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Yapı İç Mekân Dekorasyon
Çelik Yapıda Alçı Levha Kaplama Çizimi
Çelik yapılara alçı levha kaplama çizimi ile ilgili
bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.
40/24 (+40/24 Uygulama tekrarı yapmalı)
Alçı Levha Duvar Çizimi modülünü başarmak
Çelik yapılara alçı levha kaplama çizimi yapmak
Genel Amaç
Alçı levha ile çelik kolon, kiriş kaplama kesit, görünüş,
detaylarını ve çelik yapılara alçı levha kaplama çizimini
kurallarına uygun olarak yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Alçı levha ile çelik kolon, kiriş kaplama kesit,
görünüş ve detaylarını doğru ve kurallarına uygun
olarak çizebileceksiniz.
2. Alçı levha ile çelik yapı kesit, görünüş ve detaylarını
doğru ve kurallarına uygun olarak çizebileceksiniz.
Ortam: Yapı teknolojisi atölyesi, resim salonu,
işletmeler, kütüphane, ev, bilgi teknolojileri ortamı
Donanım: Bilgisayar, televizyon, DVD, VCD, tepegöz,
projeksiyon vb. donanımlar ve alanın gerektirdiği araç
gereç, malzeme ve ekipmanlar sağlanacaktır.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Çoğu gelişmiş özellikle Türkiye gibi aktif deprem bölgelerinde bulunan ülkelerde,
eşsiz bir inşaat malzemesi olmasına rağmen yıllardır göz ardı edilen ve çelik kullanılarak
yapılan çelik çerçeveli yapıların alçı levhayla kaplanmasının önemi bu modülde sizlere
anlatılacaktır.
Alçı levha; ortası alçı, iki yüzü karton kaplı, seri olarak standart veya özel boyutlarda
ve belli normlarda üretilen düzgün yüzeyli plakalardır. Alçı levha; dış duvarları bitmiş
binaların içinde, yerden duvara kadar her alanda kullanılabilmektedir. Alçı levha ile asma
tavan, bölme duvar, kuru sıva ve kuru yer döşemesi uygulamaları yapılmaktadır.
Bu modülde sizlere çelik yapıların alçı levha ile kaplanmasından örnekler verilecektir.
Ancak unutmamanız gereken her yapacağınız işin detayını her zaman bulamazsınız. Bu gibi
durumlarda kendiniz uygun çözümler üretmek zorunda kalabilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Alçı levha ile çelik kolon ve kiriş kaplama kesit, görünüş ve detayları kurallarına
uygun çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yaşadığınız çevrede alçı levha ile kaplama yapılması işlerini izleyerek elde
ettiğiniz sonuçları sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

1. ALÇI LEVHA İLE ÇELİK KOLON, KİRİŞ
KAPLAMA KESİT, GÖRÜNÜŞ VE
DETAYLARI
1.1. Genel Bilgi
Yük taşıyan elemanları çelikten yapılmış yapılara çelik yapılar denir. Çelik yapılar
genellikle iskelet sistemle veya prefabrik sistemle yapılır. Çeliğin gerilme dayanımı aynı
kesitteki bir başka yapı malzemesinden fazladır. Bundan dolayı çeliklerle yüksek katlı
binalar inşa etmek mümkündür.
Yapıların çelikle inşa edilmesinin yararlı yönleri şunlardır:
Çeliğin gerilme mukavemeti, aynı kesitteki kâgir veya ahşap malzemelerden daha yüksektir.
Çelik malzemeler standarttır.
Çelik yapı elemanlarının birbirine eklenmesi kolaydır. İnşaatların hızlı yapılmasına imkân
sağlar.
Çelik inşaatlar her mevsimde yapılabilir. Bir yerden sökülüp başka bir yere taşınabilir.
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Resim 1.1: Çelik yapı örnekleri

Resim 1.2: Çelik yapı örnekleri

Çelik yapıların sakıncalı yönleri şunlardır:
Yüksek sıcaklıklara maruz kalırsa deformasyona uğrar. Yani yangına dayanıksızdır.
Rutubetli yerlerde veya alçı ile temasta korozyona uğrar.

Resim 1.3: Çelik yangına dayanıksızdır.

Bu sebeplerden dolayı çelik ile yapılan yapılarda kesinlikle yangına ve rutubete karşı
yalıtım yapılmalı daha sonra yangına ve rutubete dayanıklı özel alçı levha ile kaplanmalıdır.
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Neden alçı levha?
Alçı levha'nın pH değeri insan vücuduyla aynıdır, bakteri üretmez.
Alçı levha, yangına dayanıklıdır. Tek kaplama yapılarak oluşturulan 7.5 cm genişliğindeki
en basit alçı levha duvar, yangına 30 dk. dayanır.
Alçı levha esnektir. Deprem sarsıntılarında esneyebilen yapısı sayesinde patlamaz ve
yıkılmaz.
Alçı levha hafiftir, 1m2 boyaya hazır alçı levha bölme duvar, tuğla duvardan 9 kat daha
hafiftir. Bu depremden daha az etkilenmesi anlamına gelmektedir.
Alçı levha, mükemmel ses ve ısı yalıtımı sağlar.
Alçı levha ile eviniz nefes alır. Alçı levha, içinde bulunan su moleküllerini bulunduğu
ortamın nemi azaldığında ortama geri verir; ortamdaki nem fazlalaştığında kendi bünyesine
hapseder; kısacası ortamın nemini dengeler.
Alçı levha bölme duvarlar, yer kaybına yol açmaz; minimum 7.5 cm duvar kalınlığı ile
düzgün bir duvar elde edersiniz.
Alçı levha ile oluşturduğunuz bir duvarı istediğiniz zaman kolaylıkla demonte edebilir
böylece mekânınızı genişletebilir veya küçültebilirsiniz.
Hızlı ve kolay montaj sayesinde işçilikten ve zamandan tasarruf edersiniz.
Alçı levhanın tüm bu üstün avantajlarından azami derecede faydalanabilmek ancak
doğru uygulamalar yapmakla mümkün olur. Doğru uygulamayı yapmak ancak doğru iş
resmi ve detayları ile mümkün olur.

