlenmemek şartıyla yapı inşaat alanının % 5 ini aşmayan kısmı

Diğer yapılarda, toplam yapı inşaat alanının %8’ini aşmayan kısmı

İç bahçe

Bu yönetmeliğin 2.04.17 maddesinde tanımlanan kat bahçelerinin ait
olduğu kat alanının %10’unu geçmeyen bölümü

Işıklık ve hava bacaları,

Havuz, havuza ait denge havuzu ve tamamı toprak altında kalan teknik
birimler,

Pergola, kameriye ve sundurmaların taban alanına dâhil edilmeyen
kısımları,

Ticari amacı olmayan ve yapının kendi ihtiyacı için otopark olarak
kullanılan bodrum katlar,

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin gerekli gördüğü
yangın merdiveni ile sahanlık ve ekleri (ana merdiven aynı zamanda
yangın merdiveni olarak da kullanılırsa katlar alanına dâhil edilir)
(şaftlar) SAS bölümleri (yangın güvenlik hacmi),

Başka amaçla kullanılmayan yangın kaçış koridoru,

Asansör boşluğu,

Kalorifer dairesi,

(60) m2’yi geçmeyen kapıcı dairesi,

Bina için gerekli minimum sığınak alanının 1,3 katını geçmeyen sığınak
alanı,
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Su deposu,
Çatı piyesleri ile irtibatlı açık teraslar, teras çatılar,
Sitelerde; bloklardan bağımsız müstakil bir bina olarak düzenlenmek,
tabii zemin üstünde kalan kısmı taban alanına dâhil edilmek üzere
bodrum ve zemin kattan ibaret, toplamda katlar alanının (%10)’unu ve
(3000) m² yi geçmemek, bağımsız bölüm oluşturmamak, ticari amaçla
kullanılmamak kaydıyla siteye ait sauna, spor salonu, kitap okuma
salonu, doktor odası, toplantı odası, vb. sosyal tesisler,
Binaların bodrum katlarında, ticari amaçla kullanılmamak ve bağımsız
bölüm oluşturmamak şartıyla toplamda katlar alanının (%10)’unu
aşmayacak şekilde düzenlenen; spor salonu, kitap okuma salonu, doktor
odası, toplantı odası, vb. sosyal tesisler ile konut binalarının bodrum
katlarında yapılabilen depo mahalleri,
Yönetmeliğin 6.12 maddesinde belirtilen köprü geçişler,
Bu yönetmelikte belirtilen ölçülerle yapılabilecek en az alanlı merdiven
evine; bu alanın %50’si ölçüsünde yapılacak ilave

Yukarıda maddeler halinde verilen alanlar Katlar Alanına (KA) katılmazlar. (Bilgiler
“İstanbul İmar Yönetmeliği”nden alınmıştır)
Bir örnekle açıklayalım. (Değerler örnek olarak verilmiştir. Emsal değerler olarak
kullanmayınız)
Bu değer arazide yapabilecek yapının veya yapıların tüm katlarının alanlarının
toplamını bulmanızı sağlar. Bu değer imar paftalarında verilir. Fakat her zaman KAKS
değeri verilmeyebilir. KAKS değeri verilmediği zaman "h:6,50" gibi bir değer verilir. Bu da
bu arazide 2 katlı (kat yüksekliği 3m. düşünülürse) yapı yapılabileceğini gösterir. Ayrıca
KAKS ifadesi EMSAL diye tabir edilebilir.
Arazi alanı : 500 m²
KAKS : 1.00
Yapabileceğiniz toplam yapı alanı = 500 m² x 1.00
Yapabileceğiniz toplam yapı alanı (Azami) = 500,00 m²'dir.
Bu şu demek oluyor. Arazinizde toplam yapabileceğiniz yapı alanı 500,00 m²'yi
geçemez. Yapı alanı dediğim emsale dahil olan yapı alanıdır. Örneğin, imar durumunda yapı
yüksekliği sınırı yok ise taban alanı 100,00 m² olan 5 katlı yapı yapabilirsiniz demektir.
(100,00 m² x 5 = 500,00 m² )


