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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat ve Tasarım 

DAL/MESLEK Ġç Mekân Dekorasyon 

MODÜLÜN ADI Elektrik Tesisat Projeleri 

MODÜLÜN TANIMI 
Mimari proje üzerine elektrik tesisat projeleri çizmeyi öğreten 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Elektrik tesisat projesi çizimlerini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında, mimari proje üzerine elektrik 

tesisat projesini ölçeğine uygun çizebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Elektrik tesisat sembollerini ölçeğine uygun 

çizebileceksiniz. 

2. Elektrik tesisat projelerini mimari proje üzerine ölçeğine 

uygun çizebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Tesisat elemanları, ölçü cetvelleri, çizim araç gereçleri, eskiz ve 

aydınger kâğıtları, elektrik tesisat elemanları, ölçü cetvelleri, 

çizim araç gereçleri, eskiz ve aydınger kâğıtları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 
 

Elektrik tesisat projeleri; konut ve iĢ yerlerine ait tüm elektrik teknik bilgileri içeren, 

belirli ulusal ve uluslararası standartlara göre çizimi yapılan, tesisat uygulayıcılarına rehber 

projelerdir. Resmi dairelerce geçerliliği ve uygulanabilirliği vardır. 

 

Elektrik tesisat projeleri ve çizimlerinin standartlara uygun olması gerekir. Ülkemizde 

standartları, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), uluslar arası standartları ise International 

Standart Organisation (ISO) belirler. Çizim kuralları ve standartları basit, sade ve kolay 

öğrenilir. Bu standartlar sayesinde bütün ülkelerin teknik elemanları, elektrik tesisat 

projelerini bilir ve çizilmiĢ elektrik tesisat projelerini okurlar. 

 

Ġç dekorasyonda elektriksel argümanlar önemli yer tutar. Dekorasyonu gösteren 

aydınlatma elemanları sistemin tamamlayıcısıdır. Uygun armatür ve ampul seçimi, yerinin 

tespiti, sayısı ve tekniğine uygunluğu önemli olmakla beraber yaratıcılığınız ile 

bütünleĢtiğinde daha ayrıcalıklı tasarımlar ortaya çıkacaktır. 

 

Bu modül ile geleceğin teknik elemanı olan sizler de elektrik tesisat projesi çizim 

kurallarını öğrenecek ve standartları bilen teknik eleman olarak proje çizimleri 

yapabileceksiniz. Elektrik projesi ile ilgili çizim standartlarını iyi öğrenmeniz ve 

uygulamanız, çizimlerinizde sizi baĢarıya ulaĢtıracaktır. 

 

Sonuç olarak tasarımı yapılacak mekânın elektrik uygulama projesi ile birlikte 

tasarlanması sizi daha ayrıcalıklı ve nitelikli tasarımcı yapacaktır. 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Elektrik tesisat sembollerini ölçeğine uygun çizebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Ġç tesisat ve proje yönetmeliklerini tarayarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Bu faaliyet sırasında piyasada çizim yapan bir elektrik tesisat çizim bürosunu 

geziniz. 

 

1. ELEKTRĠK TESĠSATI 
 

1.1. Tanımlar 
 

 Elektrik tesisatı:  

 

Aydınlatma, priz, zil, telefon, anten sistemlerini oluĢturan tesisatların tümüdür. Zayıf 

akım ve kuvvetli akım olarak ayrı ayrı tesis edilir. Zayıf akım tesisatları düĢük voltajları 

tesisatlar grubuna girer. Bunlar: 

 

 Zil ve kapı otomatiği tesisatı 

 Diafon (konuĢma) tesisatı 

 Telefon tesisatı 

 Tv-anten tesisatıdır. 

 

Kuvvetli akım tesisatları aydınlatma ve priz tesisatlarından oluĢur. Yeni yapılan 

binalarda tesisatlar sıva altı yapılır. Tadilat yapılacak veya ilave yapılacak yerlerde sıva üstü 

tesisat yapılır. Elektrik tesisatı tamamen projesine uygun tesis edilir. 

 

 Elektrik tesisat projesi: 
 

Mimari plan üzerinde kuvvetli ve zayıf akım tesisatlarının çizildiği, gerekli hesapların 

yapıldığı elektrik uygulama projelerine elektrik tesisat projesi denir. Büyük binalarda 

kuvvetli ve zayıf akım projeleri ayrı ayrı çizilir. Küçük yapılarda ise birlikte çizilir. 

 

El ile çizim yapılacak ise aydınger kâğıdı üzerine zayıf akım hatları 0,2-0,3 mm, 

kuvvetli akım hatları 0,4-0,5 mm, kolon hatları ise 0,6 mm uçlu rapido kalemi ile çizim 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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yapılır. Tüm yazılar harf Ģablonu ile yazılır. Bilgisayarda çizim için ise “MS Visio, Corel 

Draw” veya “Autocad” gibi çizim programları kullanılabilir. 