1.2. Çelik Kolon ve Kiriş

Şekil 1.1: Çelik kolon ve kirişin alçı levha ile kaplanması (Perspektif)
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1.2.1. Tanımı
1.2.1.1. Çelik kolonlar
Eksen yönünde basınç yükü taşıyan çubukların her birine basınç çubuğu denir. Bu
çubuklar kafes kirişlerde iki elemanı birbirine bağlayabilecek şekilde kullanıldığı gibi kolon
olarak da kullanılabilir. Kolonlar tek bir profilden veya birden farklı profilin
birleştirilmesinden oluşur.
1.2.1.2. Çelik kirişler
Eksenel yönde yük taşıyan çubukların her birine çekme çubukları denir. Bunlar
genellikle kafes kirişlerde kullanılır. Yapılarda kullanılan çelik kirişlerde tek bir açıklıktan
oluşan çekme çubuğudur. Kafes kirişlerde olduğu gibi çekme çubuğu birden fazla açıklıkta
oluşturulmuş ise düğüm noktaları denilen birleşim yerleri meydana gelir.
Çelik yapılarda çelik kirişler tüm profillerle oluşturulabilir. Bu profiller tek başlarına
kullanıldığı gibi birbirine uygun bir şekilde birleştirilerek de oluşturulabilir.
Kafes kirişlerde çekme çubuğu olarak kullanılan elemanlarda genellikle (I) profilleri
kullanılır.

1.3. Çeşitleri
1.3.1. Kolon Çeşitleri
Basit çelik kolonlar: Çelik iskeletli yapılarda kesit şekli değiştirilmeden kullanılan
kolonlardır.
Birleşik kolonlar: Kolon üzerine gelen yükün fazla olması hâlinde tek profil kullanılması
ekonomik olmaz. Bu durumda iki veya daha fazla profil kullanılarak yapılan kolonlardır.

1.3.2. Kiriş çeşitleri
Dolu gövdeli kirişler: Tek parça hâlinde kullanılan, binalarda döşeme ve diğer
elemanlardan üzerlerine gelen yükleri kolonlara nakletmek ayrıca duvar boşluklarının
üzerlerini kapatmak üzere kolonlar arasına konulan kirişlerdir.
Haddeden çekilen çelik kirişler: Çelik yapılarda normal ve geniş başlı (I), özel durumlarda
(U, L, Z, T) profilleri kullanılır. (I) profilleri hesaplamada ve işlenmedeki kolaylığından
dolayı tercih edilir. Bu kirişler, kolonlar arasında kat kirişi, bağ kirişi ve döşeme kirişi çelik
çatılarda aşık ve mertek olarak kullanılır.
Birleşik çelik kirişler: Çelik yapılarda kullanılarak kiriş kesiti işin hadde profillerinin yeterli
olmadığı zamanlarda iki veya daha fazla parçanın değişik şekillerde birleştirilmesiyle
yapılan kirişlerdir.
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1.3.3. Çizim Uygulamaları
1.3.3.1. Alçı levha ile çelik kolon, kaplama detayları çizimi
Alçı levha ile çelik kolon, kaplama kesit, görünüş ve detayları çiziminde işlem sırası



Kaplama yapılacak kolonu etüt ediniz.
Resmi hangi ölçekte çizeceğinize karar veriniz.

Çizim 1.1: Profil kullanmadan çelik kolonun tek alçı levha ile kaplanması çizimi (yatay kesit)




Hafif çizgilerle detayın tamamını çiziniz.
Fazlalık çizgileri temizleyiniz.
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Çizim 1.2: Profil kullanmadan çelik kolonun çift alçı levha ile kaplanması çizimi (yatay kesit)

Çizim 1.3: Profil kullanarak çelik kolonun tek alçı levha ile kaplanması çizimi (yatay kesit)




Görünüş, kesit ve detayları uygun kalınlıkta koyulaştırınız.
Elemanların isimlerini, ölçülerini, çizimin adını ve çizim ölçeğini yazınız.
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Çizim 1.4: Profil kullanarak çelik kolonun çift alçı levha ile kaplanması çizimi (yatay kesit)






Eksik kalmaması için çiziminizi kontrol ediniz. Bu kontrolde aşağıdaki
konuları gözden geçiriniz.
o
Çelik kolon
o
İlgili profiller (L-U-C-Köşe vb.)
o
Klipsler ve bağlantı elemanları
o
Alçı levhalar
o
Sabitleme elemanları (Dübel vida vb.)
o
Derz dolgu ve file bant yerleri
Gerekli tarama ve sembolleri yapınız.
Gerekiyorsa resmi çini mürekkeple çiziniz.

1.3.3.2. Alçı levha ile çelik kiriş, kaplama detayları çizimi.
Alçı levha ile çelik kiriş kaplama kesit, görünüş ve detayları çiziminde işlem sırası



Kaplama yapılacak kirişi etüt ediniz.
Resmi hangi ölçekte çizeceğinize karar veriniz.
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Çizim 1.5: Profil kullanmadan çelik kirişin tek alçı levha ile kaplanması çizimi (düşey kesit)




Hafif çizgilerle detayın tamamını çiziniz.
Fazlalık çizgileri temizleyiniz.