Sığınak yönetmeliği

Kişi başına en az net bir metrekarelik sığınak yeri ayrılır. Sığınaklarda yapılacak WC,
duş ve mutfak nişi bu alana dâhil değildir.
Kişi adedi her bir bağımsız bölüm için bir odalı konutlarda iki, iki odalı konutlarda üç,
üç ve daha fazla odalı konutlarda dört olarak dikkate alınır. Yurt, koğuş, misafirhane,
yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon ve yataklı sağlık tesisleri gibi kalıcı veya geçici
konaklama amaçlı tesislerde ise onaylı mimari projesinde belirlenen yatak sayısının yüzde
yirmi artırılması sonucu bulunur. Diğer bina ile tesislerde veya konut ile kalıcı veya geçici
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konaklama içermeyen bağımsız bölüm veya mekânlarda, kişi sayısı emsale konu alanının 20
sayısına bölünmesi sonucu çıkan sayıdır. Farklı kullanımların bir arada olduğu yapılarda her
farklı kullanımlı bağımsız bölüm veya mekânın sığınak hesabı ayrı ayrı yapılır. Bağımsız
bölümlerin veya mekânların gerektirdiği sığınak alanlarının toplanması sonucu yapının
tamamı için gerekli sığınak alanı bulunur.
Sığınak alanı WC, duş ve mutfak nişi hariç net dokuz metrekarenin altında
belirlenemez. Serpinti sığınaklarında her yüz kişi için erkek ve kadın olmak üzere ayrı ayrı
birer WC ve lavabo yeri ayrılır. Kalan küsuratın elli sayısından fazla olması halinde erkek ve
kadın olmak üzere ayrı ayrı birer WC ve lavabo yeri ilave edilir. Küsuratın 50 sayısından az
olması halinde herhangi bir ilave yapılmaz.
Sığınakların iç yüksekliği net 2.40 metreden aşağı olamaz.
Havalandırma: Sığınağın çeşidi ne olursa olsun mekanik havalandırma yapılması
zorunludur. Koruma zamanlarında dışarıdan alınan hava, tehdit anında takılmak üzere
nükleer tip hepa filtre, kum havuzu gibi filtreleme sisteminden geçirilerek sığınak içerisine
verilir. Barış zamanlarında ise dışarıdan alınan hava sadece G4 tipi kaba filtreden geçirilerek
sığınak içerisine verilir.
Sığınak yeri ayrılması zorunlu bulunan bina ve tesislere, ruhsat eki mimari projesinde
gerekli sığınak yeri ayrılmadıkça ve gerekli bilgiler mimari, statik ve mekanik tesisat
projelerine işlenmedikçe yapı ruhsatı düzenlenemez.


Otopark düzenlenme esasları

Bina Otoparklarının Düzenlenme Esaslarında ihtiyacını öncelikli olarak bodrum
katlarda karşılamak ve ön bahçe mesafesi gerisinde kalmak şartıyla; binaların arka ve yan
bahçelerinde, tamamı tabii zemin altında ihtiyacı kadar veya daha fazla otopark yapılabilir,
otopark giriş çıkışları ön bahçe mesafesi içinde sağlanabilir. Otopark rampası hiçbir koşulda
parsel sınırı dışından başlatılamaz. Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya
parselinde karşılanması esastır. Birim park alanı binek otoları için en az 20 m2, kamyon ve
otobüsler için en az 96 m2 dir (Bilgiler “İstanbul Otopark Yönetmeliği”nden alınmıştır).
Otoparkların düzenlenmesinde aşağıda bildirilen ölçülere uyulacaktır:





Otopark rampası ve sirkülasyon yolları üzerinde yapılacak otopark
tefrişlerinde, otopark tefrişinden sonra kalan mesafenin, minimum rampa
genişliğini sağlaması zorunludur.
Otopark giriş kapısı genişliği net 2.75 m 'den az olamaz.
Otopark giriş kapısı yüksekliği net 2.00 m' den az olamaz.
Otoparkların iç yüksekliği (kiriş altı da dâhil olmak üzere) hiçbir yerde
net 2.00 m’ den az ve net 3.50 m' den çok olamaz. Ancak bünyesinde
atölye bulunduran binaların 1. otopark katı net yüksekliği en fazla 4.50 m
olabilir.
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Umumi otoparklarda rampa eğimi % 15’ten fazla olamaz. Umumi
otoparklar haricinde, otopark ihtiyacını bünyesinde karşılayan binalarda
otopark rampası eğimi %20’den fazla olamaz,
Otopark rampa genişliği 2.75’m' den az olamaz.
Umumi otoparklarda yapılacak 90 derecelik dönüş verilen yollarda,
küçük araçlar için giriş ve dönüş yolu genişlikleri toplamı 7.00 m' den az
olamaz. Umumi otoparklar haricinde bu ölçü 6.00 m' den az olamaz.
Otoparkların tefrişinde manevra alanı hariç, binek otoları için en az
5x2.50 m, kamyon ve otobüsler için en az 4 x 12 m ölçüsü esas alınır.
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İstanbul il sınırları içerisinde otopark aranması gereken
kullanımların alt türleri ve miktarları aşağıda gösterilmiştir.

Kullanım Çeşitleri
1-Meskenler
Ortalama Daire Yapı İnşaat Alanı 50 m2 ye kadar
Ortalama Daire Yapı İnşaat Alanı – 51-80 m2 arasında
Ortalama Daire Yapı İnşaat Alanı – 81-120 m2 arasında
Ortalama Daire Yapı İnşaat Alanı – 121-180 m2 arasında
Ortalama Daire Yapı İnşaat Alanı – 181 m2den büyük ise

4 daire için
3 daire için
2 daire için
1 daire için
1 daire için 2 otopark

Rezidanslarda 60 m2ye kadar
Rezidanslarda 60 m2den büyük ise

1 daire için
1 daire için 2 otopark

Kullanım Çeşitleri
2-Ticari Amaçlı Binalar ve Büro Binaları
Dükkân, Mağaza, Banka
Büro Binaları
Sauna ve Hamam
3-Konaklama Tesisleri
Oteller; 5 ve 4 yıldızlı oteller, 1–2–3 yıldızlı oteller
Moteller
Hoteller
Tatil Köyleri
Apart Oteller
Pansiyonlar
Termal Tesisler
Kampingler
Kırsal Turizm Tesisleri
Kullanım Çeşitleri
4-Yeme, içme Eğlence Tesisleri
Gece Kulübü
Gazino
Diskotek
Düğün Salonu
Birahane
Bilardo Salonu, İnternet Cafe, Kahvehaneler
Diğerlerinden her biri için
Lokanta, Pastane, Fırın,
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50 m2
50 m2
50 m2
3 oda için 5 oda için
Oda Sayısının %80'i kadar
5 oda için
4 oda için
1 ünite için
4 oda için
4 oda için
1 ünite için
4 ünite için

20 m2
20 m2
20 m2
30 m2
20 m2
30 m2
20 m2
30 m2

Kullanım Çeşitleri
5-Sosyal, Kültürel ve Spor Tesisleri
Konferans Salonu
Tiyatro-Sinema
Kütüphane
Kapalı Yüzme Havuzu
Açık ve Kapalı Spor Salonu
6-Fuar, Kongre ve Sergi Merkezleri
7-Eğitim Tesisleri
Özel veya Vakıf Üniversiteleri
Üniversite ve Yüksek Okullar
İlk ve Orta Öğrenim Kurumları
Özel Okul, Dershane
Öğrenci Yurtları ve Kreşler
8-Sağlık Yapıları
Özel Hastane
Hastaneler
Sağlık Ocağı, Dispanser ve Diğerleri

10 oturma yeri
10 oturma yeri
30 oturma yeri
20 oturma yeri
20 oturma yeri
Kapasitenin %10'u oranında
250 m2
250 m2
400 m2
400 m2
400 m2
125 m2
125 m2
125 m2

Kullanım Çeşitleri
9-İbadet Yerleri
10-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Yararlı
Diğer Kuruluşlar
11-Sanayi ve Depolama Tesisleri ve Toptan Ticaret
12-Küçük Sanayi Tesisleri
13-Oto Sanayi Sitesi
14-Toptancı Hali
15-Akaryakıt ve LPG Satış istasyonları
16-Açık Tesisler (parsel alanı üzerinden)
Lunapark ve Benzeri Eğlence Yerleri
Rekreasyon Alanı
Çay Bahçesi
Açık Spor Alanları