 

Elektrik tesisat projesi 
 

 Kapak……….: Projeye ait tüm bilgileri kapsar. 

 Planlar………: Vaziyet planı, aydınlatma ve zayıf akım planları ve 

kolon Ģemaları 

 Hesaplamalar: Yükleme cetveli, iletken gerilim düĢümü ve ısınma 

hesapları 

 Formlar………: ĠĢe baĢlama, iĢ bitirme, form 1, form 3 

 ġartnameler….: Özel ve teknik Ģartnameler bölümünden oluĢur. 

 

 Mimari plan: 
 

Meskenlerde ve iĢ yerlerinde mimari tasarımın ayrıntılarıyla gösterilmesi Ģeklinde 

özetlenebilir. Aydınlatma projeleri çizilirken mimari planda gösterilen detaylar dikkate 

alınır. Ġç mimari tasarım ve mekanik tesisat yerleĢimi bizim nasıl bir aydınlatma 

yapacağımızı ve nerelere enerji dağıtacağımızı belirler. Mimarlar tarafından hazırlanmıĢ 

mimari projede ıslak alanlar, nemli yerler, pencere ve kapı yerleri belirtilmiĢtir. Bu faktörler 

aydınlatma projeleri için oldukça önemlidir. Aydınlatma projeleri mimari proje ölçeklerinde 

hazırlanır. Ancak ölçek, proje düzenlemesine uygun değilse büyütülebilir veya açıklayıcı 

detaylar verilebilir. Mimari planlar 0.2 mm rapido kalem ile 1:50 ölçekte çizilir. Projelerde 

aĢağıdaki ölçekler uygulanır. 

 

 Vaziyet planları: 1/1000 

 Kat planları: 1/50 

 Ayrıntılar: 1/20 

 

Ancak oturma alanı yani kullanım alanı 250 m2 den büyük olan projelerde mimari 

ölçeğe uyum serbesttir. 

 

1.2. Elektrik Tesisat Malzemeleri 
 

 Ġletkenler:  
 

Elektrik akımını bulunduğu yerden baĢka bir yere iletmek için kullanılan, bir veya 

birden fazla telden meydana gelen, çıplak (izolesiz) veya yalıtılmıĢ (izoleli) tel veya tel 

demetine iletken denir. Diğer bir ifade ile akım kaynağı ile alıcıyı birleĢtiren ve elektrik 

akımının geçtiği yoldur. 

 

Resim 1.1: Tek ve çok telli yalıtılmıĢ iletkenler 
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 Kablolar:  

 

Elektrik enerjisini ileten ve iki elektrik cihazını birbirine elektrik akımıyla bağlayan, 

elektriğe karĢı yalıtılmıĢ, bir veya birden çok damardan oluĢan yalıtılmıĢ iletkendir. Ayrıca 

bir sinyali bir yerden baĢka bir yere iletmede de kullanılır.  

 

ġekil 1.1: Ġletken sembolü 

Elektrik tesisatlarında enerji hatlarında en çok kullanılan kablo çeĢitlerinin özellikleri 

tablo 1.1’de belirtilmiĢtir. 

 

TĠP 
Özellikleri ve Kullanma Yerleri 

TSE VDE ġEKLĠ 

NV NYA  
1000 V. PVC izoleli tesisat kablolarıdır. Bina içinde, kuru yerlerde, 

sabit olarak bağlantı ve dağıtım tesislerinde kullanılır. 

NV-b NYAF  

1000 V. PVC izoleli fleksible kablolarıdır. Bina içinde, kuru yerlerde, 

hareketli cihazların bağlantılarında, boru içinde, sıva altı veya sıva 

üzerinde bağlantı ve dağıtım tesislerinde kullanılır. 

NV-y NYFAZ  

300/500 V. PVC izoleli yassı kablolardır. Kapalı kuru yerlerde 

mekanik zorlamaların az olduğu küçük ev aletlerinde bağlantı 

kordonu olarak kullanılır. 

NW NYM 
 

300/500 V. PVC izoleli tesisat kablolarıdır. Kuru rutubetli yerlerde 

yangın ve patlama tehlikesi olan atölye, fabrika ve her türlü iĢ yeri ile 

depolarda ve açıkta kullanılır. Toprak altına döĢenmez. Sabit olarak 

sıva üzeri ve sıva altında kullanılır. 