Çizim 1.6: Profil kullanmadan çelik kirişin çift alçı levha ile kaplanması çizimi (düşey kesit)
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Çizim 1.7: Profil kullanılarak çelik kirişin tek alçı levha ile kaplanması çizimi (düşey kesit)




Görünüş, kesit ve detayları uygun kalınlıkta koyulaştırınız.
Elemanların isimlerini, ölçülerini, çizimin adını ve çizim ölçeğini yazınız.

Çizim 1.8: Profil kullanılarak çelik kirişin çift alçı levha ile kaplanması çizimi (düşey kesit)
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Çizim 1.9: Bir kenarının boyutu 600 mm'den büyük olan çelik kirişlerin profilli olarak alçı
levha ile kaplanması çizimi (düşey kesit)



Eksik kalmaması için çiziminizi kontrol ediniz. Bu kontrolde aşağıdaki
konuları gözden geçiriniz.
o
Çelik kiriş
o
Kirişlerin üzerindeki döşeme
o
İlgili profiller (L-U-C-Köşe vb.)
o
Klipsler ve bağlantı elemanları
o
Alçı levhalar
o
Sabitleme elemanları (Dübel vida vb.)
o
Derz dolgu ve file bant yerleri




Gerekli tarama ve sembolleri yapınız.
Gerekiyorsa resmi çini mürekkeple çiziniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
20 x 40 ebadındaki çelik kolonu, teknik resim kurallarına göre alçı levha ile kaplama
çizimini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kaplama yapılacak kolonu etüt ediniz.
 Resmi hangi ölçekte çizeceğinize karar
veriniz.
 Hafif çizgilerle detayın tamamını
çiziniz.
 Fazlalık çizgileri temizleyiniz.
 Görünüş, kesit ve detayları uygun
kalınlıkta koyulaştırınız.
 Elemanların isimlerini, ölçülerini,
çizimin adını ve çizim ölçeğini yazınız.
 Çelik kolonu çiziniz.
 İlgili profilleri çiziniz (L-U-C-Köşe
vb.).
 Klipsleri ve bağlantı elemanlarını
çiziniz.
 Alçı levhaları çiziniz.
 Sabitleme elemanlarını çiziniz (Dübel,
vida vb.).
 Derz dolgu ve file bant yerlerini
çiziniz.
 Gerekli taramaları yapıp sembolleri
yazınız.
 Gerekiyorsa resmi çini mürekkeple
çiziniz.

 Çalışmaya başlamadan önce gerekli
temizlik işlemlerini yapınız.
 Teknik resim kurallarına göre
ölçeğinizi belirleyiniz.
 2H değerindeki kurşun kalem ile
detayın tamamını hafif çiziniz.
 Silme işleminde kâğıdın
yırtılmamasına dikkat ediniz.
 Kesin çizgileri belirledikten sonra
koyulaştırınız.
 Gerekli değerleri yazınız.
 Teknik resim kurallarına göre çiziniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Kolon kaplaması
1. Kaplama yapılacak kolonu etüt ettiniz mi?
2. Resmi hangi ölçekte çizeceğinize karar verdiniz mi?
3. Hafif çizgilerle detayın tamamını çizdiniz mi?
4. Fazlalık çizgileri temizlediniz mi?
5. Görünüş, kesit ve detayları uygun kalınlıkta koyulaştırdınız mı?
6. Elemanların isimlerini, ölçülerini, çizimin adını ve çizim ölçeğini
yazdınız mı?
7. Eksik kalmaması için çiziminizi kontrol ettiniz mi?
8. Çelik kolonu çizdiniz mi?
9. İlgili profilleri çizdiniz mi (L-U-C-Köşe vb.)?
10.Klipsleri ve bağlantı elemanlarını çizdiniz mi?
11.Alçı levhaları çizdiniz mi?
12.Sabitleme elemanlarını çizdiniz mi (Dübel, vida vb.)?
13.Derz dolgu ve file bant yerlerini çizdiniz mi?
14.Gerekli tarama ve sembolleri yaptınız mı?
15.Gerekiyorsa resmi çini mürekkeple çizdiniz mi?
Kiriş kaplaması
16.Kaplama yapılacak kirişi etüt ettiniz mi?
17.Resmi hangi ölçekte çizeceğinize karar verdiniz mi?
18.Hafif çizgilerle detayın tamamını çizdiniz mi?
19.Fazlalık çizgileri temizlediniz mi?
20.Görünüş, kesit ve detayları uygun kalınlıkta koyulaştırdınız mı?
21.Elemanların isimlerini, ölçülerini, çizimin adını ve çizim ölçeğini
yazdınız mı?
22.Eksik kalmaması için çiziminizi kontrol ettiniz mi?
23.Çelik kirişi çizdiniz mi?
24.Kirişlerin üzerindeki döşemeyi çizdiniz mi?
25.İlgili profilleri çizdiniz mi (L-U-C-Köşe vb.)?
26.Klipsleri ve bağlantı elemanlarını çizdiniz mi?
27.Alçı levhaları çizdiniz mi?
28.Sabitleme elemanlarını çizdiniz mi (Dübel, vida vb.)?
29.Derz dolgu ve file bant yerlerini çizdiniz mi?
30.Gerekli taramaları yapıp sembolleri yazdınız mı?
31.Gerekiyorsa resmi çini mürekkeple çizdiniz mi?
Toplam evet ve hayır cevap sayıları
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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.

Aşağıdakilerden hangisi cisimlerin kesitlerinin çizilme nedenlerinden biridir?
A) Resimleri süslemek için çizilir.
B) Çizimlerin fazlalıklarını kesmek için çizilir.
C) Cisimlerin iç kısımları hakkında bilgi edinmek için çizilir.
D) Cisimlerin iç kısımlarını taramak için çizilir.