200 m2
100 m2
200 m2
125 m2
40 m2
75 m2
Beher pompaj başına 150m2
ve her lift ve/ veya kanal
başına 150 m2
60 m2 Alan
300 m2 Alan
75 m2 Alan
75 m2 Alan

Tablo 3.1: Otopark aranması gereken kullanımların alt türleri ve miktarları

Yukarıda verilen her bir alan, tür veya miktar için bir adet otopark yeri ayrılması
zorunludur. (Bilgiler “İstanbul Otopark Yönetmeliği”nden alınmıştır)



Bu maddede belirtilen kullanışlar dışında kalan binalar için aranacak otopark
miktarları Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile belirlenir.
Bahçe düzenlemesi
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Bütün yapı alanlarındaki uygulamalarda, binanın oturduğu sahanın dışında kalan
alanın her (25.00) m²’si için bir ağaç dikilecektir. Parselin ağaç dikimine uygun olmaması
halinde yukarıdaki şarta göre çıkacak sayıdaki ağaçlar ilgili ilçe/ilk kademe Belediye
Başkanlığı’nın uygun göreceği imar planlarında kamunun kullanımına ayrılmış alanlara
dikilecektir. Uygulama yapılacak parsellerde mevcut ağaç varsa revizyonu yapılabilir.
Parseldeki korunabilen ağaçlar gerekli olan ağaç sayısından düşülür. Her ilçe/ilk kademe
Belediye Başkanlığı ilçesi hudutları dâhilinde dikilmesi uygun olan ağaçların listesini orman
fakültesinden alacak ve parsel bünyesinde dikilecek olan ağaçların cinsi bu listeden
belirlenecektir.
Parselinde bahçe düzeni yapılmamış ve gerekli sayıda ağaç dikilmemiş yapılara yapı
kullanma izni verilemez. Özellik arz eden bölgelerde veya birden fazla istinat duvarları
gerektiren parsellerde istinat duvarları arasındaki terasların bitkilendirilmesi, ağaç dikimi,
zemin ve bahçe düzenlenmesi belediyece onaylanacak bahçe düzenleme peyzaj projesine
göre yapılacaktır (Bilgiler “İstanbul İmar Yönetmeliği”nden alınmıştır).

Örnek: Aşağıda verilen vaziyet planı, çizilmiş olan plandan alınmıştır.
İli: İstanbul
Pafta no : 58
İlçesi: Şişli /Zincirlikuyu
Ada no : 500
Mevki: Büyükdere Caddesi
Parsel no: 3
a(34.00)

h(40.50)

b(54.00)

Şekil 3.8: Parsel



Alan hesapları
o

Parsel alanı = (a+b) x h/2
Parsel alanı =(34.00+54.00)x40.50/2
Parsel alanı =1842,75 m2

o

Taban alanı = 24.00 x 18.80

Taban alanı = 451,2 m2
Taban alanı hesabına dâhil edilmeyen alanlar düşüldüğünde (86.82 m2)
Taban alanı = 451–86,82 =364,38 m2
Taks = Taban alanı /Parsel alanı
Taks = 364.8 / 1842.75
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Taks = 0.1977
Taks =%19.7 < %21 uygundur.

Sığınak hesabı
Kişi başına en az net 1 (bir) metrekarelik sığınak yeri ayrılır. Sığınaklarda yapılacak
WC, duş ve mutfak nişi bu alana dâhil değildir.
Kişi adedi her bir bağımsız bölüm için bir odalı konutlarda iki, iki odalı konutlarda üç,
üç ve daha fazla odalı konutlarda dört olarak dikkate alınır.
24 daireli (3odalı) bina için sığınak hesabı yapalım
Yukarıdaki esaslara göre 24 daireli 3 odalı bina için kişi sayısı 4 alınacaktır.
Kişi başına en az net 1 m2 olduğu için
Sığınak hesabı = 24 x 4
Sığınak hesabı = 96 kişi = en az net 96 m2 alınacaktır. ( bu alana WC, duş ve mutfak
nişi dâhil değildir.)
Başka bir yöntemle hesaplanacak olursa toplam kat alanının % 5’i kadar alınır.
Zemin kat alanı: 364,38 m2
1.2.3.4.5 Normal kat alanı: 364,38 m2
Kapıcı dairesi kat alanı: 65.49 m2
364.38x6=2186,28 m2 +65.49 m2 =2251,77 m2
Toplam kat alanı = 2251,77 m2
Toplam kat alanının % 5’ini alalım. (%5=0,05)
Olması gereken sığınak alanı: 2251,77 x 0.050=112,58 m2
Bırakılan sığınak alanı: 146,79 m2
Bırakılan sığınak alanı = 112.58 m2 < 146,79 m2 uygundur.