FW-
n 

NYMHY-
rd  

300/500 V. PVC izoleli çok damarlı fleksible bakır iletkenli 

kablolardır. Az mekanik zorlamaların bulunduğu kapalı ve kuru 

yerlerde, ev aletlerinde, buharlı ve rutubetli yerlerde kullanılır. 

YW NYY 
 

0,6/1 kV. PVC izoleli alçak gerilim kablolarıdır. Enerji, Ģebeke ve 

aydınlatma kablosu olarak dıĢarıdaki kablo kanallarında, toprak 

altında mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde kullanılır. 

Tablo 1.1: Elektrik tesisatlarında kullanılan bazı enerji kablo çeĢitleri  
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Elektrik tesisatlarında enerji iletiminin yanında haberleĢme kabloları da 

kullanılmaktadır. Tablo 1.2’de elektrik tesisatlarında kullanılan bazı haberleĢme kabloları 

tanıtılmıĢtır. 

Kablo Adı ġekli Kullanım Alanları 

PDV/PDV-K 
 

  

Bina içi tesisatlarda santral ve 

abone dağıtımlarında 

kullanılır. 

RG59/RG6 

 

Bina içi tesisatlarda anten 

kablosu olarak kullanılır. 

Cat5/Cat5e/ 

Cat6/ Cat7 
 

Bilgi iletiĢim sistemlerinde 

analog ve digital sinyal 

iletiminde kullanılır. 

J-Y (St) Y   

  

Elektronik yangın kontrol 

sistemlerindeki sabit bina içi 

tesisatlarda yangın alarm 

kabloları olarak kullanılır.  

CCTV 

 

  

 

TV yayınlarında ve kapalı 

devre TV kamera 

sistemlerinde kullanılır. 

DT8 

 

  

 

Bina içi tesisatlarda dahili 

haberleĢme ve ses 

sistemlerinde ve de diafon 

sistemlerinde kullanılır.  

LIYY 
 

Tüm iletiĢim sistemlerinde, ses 

frekans iletiminde, veri 

transferinde ve elektronik 

amaçlı bilgi iletiĢiminde 

kullanılmaktadır. 

Tablo 1.2: Elektrik tesisatlarında kullanılan bazı haberleĢme kabloları  

 Klemens:  

 

Kabloların bağlantı ve ek gerecidir. Plastik, porselen ve metalden yapılan çeĢitleri 

vardır. ÇeĢitli boyutlarda yapılmaktadır, iletkenlerin kalınlığına göre büyüklüğü seçilmelidir. 

Ġnce kesitli iletkenler, elektriğe temasın iyi sağlanması için kalın kesitli iletkenler sarılarak 

eklenmesi zor olduğundan klemenslerle eklenir. Aynı kesitte olmayan iletkenlerin eklenmesi 

uyumsuzluğa neden olur. Aynı veya farklı kesitteki iletkenler klemens kullanılarak 

eklendiğinde iletkenler arasında daha sıkı bir irtibat sağlanır. Klemensle ekleme yapılırken 

iletkenlerin klemens boyuna göre yeterli miktarda açılmasına ve uygun büyüklükte klemens 
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kullanılmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca ince iletkenlerin dayanımını arttırmak için birkaç 

kez katlanmalı ve klemens vidasının tam altına gelmesi sağlanmalıdır.  

 

Klemensin sıkıĢtırma vidaları yeterince sıkıĢtırıldıktan sonra klemens dıĢına taĢan açık 

uçlar varsa kesilerek kaldırılmalıdır. 

 

Resim 1.2: PVC klemensler 

 

Resim 1.3: Porselen ve ray klemens 

 Kablo pabucu:  

 

Kalın kesitli ve çok telli iletkenlerin cihazlara bağlantısı, çoğu kez mümkün olmaz. 

Kablo pabuçları değiĢik tipte ve değiĢik boyda yapılmaktadır. Çok telli ve kalın kesitli 

iletkenlerin uçlarına, bağlamadan önce kablo pabucu takılır. Kablo pabucu, mekanik ve 

elektrik bakımdan iyi bir bağlantı sağlar. Bağlantı sırasında iletkenlerin çıplak kısımlarının 

pabuç dıĢında kalmamasına dikkat edilmelidir. Gerekirse üzerine takılan iletkenle birlikte 

lehimlenerek bağlantı mukavemeti artırılabilir. 

 

Resim 1.4: Kablo pabuç sıkma pensleri ve kablo pabuçları 
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Resim 1.5: Kablo uçları ve yüksükleri 

  

Resim 1.6: Kablo pabucu takılması 

 Tesisat boruları ve ek parçaları:  

 

Elektrik tesislerinde alıcılar ile enerji kaynağı ve kumanda araçları arasındaki bağlantı 

iletkenlerle sağlanmaktadır. Kablolarda devre çalıĢırken sürece çevreye tehlikeli olabilecek 

enerji geçiĢi vardır. Bu tehlikeli durumun ortadan kaldırılması için, kablolar boru ve parçaları 

içine alınır. Boru ve parçaları da tesisin yapılacağı ortama uygun özellik ve Ģekillerde çeĢitli 

gereçlerden yapılır.  