2.

Simetri ekseni kullanmada temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cismin kesitini çıkarmaktır.
B) Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlamaktır.
C) Resimde çizgileri düzeltmektir.
D) Resimlere güzellik katmaktır.

3.

Kesitlerde sembol kullanma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sembol cisimleri ölçülendirmek için kullanılır.
B) Cisimlerin yakınlık ve uzaklık kavramlarını ifade etmek için kullanılır.
C) Cisimlerin taramalarını renklendirmek için kullanılır.
D) Çizimlerin okunmasını kolaylaştırmak için kullanılır.

4.

Cisimlerin kesit resimlerinde taramaların kullanılmamasının doğuracağı sakınca
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesit resimleri anlaşılır şekilde okunur.
B) Kesit resimlerinde detaylar gösterilir.
C) Kesit resimlerinde çevre çizgileri anlamını kaybeder.
D) Kesit resimlerinde malzeme farklılıkları belirlenemez.

5.

Kesit resimlerinin taranmasında kısmi tarama nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aynı içerikli taramalarda zamandan kazanmak için yapılır.
B) Kesit resminin çizgilerini belirtmek için yapılır.
C) Kesit resimlerine güzellik kazandırmak için yapılır.
D) Farklı içerikli malzeme yapılarını belirtmek için yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
Alçı levha ile çelik yapı kaplaması kesit, görünüş ve detaylarını kurallarına uygun
olarak çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Yaşadığınız çevrede alçı levha ile kaplama yapılması işlerinin niçin yapıldığını
araştırarak elde ettiğiniz sonuçları sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

2. ALÇI LEVHA İLE ÇELİK YAPI
KAPLAMASI KESİT, GÖRÜNÜŞ VE
DETAYLARI
2.1. Çelik Yapı Kaplaması
2.1.1. Tanımı
Yük taşıyan elemanları çelikten yapılmış yapıların çeşitli yapı malzemeleri ile
kaplanmasına denir.

2.1.2. Çeşitleri
Çelik yapılar hakkında genel bilgiyi birinci bölümde incelemiştik. Alçı levha ile
kaplaması yapılacak çelik yapı elemanlarının ana başlıkları şu şekildedir:
Çelik kolonlar
Çelik kirişler
Çelik duvarlar
Çelik döşemeler
Çelik çatılar
Birinci bölümde çelik kolon ve çelik kirişlerin alçı levha ile nasıl kaplanacağını
gördük. Şimdi de diğerlerini görelim.

17

2.1.2.1. Çelik Duvarlar
Esas yükü döşeme kiriş ve kolonların taşıyıp temellere ilettiği yapılarda bölme amaçlı
yapılan çelik iskeletli iç ve dış duvarlardır.
Çelik iskeletli iç bölme duvarları
Çelik iskeletli dış duvarlar

Şekil 2.1: Çelik dış duvarların kaplanması

2.1.2.2. Çelik Döşemeler
Çelik döşemelerin yapımında taşıyıcı eleman olarak standart profiller kullanılır. Bu
döşemelerin temel özelliği, taşıyıcı profillerin ve arabalarına tekniğine uygun döşenen
donatıların beton içinde kalacak şekilde oluşturulmasıdır.
Tonoz kesitli çelik döşemeler
Düz kesitli çelik döşemeler
Gusseli çelik döşemeler
Alttan kirişli çelik döşemeler
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Şekil 2.2: Çelik döşeme profilleri

Şekil 2.3: Çelik kiriş ve döşeme örneği

2.1.2.3. Çelik Çatılar
Çelik çatılar büyük açıklıkları geçmek için makaslar ve kafes kiriş sisteminde yapılır.
Makaslı çelik çatılar
Kafes kirişli çelik çatılar

Resim 2.2: Çelik çatılar

Resim2.1: Çelik çatılar

2.2. Çizim Uygulamaları
2.2.1. Alçı Levha ile Çelik Yapı, Kaplama Detayları Çizimi (Duvar)
2.2.1.1. Alçı Levha ile Çelik Yapı Kaplama Kesit, Görünüş ve Detayları Çiziminde
İşlem Sırası (Duvar)
Kaplama yapılacak çelik yapı elemanlarını (duvarı) etüt ediniz.
Resmi hangi ölçekte çizeceğinize karar veriniz.
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Çizim 2.1: Açıklığı az olan yerlerde sadece kenar profili kullanılarak
alçı levha ile kaplanan duvar çizimi (Perspektif)

Hafif çizgilerle tüm resim ve detayların tamamını çiziniz.
Perspektifleri çiziniz.

Çizim 2.2: Kenar profilli kullanılarak alçı levha ile kaplanan duvarların
duvar bağlantı detayı çizimi (yatay kesit)
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Çizim 2.3: Kenar profili kullanılarak alçı levha ile kaplanan duvarın yer
bağlantı detayı çizimi (düşey kesit)

Görünüşleri çiziniz.
Kesitleri çiziniz.

Çizim 2.4: Kenar profili kullanılarak alçı levha ile kaplanan
duvarın tavan bağlantı detayı çizimi (düşey kesit)
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Çizim 2.5: Kenar profili kullanılarak alçı levha ile kaplanan duvarın köşe
birleşim detayı çizimi (yatay kesit)

Detayları çiziniz.
Duvar birleşim detaylarını çiziniz.