Pencere hesabı

Pencere boşluklarının belirlenmesinde “Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği”
hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uyulması zorunludur.
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği (DEĞİŞİK RG: 30.06.2001)
Madde 27- 1) Binalarda pencere boşlukları toplamı uygulama projesinden gösterilen
net döşeme alanının %15‘inden büyük olamaz (Isı yalıtımı yönetmeliği hükümleri saklıdır).
Zemin kat net alanı: 254,78 m2
Olması gereken pencere alanı = 254.78 x 0,15
Olması gereken pencere alanı = 38.217 m2
Bırakılan pencere alanı: 35.516 m2
Bırakılan pencere alanı = 35.188 < 38.217 m2 uygundur.
Kapıcı dairesi net alanı = 57 m2
Olması gereken pencere alanı: 57 x 0,15 =8.55 m2
Bırakılan pencere alanı = 6.34 m2
Bırakılan pencere alanı = 6.34 m2 < 8.55 m2 uygundur.
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Bahçe düzenlemesi

Binanın oturduğu sahanın dışında kalan alanın her (25.00) m²’si için bir ağaç
dikilecektir
Bahçe düzenlemesi = (Parsel alanı – Taban alanı ) / 25
Bahçe düzenlemesi = ( 1842.75 – 364.38 )
/ 25
Bahçe düzenlemesi = 59.1348 ^ 60 adet
20 adet meşe
10 adet kavak
17 adet çam
7 adet kayın
6 adet gürgen


Otopark düzenlemesi

İstanbul Otopark Yönetmeliği esaslarına göre hesaplanmıştır.
Ortalama daire yapı inşaat alanı – 81-120 m2 arasında ise 2 daire için 1 otopark
Birim park alanı binek otoları için en az 20 m2
1 daire alanı 81-120 m2 arasında
2 daire için 1 otopark olduğundan
24 daire için 12 otopark yeri olmalıdır.
Olması gereken otopark alanı
1 otomobil için 20 m2 alan olacağından
12 otomobil için 20x12 = 240 m2 olmalıdır.
Bırakılan otopark alanı: 308 m2
Bırakılan otopark alanı = 240 < 308 m2 uygundur.
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Çizim kâğıdını masaya bağlayınız.

Şekil 3.7: Çizim kâğıdının masaya yapıştırılması



Binanın oturacağı arsayı, kâğıdınızın üst kısmına yerleştirdiğiniz kuzey yönünü
dikkate alarak çiziniz.
SOL YAN

1/500
KUZEY

ÖN

PARSEL

SAĞ YAN

Şekil 3.9: Binanın oturacağı alanı
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ARKA


Binanın üst görünüşünü (kuş bakışı) çiziniz.
Bu kısımda yapının kitle planı çizilir, iç ayrıntıları gösterilmez. Kitle planında çatı
şekli ve tanzimi çizilerek gösterilir. Bacalar çizilir. Baca çiziminde son kat planı da göz
önünde bulundurulur. Çatının eğimi çatı üzerine yazılır. Çatı taramaları yapılır.

1/500
KUZEY

Şekil 3.10: Yapının kitle planının çizilmesi
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Dış drenaj ve rögar detayı çizilir, rögar izleri gösterilir.

a)Plan

b)Kesit
Şekil 3.11.a: Rögar detayı çizilmesi
Ölçek: 1/20
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1/500
KUZEY

Şekil 3.11.b: Rögar izleri çizilmesi
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Bina alanı dışında kalan yerlere çevre düzenlemesi yapınız.