Çizim 2.6: Kenar profili kullanılarak alçı levha ile kaplanan duvarın
levha bitiş yerleri detayı çizimi (düşey kesit)
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Çizim 2.7: Kenar profili kullanılarak alçı levha ile kaplanan duvarın
geçiş boşluğu detayı çizimi (yatay kesit)

Yer birleşim detaylarını çiziniz.
Tavan birleşim detaylarını çiziniz.

Çizim 2.8: Metal sürgülü olarak alçı levha ile kaplanan duvar çizimi (Perspektif)
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Çizim 2.9: Metal sürgülü olarak alçı levha ile kaplanan duvarın duvar
bağlantı detayı çizimi (yatay kesit)

Köşe birleşim detaylarını çiziniz.
Levha bitiş yerleri detaylarını çiziniz.

Çizim 2.10: Metal sürgülü olarak alçı levha ile kaplanan duvarın yer
bağlantı detayı çizimi (düşey kesit)
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Çizim 2.11: Metal sürgülü olarak alçı levha ile kaplanan duvarın tavan
bağlantı detayı çizimi (düşey kesit)

Geçiş boşluğu detaylarını çiziniz.
Fazlalık çizgileri temizleyiniz.

Çizim 2.12: Metal sürgülü olarak alçı levha ile kaplanan duvarın levha bitiş yerleri çizimi
(düşey kesit)
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Çizim 2.13: Metal sürgülü olarak alçı levha ile kaplanan duvarın çift
profilde levha bitiş yerleri çizimi (düşey kesit)

Görünüş, kesit ve detayları uygun kalınlıkta koyulaştırınız.
Elemanların isimlerini, ölçülerini, çizimin adını ve çizim ölçeğini yazınız.

Çizim 2.14: Metal sürgülü olarak alçı levha ile kaplanan duvarın levha bitiş yerleri çizimi (yatay
kesit)
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Çizim 2.15: Metal sürgülü olarak alçı levha ile kaplanan duvarın geçiş yeri detayı çizimi (yatay
kesit)

Çizim 2.16: Metal iskeletli olarak alçı levha ile kaplanan duvar çizimi (perspektif)
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Çizim 2.17: Metal iskeletli olarak alçı levha ile kaplanan duvarın
duvar bağlantı detayı çizimi (yatay kesit)

Çizim 2.18: Metal iskeletli olarak alçı levha ile kaplanan duvarın yer
bağlantı detayı çizimi (düşey kesit)
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Çizim 2.19: Metal iskeletli olarak alçı levha ile kaplanan duvarın tavan bağlantı
detayı çizimi (düşey kesit)

Çizim 2.20: Metal iskeletli olarak alçı levha ile kaplanan duvarın köşe
birleşim detayı çizimi (yatay kesit)
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Çizim 2.21: Metal iskeletli olarak alçı levha ile kaplanan duvarın levha bitiş yerleri çizimi (yatay
kesit)

Çizim 2.22: Metal iskeletli olarak alçı levha ile kaplanan duvarın levha bitiş yerleri çizimi
(düşey kesit)
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Çizim 2.23: Metal iskeletli olarak alçı levha ile kaplanan duvarın geçiş boşluğu detayı çizimi
(yatay kesit)

Çizim 2.24: Çift metal iskeletli olarak alçı levha ile kaplanan duvarın
duvar bağlantı detayı çizimi 2x20 mm (yatay kesit)
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Çizim 2.25: Çift metal iskeletli olarak alçı levha ile kaplanan duvarın
duvar bağlantı detayı çizimi 2x25 mm (yatay kesit)

Çizim 2.26: Çift metal iskeletli olarak alçı levha ile kaplanan duvarın
duvar bağlantı detayı çizimi 1x30 mm (yatay kesit)
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Çizim 2.27: Çift metal iskeletli olarak alçı levha ile kaplanan duvarın
köşe birleşim detayı çizimi 2x20 (yatay kesit)

Çizim 2.28: Çift metal iskeletli olarak alçı levha ile kaplanan duvarın
levha bitiş yerleri çizimi 2x25 mm (yatay kesit)
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Çizim 2.29: Çift metal iskeletli olarak alçı levha ile kaplanan duvarın
levha bitiş yerleri çizimi 2x20 mm (yatay kesit)

Çizim 2.30: Çift metal iskeletli olarak alçı levha ile kaplanan duvarın
levha bitiş yerleri çizimi 1x30 mm (yatay kesit)
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Çizim 2.31: Çift metal iskeletli olarak alçı levha ile kaplanan duvarın
geçiş boşluğu detayı çizimi 2x20 mm (yatay kesit)

Çizim 2.32: Çift metal iskeletli olarak alçı levha ile kaplanan duvarın
geçiş boşluğu detayı çizimi 2x25 mm (yatay kesit)

Eksik kalmaması için çiziminizi kontrol ediniz. Bu kontrolde aşağıdaki konuları gözden
geçiriniz.

Çelik yapı elemanları (duvarı)
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İlgili profilleri (L-U-C-Köşe vb.)
Klipsler ve bağlantı elemanları
Alçı levhalar
Sabitleme elemanları (Dübel vida vb.)
Derz dolgu ve file bant yerleri

Gerekli tarama ve sembolleri yapınız.
Gerekiyorsa resmi çini mürekkeple çiziniz.

2.2.2. Alçı Levha ile Çelik Yapı, Kaplama Detayları Çizimi (Asma Tavan)
2.2.2.1. Alçı Levha ile Çelik Yapı Kaplama Kesit, Görünüş ve Detayları Çiziminde
İşlem Sırası (Asma Tavan)
Kaplama yapılacak çelik yapı elemanlarını (tavanı) etüt ediniz.
Resmi hangi ölçekte çizeceğinize karar veriniz.

Çizim 2.33: Çelik döşemelerin asma tavan olarak alçı levha ile kaplanması çizimi (Perspektif)

Hafif çizgilerle tüm resim ve detayların tamamını çiziniz.
Perspektifleri çiziniz.
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Çizim 2.34: Çelik döşemelerin asma tavan olarak alçı levha ile kaplanması çizimi (Perspektif)

Çizim 2.35: Çelik döşemelerin asma tavan olarak alçı levha ile
kaplanması çizimi (perspektif detayı)

Görünüşleri çiziniz.
Kesitleri çiziniz.
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Çizim 2.36: Çelik döşemeleri asma tavan olarak alçı levha ile
kaplanmada duvar bağlantısı detayı çizimi (düşey kesit)

Çizim 2.37: Çelik döşemeleri asma tavan olarak alçı levha ile kaplamada
duvar bağlantısı detayı çizimi (düşey kesit)

Detayları çiziniz.
Duvar birleşim detaylarını çiziniz.
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Çizim 2.38: Çelik döşemeleri asma tavan olarak alçı levha ile kaplamada
duvar bağlantısı detayı çizimi (düşey kesit)

Çizim 2.39: Çelik döşemeleri asma tavan olarak alçı levha ile
kaplamada levha bitiş yerleri detayı çizimi (düşey kesit)

Levha bitiş yerleri detaylarını çiziniz
Fazlalık çizgileri temizleyiniz.

39

Çizim 2.40: Çelik döşemeleri asma tavan olarak alçı levha ile kaplamada
levha bitiş yerleri detayı çizimi (düşey kesit)

Çizim 2.41: Çelik döşemeleri asma tavan olarak alçı levha ile kaplamada
levha bitiş yerleri detayı çizimi (düşey kesit)

Görünüş, kesit ve detayları uygun kalınlıkta koyulaştırınız.
Elemanların isimlerini, ölçülerini, çizimin adını ve çizim ölçeğini yazınız.
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Çizim 2.42: Çelik döşeme ve kirişlerin asma tavan olarak alçı
levha ile kaplanması çizimi (Perspektif)

Çizim 2.43: Çelik döşeme ve kirişlerin asma tavan olarak alçı levha
ile kaplanması çizimi (Perspektif detayı)
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Çizim 2.44: Çelik döşeme ve kirişleri asma tavan olarak alçı levha ile
kaplamada duvar bağlantı detayı çizimi (düşey kesit)

Çizim 2.45: Çelik döşeme ve kirişleri asma tavan olarak alçı levha ile
kaplamada duvar bağlantı detayı çizimi (düşey kesit)
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Çizim 2.46: Çelik döşeme ve kirişleri asma tavan olarak alçı levha ile
kaplamada levha bitiş yerleri detayı çizimi (düşey kesit)

Çizim 2.47: Çelik döşeme ve kirişleri asma tavan olarak alçı levha ile
kaplamada levha bitiş yerleri detayı çizimi (düşey kesit)
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Çizim 2.48: Çelik döşeme ve kirişlerin asma tavan olarak
alçı levha ile kaplama çizimi (Perspektif)

Çizim 2.49: Çelik döşeme ve kirişlerin asma tavan olarak
alçı levha ile kaplama çizimi (Perspektif detayı)
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Çizim 2.50: Çelik trapez döşemelerin alçı levha ile kaplanmasında
direkt olarak sabitleme çizimi (Perspektif)

Çizim 2.51: Çelik trapez döşemelerin alçı levha ile kaplanmasında
agraflı sabitleme çizimi (Perspektif)
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Çizim 2.52: Çelik trapez döşemeleri alçı levha ile kaplamada direkt
olarak sabitleme duvar bağlantı detayı çizimi (düşey kesit)

Çizim 2.53: Çelik trapez döşemeleri alçı levha ile kaplamada
direkt olarak sabitleme duvar bağlantı detayı çizimi (düşey kesit)
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Çizim 2.54: Çelik trapez döşemeleri alçı levha ile kaplamada
agraflı sabitleme duvar bağlantı detayı çizimi (düşey kesit)

Çizim 2.55: Çelik trapez döşemeleri alçı levha ile kaplamada
direkt olarak sabitleme levha bitiş yerleri detayı çizimi (düşey kesit)
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Çizim 2.56: Çelik trapez döşemeleri alçı levha ile kaplamada
direkt olarak sabitleme levha bitiş yerleri detayı çizimi (düşey kesit)

Çizim 2.57: Çelik trapez döşemeleri alçı levha ile kaplamada agraflı
olarak sabitleme levha bitiş yerleri detayı çizimi (düşey kesit)
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Çizim 2.58: Çelik trapez döşemeleri alçı levha ile kaplamada agraflı olarak
sabitleme levha bitiş yerleri detayı çizimi (düşey kesit)

Eksik kalmaması için çiziminizi kontrol ediniz. Bu kontrolde aşağıdaki konuları gözden
geçiriniz.

Çelik yapı elemanları (Döşemeyi)

İlgili profiller (L-U-C-Köşe vb.)

Klipsler ve bağlantı elemanları

Alçı levhalar

Sabitleme elemanları (Dübel, vida vb.)