1/500
KUZEY

Şekil 3.12: Çevre düzenlemesinin yapılması

Çevre düzenlemesi yaparken yapının girişi, arsa içindeki giriş yolu, otopark, otopark
yolu, rampalar, gezinti yolları çizilerek gösterilir. Garaj, bahçıvan evi, kömürlük vb.
tamamlayıcı yapılar varsa kitle olarak çizilerek gösterilmelidir. Fosseptik çukuru, kuyu,
sarnıç gibi yer altı yapıları da varsa bu yer altı yapısı kesik çizgilerle çizilerek gösterilmeli ve
çizimin uygun bir köşesine ismi yazılmalıdır. Arsadaki yeşil alanlar ve mevcut ağaçlar
çizilerek belirtilir. Arsanın köşeleri ile varsa diğer özelliği olan yerler kotlandırılır. Arsa
dışındaki yollar çizilir. Tretuvarlar, yol üzerindeki refüjler, yaya geçitleri, kavşaklar,
meydanlar gösterilmelidir. Ayrıca plan üzerinde yolların adları ve genişlikleri yazılmalıdır.
Komşu parsellerdeki binalar kendi parselleri içinde kitle olarak gösterilmeli, yükseklikleri
veya kaç katlı oldukları üzerlerine yazılmalıdır.

Gerekli sayıda bina boy kesitlerini çiziniz (Şekil 3.6.a-b-c).
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Kuzey yönü, hâkim rüzgâr ve manzara yönlerini çiziniz.

Şekil 3.13: Yön işareti

Proje yönlere göre tasarlanır. Devamlı yaşamadığımız geçici kullandığımız mahaller
kuzey yöne yerleştirilir (giriş merdiven ve holü gibi). Manzaranın ve güneşin olması gereken
mahalleri o yöne göre tasarlarız. Aydınlık fakat güneşin tesiri altında olmayan mahalleri
(mutfak gibi) uygun yön temel alınarak tasarlamamız gerekir. Görüldüğü gibi bina
mahallerini tasarlamakta kuzey yönü, hâkim rüzgâr yönü ve manzara yönlerini iyi tespit
etmek gerekir.


Vaziyet planı ölçülendirmesini yapınız.
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1/500
KUZEY

Şekil 3.14: Vaziyet planı ölçülendirilmesi



Gerekli yazıları yazıp projeyi çinileyiniz ve son kontrolü yapınız.

Bina yüksekliği, çatı eğimi, çatı kaplama yazısı, caddeler, sokaklar varsa blok
numaraları park numarası, kot ve ölçülendirmeleri, kesit işaret ve yazıları, çinileme ve
taramaları yaparak çizimin son kontrolü yapılır.
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Şekil 3.15: Vaziyet planının ölçülendirilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


Aşağıda krokisi verilen parselden hareketle;

Şekil 3.16: Taslağa ait parsel



Binanın yapılacağı arsa ile ilgili bilgi ve hesaplamaları yapınız (Bina oturum
alanını kendiniz belirleyiniz).


















Alan hesapları
Sığınak hesabı
Pencere hesabı
Bahçe düzenleme hesabı
Otopark hesabı

İşlem Basamakları
Çizim kâğıdını masaya bağlayınız.
Binanın yapılacağı arsa ile ilgili
bilgilere göre hesaplamaları yapınız.
Binanın oturacağı arsayı çevresi ile
birlikte çiziniz.
Binanın üst görünüşünü çiziniz.
Dış drenaj ve rögar izlerini çiziniz.
Bina alanı dışında kalan yerlere çevre
düzenlemesi yapınız.
Gerekli sayıda bina boy kesitlerini
çiziniz.
Kuzey yönü hâkim rüzgâr ve manzara
yönlerini çiziniz.
Ölçülendirme yapınız.
Gerekli yazıları yazınız.
Projeyi çinileyiniz.
Çizimin son kontrolünü yapınız.
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Öneriler
İş önlüğünüzü giyiniz.
Çizim araç gereçlerini ve temizlik
malzemelerini hazırlayınız.
Binanın arsa üzerindeki konumunu
belirleyiniz.
Otopark ve bahçe düzenlemesi
hesaplarını
çizime
başlamadan
hazırlayınız
Yeşil alanlar, havuz vb. çizimlerini
unutmayınız.
Blokların
içine
kat
adetleri,
gabarileri, (azami yükseklikleri ) ve
zemine oturma alanlarını (m² )
yazınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Çizim kâğıdını masaya bağladınız mı?
2. Binanın yapılacağı arsa ile ilgili bilgilere göre hesaplamaları yaptınız
mı? (otopark, bahçe düzenlemesi vb.)
3. Binanın oturacağı arsayı çevresi ile birlikte çizdiniz mi?
4. Binanın üst görünüşünü çizdiniz mi?
5. Dış drenaj ve rögar izlerini çizdiniz mi?
6. Bina alanı dışında kalan yerlere çevre düzenlemesi yaptınız mı?
7. Gerekli sayıda bina boy kesitlerini çizdiniz mi?
8. Kuzey yönü hâkim rüzgâr ve manzara yönlerini çizdiniz mi?
9. Ölçülendirme yaptınız mı?
10. Gerekli yazıları yazdınız mı?
11. Projeyi çinilediniz mi?
12. Çizimin son kontrolünü 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-