Derz dolgu ve file bant yerleri
Gerekli tarama ve sembolleri yapınız.
Gerekiyorsa resmi çini mürekkeple çiziniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Teknik resim kurallarına göre alçı levha ile tavan kaplama çizimini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kaplama yapılacak çelik yapı
elemanlarını etüt ediniz.
 Resmi hangi ölçekte çizeceğinize karar
veriniz.
 Hafif çizgilerle tüm resim ve detayların
tamamını çiziniz.
 Perspektifleri çiziniz
 Görünüşleri çiziniz.
 Kesitleri çiziniz.
 Detayları çiziniz.
 Duvar birleşim detaylarını çiziniz.
 Levha bitiş yerleri detaylarını çiziniz.
 Fazlalık çizgileri temizleyiniz.
 Görünüş, kesit ve detayları uygun
kalınlıkta koyulaştırınız.
 Çelik yapı elemanlarını (döşemeyi)
çiziniz.
 İlgili profilleri çiziniz (L-U-C-Köşe
vb.).
 Klipsleri ve bağlantı elemanlarını
çiziniz.
 Alçı levhaları çiziniz.
 Sabitleme elemanlarını çiziniz (Dübel,
vida vb.).
 Derz dolgu ve file bant yerlerini çiziniz.
 Gerekli taramaları yapıp sembolleri
yazınız.

 Çalışmaya başlamadan önce gerekli
temizlik işlemlerini yapınız.
 Teknik resim kurallarına göre ölçeğinizi
belirleyiniz.
 2H değerindeki kurşun kalem ile detayın
tamamını hafif çiziniz.
 Silme işleminde kâğıdın yırtılmamasına
dikkat ediniz.
 Kesin çizgiler belirlendikten sonra
koyulaştırınız.
 Gerekli değerleri yazınız.
 Teknik resim kurallarına göre çiziniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
Duvar
1. Kaplama yapılacak çelik yapı elemanlarını (duvarı) etüt ettiniz
mi?
2. Resmi hangi ölçekte çizeceğinize karar verdiniz mi?
3. Hafif çizgilerle tüm resim ve detayların tamamını çizdiniz mi?
4. Perspektifleri çizdiniz mi?
5. Görünüşleri çizdiniz mi?
6. Kesitleri çizdiniz mi?
7. Detayları çizdiniz mi?
8. Duvar birleşim detaylarını çizdiniz mi?
9. Yer birleşim detaylarını çizdiniz mi?
10.Tavan birleşim detaylarını çizdiniz mi?
11.Köşe birleşim detaylarını çizdiniz mi?
12.Levha bitiş yerleri detaylarını çizdiniz mi?
13.Geçiş boşluğu detaylarını çizdiniz mi?
14.Fazlalık çizgileri temizlediniz mi?
15.Görünüş, kesit ve detayları uygun kalınlıkta koyulaştırdınız mı?
16.Elemanların isimlerini, ölçülerini, çizimin adını ve çizim
ölçeğini yazdınız mı?
17.Eksik kalmaması için çiziminizi kontrol ettiniz mi?
18.Çelik yapı elemanlarını (duvarı) çizdiniz mi?
19.İlgili profilleri çizdiniz mi (L-U-C-Köşe vb.)?
20.Klipsleri ve bağlantı elemanlarını çizdiniz mi?
21.Alçı levhaları çizdiniz mi?
22.Sabitleme elemanlarını çizdiniz mi (Dübel, vida vb.)?
23.Derz dolgu ve file bant yerlerini çizdiniz mi?
24.Gerekli taramaları yapıp sembolleri yazdınız mı?
25.Gerekiyorsa resmi çini mürekkeple çizdiniz mi?
Tavan
26.Kaplama yapılacak çelik yapı elemanlarını (tavanı) etüt ettiniz
mi?
27.Resmi hangi ölçekte çizeceğinize karar verdiniz mi?
28.Hafif çizgilerle tüm resim ve detayların tamamını çizdiniz mi?
29.Perspektifleri çizdiniz mi?
30.Görünüşleri çizdiniz mi?
31.Kesitleri çizdiniz mi?
32.Detayları çizdiniz mi?
33.Duvar birleşim detaylarını çizdiniz mi?
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Evet

Hayır

34.Levha bitiş yerleri detaylarını çizdiniz mi?
35.Fazlalık çizgileri temizlediniz mi?
36.Görünüş, kesit ve detayları uygun kalınlıkta koyulaştırdınız mı?
37.Elemanların isimlerini, ölçülerini, çizimin adını ve çizim
ölçeğini yazdınız mı?
38.Eksik kalmaması için çiziminizi kontrol ettiniz mi?
39.Çelik yapı elemanlarını (döşemeyi) çizdiniz mi?
40.İlgili profilleri çizdiniz mi (L-U-C-Köşe vb.)?
41.Klipsleri ve bağlantı elemanlarını çizdiniz mi?
42.
Alçı levhaları çizdiniz mi?
43.
Sabitleme elemanlarını çizdiniz mi (Dübel, vida vb.)?
44.
Derz dolgu ve file bant yerlerini çizdiniz mi?
45.Gerekli taramaları yapıp ve sembolleri yazdınız mı?

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 cümlelerde boş bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D, yanlış
ise Y yazınız.
1.

( ) Pratikte çelik yapıları alçı levha ile kaplamada karşılaşılan her yerin detayını
bulmak mümkün değildir. Kendi zekâmızla diğerlerinden faydalanarak kendimiz
çözüm bulmalıyız.

2.

( ) Çelik yapıları alçı levha ile kaplama meslek resminde detay önemli değildir.

3.

( ) Çelik yapıları alçı levha ile kaplama meslek resminde çizim ve detayları renkli
çizmek kolay anlamaya yardımcı olur.