Vaziyet planı, proje aşamalarında kaç ölçekli çizilir?
A) 1/500-1/200
B) 1/50-1/100
C) 1/5000-1/10000
D) 1/100-1/200

2-

Aşağıdakilerden hangisi vaziyet planı özelliği değildir?
A) Arsa sınırlarını belirler.
B) Komşu sınırlara ait mesafeleri gösterir.
C) Arsada korunması gerekli ağaçları gösterir.
D) Plandan görünüşler çıkarılır.

3-

Aşağıdakilerden hangisi vaziyet planı çizim kuralı değildir?
A) Blokların yol ve komşu hudutlara, korunacak binalara uzaklıkları, gerekiyorsa
konum açıları da gösterilerek ölçülendirilir.
B) Bloklar harflendirilir ve yüksek bloklar, yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle belirtilir.
C) Binanın önemi gerektiriyorsa, çevreyi de kapsayan, gerektirmiyorsa yalnız arsa
boyu kadar ve yalnız çevre çizgileri ile ifade edilen bir görünüş çizilmez.
D) Blokların içine kat adetleri, gabarileri (azami yükseklikleri ), zemine oturma
alanları (m² ) yazılır.

4-

Aşağıdakilerden hangisi vaziyet planı özelliği değildir?
A) Eğer arsada inşa edilen yapı blok olarak birden fazla ise bunlar A, B, C veya I,
II, III gibi ifadelerle gösterilir.
B) Çatı şekli ve tanzimi gösterilir.
C) Baca çizilmez.
D) Kuzey yönü belirtilir ve enine boyuna kesitler çizilir ve üzerine önemli nivolar
yazılır.

5-

Aşağıdakilerden hangisi vaziyet planı çizim kuralı değildir?
A) Ön proje döneminde genellikle 1/5000, 1/2000, 1/1000 küçük yapılarda 1/500,
kesin proje döneminde ise 1/500, 1/200 ölçeği ile çizilir.
B) Çevre çizgileri ile çizilen görünüşlerin yanında, altında veya üstünde , en ve boy
kesitleri çizilerek doğal olan ve önerilen zemin kotları verilir. Tüm kazının yaklaşık
toplamı m³ olarak yazılır.
C) Hâkim rüzgâr, manzara ve kuzey yönü işaretleri, aynı yerde toplu olarak gösterilir.
D) Kesin projede bloklar haricinde ayrıntıları verilecek elemanlar numaralanarak
belirlenir ve detaylar çizilirken farklı numara ile adlandırılarak resimleri çizilir.
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6İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar adasındaki imar parselinde
yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını gösterir. Tanım
aşağıdaki şıklardan hangisine aittir?
A) Taban alanı kat sayısı
B) Kat alanı kat sayısı
C) Vaziyet planı
D) Emsal
7-

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sığınakların iç yüksekliği net 2.40 metreden aşağı olamaz
B) Sığınaklarda havalandırma yapılmasına gerek yoktur
C) Kişi başına en az net bir metrekarelik sığınak yeri ayrılır.
D) Sığınak alanı WC, duş ve mutfak nişi hariç net dokuz metrekarenin altında
belirlenemez.
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Uygulama 1: Aşağıda krokisi verilen parselden hareketle;


Binanın yapılacağı arsa ile ilgili bilgi ve hesaplamaları yapınız.
TAKS = 0,4 KAKS = 1,25 Alınız.







Alan hesaplarını yapınız.
TAKS VE KAKS hesabını yapınız.
KAKS hesabına dayalı olarak (yaklaşık daire) sayısını hesaplayınız.
Sığınak hesabını yapınız.
Bahçe düzenleme hesabını yapınız.
Otopark hesabını yapınız.

Uygulama 2: Kat planlarını çizmiş olduğunuz bir çelik yapı projesi

Sağ yan cephe görünüşünü çiziniz.

Sol yan cephe görünüşünü çiziniz.

Vaziyet planı için gerekli hesaplamaları yapınız (bahçe düzenlemesi,
otopark hesabı vb. )

Vaziyet planını çiziniz.
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Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
 Uygulama 1 için değerlendirme ölçütleri
1.
Parselin alanını hesapladınız mı?
2.
Binanın oturacağı taban alanını hesapladınız mı?
3.
Taban alanı kat sayısını hesapladınız mı?
4.
Kat alanı kat sayısını hesapladınız mı?
5.
Binanın TAKS oranına uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
6.
KAKS hesabına uygun olarak tahmini daire sayısını belirlediniz
mi?
7.
Sığınak hesabını yaptınız mı
8.
Bahçe düzenleme hesabı yaptınız mı?
9.
Otopark hesabını yaptınız mı?
 Uygulama 2 için değerlendirme ölçütleri
10. Çizim kâğıdını masaya bağladınız mı ?
11. Çizim alanını belirlediniz mi?
12. Zemin çizgisini çizdiniz mi?
13. Subasmanı çizdiniz mi?
14. Cephe hareketlerini çizdiniz mi?
15. Kat yüksekliğini belirlediniz mi?
16. Bina giriş merdiveni rıht yüksekliklerini işaretlediniz mi?
17. Bina giriş merdiveni basamaklarını çizdiniz mi?
18. Bina giriş merdiveni korkuluğunu çizdiniz mi?
19. Cephede görünen balkon veya balkonları çizdiniz mi?
20. Cephede görünen pencereleri çizdiniz mi?
21. Bina giriş kapısını çizdiniz mi?
22. Cephede görünen kapıları çizdiniz mi?
23. Kapı ve pencere kanatları açılış izlerini çizdiniz mi?
24. Döşeme ve kiriş izlerini çizdiniz mi?
25. Bina çatı saçağını çizdiniz mi?
26. Çatı görünüşünü çizdiniz mi?
27. Asansör makine dairesini çizdiniz mi?
28. Bacaları çizdiniz mi?
29. Yağmur oluğu çizdiniz mi?
30. Yağmur iniş borularını çizdiniz mi?
31. Kotlu ölçülendirme yaptınız mı?
32. Tarama yaptınız mı?
33. Cephede görünen elemanların bilgilerini yazdınız mı?
34. Pafta antetini çizdiniz mi?
35. Çizimi çinilediniz mi?
36. Pafta temizliğini yaptınız mı?
37. Çizimi kontrol ettiniz mi?
38. Binanın yapılacağı arsa ile ilgili bilgilere göre hesaplamaları
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Evet Hayır

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

yaptınız mı?
Binanın oturacağı arsayı çevresi ile birlikte çizdiniz mi?
Binanın üst görünüşünü çizdiniz mi?
Dış drenaj ve rögar izlerini çizdiniz mi?
Bina alanı dışında kalan yerlere çevre düzenlemesi yaptınız mı?
Gerekli sayıda bina boy kesitlerini çizdiniz mi?
Kuzey yönü hâkim rüzgâr ve manzara yönlerini çizdiniz mi?
Ölçülendirme yaptınız mı?
Gerekli yazıları yazdınız mı?
Projeyi çinilediniz mi?
Çizimin son kontrolünü yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı 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
7
8
9
10
11

C
D
D
B
C
C
A
B
D
C
A

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
C
B
C
A
C
B
A
D
D

ÖĞRENME FAALİYETİ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

A
D
C
C
D
A
B
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