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
Öğretmeniniz tarafından size gösterilen projedeki; alçı levha ile çelik kolon, kiriş ve
çelik yapı kaplaması kesitlerini, görünüş ve detaylarını çiziniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Kolon kaplaması
1. Kaplama yapılacak kolonu etüt ettiniz mi?
2. Resmi hangi ölçekte çizeceğinize karar verdiniz mi?
3. Hafif çizgilerle detayın tamamını çizdiniz mi?
4. Fazlalık çizgileri temizlediniz mi?
5. Görünüş, kesit ve detayları uygun kalınlıkta koyulaştırdınız mı?
6. Elemanların isimlerini, ölçülerini, çizimin adını ve çizim
ölçeğini yazdınız mı?
7. Eksik kalmaması için çiziminizi kontrol ettiniz mi?
8. Çelik kolonu çizdiniz mi?
9. İlgili profilleri çizdiniz mi (L-U-C-Köşe vb.)?
10.Klipsleri ve bağlantı elemanlarını çizdiniz mi?
11.Alçı levhaları çizdiniz mi?
12.Sabitleme elemanlarını çizdiniz mi (Dübel, vida vb.)?
13.Derz dolgu ve file bant yerlerini çizdiniz mi?
14.Gerekli taramaları yapıp sembolleri yazdınız mı?
15.Gerekiyorsa resmi çini mürekkeple çizdiniz mi?
Kiriş kaplaması
16.Kaplama yapılacak kirişi etüt ettiniz mi?
17.Resmi hangi ölçekte çizeceğinize karar verdiniz mi?
18.Hafif çizgilerle detayın tamamını çizdiniz mi?
19.Fazlalık çizgileri temizlediniz mi?
20.Görünüş, kesit ve detayları uygun kalınlıkta koyulaştırdınız mı?
21.Elemanların isimlerini, ölçülerini, çizimin adını ve çizim
ölçeğini yazdınız mı?
22.Eksik kalmaması için çiziminizi kontrol ettiniz mi?
23.Çelik kirişi çizdiniz mi?
24.Kirişlerin üzerindeki döşemeyi çizdiniz mi?
25.İlgili profilleri çizdiniz mi (L-U-C-Köşe vb.)?
26.Klipsleri ve bağlantı elemanlarını çizdiniz mi?
27.Alçı levhaları çizdiniz mi?
28.Sabitleme elemanlarını çizdiniz mi (Dübel, vida vb.)?
29.Derz dolgu ve file bant yerlerini çizdiniz mi?
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30.Gerekli taramaları yapıp sembolleri yazdınız mı?
31.Gerekiyorsa resmi çini mürekkeple çizdiniz mi?
Duvar kaplaması
32.Kaplama yapılacak çelik yapı elemanlarını (duvarı) etüt ettiniz
mi?
33.Resmi hangi ölçekte çizeceğinize karar verdiniz mi?
34.Hafif çizgilerle tüm resim ve detayların tamamını çizdiniz mi?
35.Perspektifleri çizdiniz mi?
36.Görünüşleri çizdiniz mi?
37.Kesitleri çizdiniz mi?
38.Detayları çizdiniz mi?
39.Duvar birleşim detaylarını çizdiniz mi?
40.Yer birleşim detaylarını çizdiniz mi?
41.Tavan birleşim detaylarını çizdiniz mi?
42.Köşe birleşim detaylarını çizdiniz mi?
43.Levha bitiş yerleri detaylarını çizdiniz mi?
44.Geçiş boşluğu detaylarını çizdiniz mi?
45.Fazlalık çizgileri temizlediniz mi?
46.Görünüş, kesit ve detayları uygun kalınlıkta koyulaştırdınız mı?
47.Elemanların isimlerini, ölçülerini, çizimin adını ve çizim
ölçeğini yazdınız mı?
48.Eksik kalmaması için çiziminizi kontrol ettiniz mi?
49.Çelik yapı elemanlarını (duvarı) çizdiniz mi?
50.İlgili profilleri çizdiniz mi (L-U-C-Köşe vb.)?
51.Klipsleri ve bağlantı elemanlarını çizdiniz mi?
52.Alçı levhaları çizdiniz mi?
53.Sabitleme elemanlarını çizdiniz mi (Dübel, vida vb.)?
54.Derz dolgu ve file bant yerlerini çizdiniz mi?
55.Gerekli taramaları yapıp sembolleri yaptınız mı?
56.Gerekiyorsa resmi çini mürekkeple çizdiniz mi?
Tavan kaplaması
57.Kaplama yapılacak çelik yapı elemanlarını (tavanı) etüt ettiniz
mi?
58.Resmi hangi ölçekte çizeceğinize karar verdiniz mi?
59.Hafif çizgilerle tüm resim ve detayların tamamını çizdiniz mi?
60.Perspektifleri çizdiniz mi?
61.Görünüşleri çizdiniz mi?
62.Kesitleri çizdiniz mi?
63.Detayları çizdiniz mi?
64.Duvar birleşim detaylarını çizdiniz mi?
65.Levha bitiş yerleri detaylarını çizdiniz mi?
66.Fazlalık çizgileri temizlediniz mi?
67.Görünüş, kesit ve detayları uygun kalınlıkta koyulaştırdınız mı?
68.Elemanların isimlerini, ölçülerini, çizimin adını ve çizim
ölçeğini yazdınız mı?
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69.Eksik kalmaması için çiziminizi kontrol ettiniz mi?
70.Çelik yapı elemanlarını (döşemeyi) çizdiniz mi?
71.İlgili profilleri çizdiniz mi (L-U-C-Köşe vb.)?
72.Klipsleri ve bağlantı elemanlarını çizdiniz mi?
73.Alçı levhaları çizdiniz mi?
74.Sabitleme elemanlarını çizdiniz mi (Dübel, vida vb.)?
75.Derz dolgu ve file bant yerlerini çizdiniz mi?
76.Gerekli taramaları yapıp sembolleri yazdınız mı?
77.Gerekiyorsa resmi çini mürekkeple çizdiniz mi?

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

C

2

B

3

D

4

D

5

A

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1

Doğru

2

Yanlış

3

Doğru
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