 

Tesisat boru çeĢitleri ve ek parçaları, düz borular ve bükülgen borular olmak üzere 

ikiye ayrılır. Tesisat boru ek parçaları, dirsek ve muf olarak adlandırılmaktadır.  

  

Düz borular sert termoplastikten (PVC) veya sacdan yapılmıĢtır. Günümüzde PVC 

(plastik) alev almayan borular tesisatlarda kullanılmaktadır. PVC borular aĢınmaya ve 

korozyona dayanıklıdır. PVC borular, çeĢitli boyda ve çaplarda üretilir. PVC boruların yön 

değiĢtirdiği yerlerde dirsekler, boruların kısa geldiği yerlerde ek parçası (muf) kullanılır.  

  

Resim 1.7: Düz PVC tesisat boruları 
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Resim 1.8: Tesisat boru dirseği ve muf 

Bükülgen (spiral) borular metal ve yalıtkan (PVC) gereçlerden yapılır. Hareketli, 

bükülgen, çarpma ve vurma tehlikesi olan yerlerde kullanılır. ÇeĢitli çaplarda ve boyda 

üretilir (Spiral boru standart çapları 9–11–14–18–26–32–37 mm ). 

 
Resim 1.9: PVC ve metal spiral ( bükülgen ) borular 

 Kanallar:  

 

Bina içerisinde sıva altı tesisat döĢenip tamamlandıktan sonra telefon, bilgisayar, 

asansör, televizyon, seslendirme ve bildirim tesisatları, kuvvet tesisatları yapılmaktadır. Bu 

tesisatlar sıvanın üzerine ve değiĢik Ģekillerde döĢendiğinden özellikle iç dekorasyonun 

düzenli görünümünü bozar. Bunun için sonradan döĢenen elektrik tesisatları özel taĢıyıcılar 

kullanılarak dekoratif görünümle uyumlu hâle getirilmiĢtir. 
 

Kablo kanalları (PVC), kablo tavaları (sac), busbar kanal enerji dağıtım sistemi olmak 

üzere genelde üç kanal çeĢidi vardır.  
 

Genellikle seyyar tesisatların, dekoratif döĢemelere uyumlu bir Ģekilde çekilmesini 

sağlar. ÇeĢitli boyut ve renklerde genelde 2 m uzunluğunda yapılır. Pano tipi ve duvar tipi 

kanallar mevcuttur. Ara bölme, iç köĢe, dıĢ köĢe, T köĢe, sonlama, priz montaj seti gibi ek 

parçaları bulunur. 

 

Resim 1.10: PVC kablo kanalı aksesuarları 
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Resim 1.11: PVC kablo kanalı 

 Ek kutuları (buatlar):  

 

Elektrik tesisatlarında içerisinde iletkenlerin eklendiği ve dağıtımlarının yapıldığı ek 

kutularıdır. 

 

ġekil 1.2: Buat sembolleri 

Günümüzde sıva altı ve sıva üstü tesisatta kullanılan buatlar PVC’den veya metalden 

yapılmaktadır. 5-7 cm çapında ve değiĢik derinliklerde yuvarlak buatlar dıĢında, değiĢik 

boyutlarda kare buatlar ve nemli yer buatları bulunmaktadır. 

 

Resim 1.12: Sıva altı yuvarlak ve kare PVC buatlar 

 Kasalar:  

 

Anahtar ve prizlerin montajı için kullanılan gereçlerdir. PVC’den sıva altı ve sıva üstü 

olarak imal edilir. Normal, norm (derin kasa), geçmeli ve alçıpan kasaları olarak çeĢitleri 

vardır. 

 

Resim 1.13: Normal ve derin kasa                     Resim 1.14: Alçıpan ve geçmeli kasa 
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 KroĢeler:  
 

Kabloların, boruların duvar veya tavana tutturulmasına yarayan gereçlerdir. PVC veya 

sacdan yapılır. 

 

KroĢeler boru veya kabloların özelliğine ve çapına göre değiĢik büyüklüklerde üretilir. 

Plastik veya sac kroĢe, çivili kroĢe, antigron kroĢe, ray ve tandır kroĢe (havaî hat 

iletkenlerinde kullanılır) olarak adlandırılır. Antigron kroĢeler en çok 30 cm aralıklarla 

dübellerle tutturulur. Dübeller plastikten veya çelikten imal edilen, çeĢitli boyutlarda yapılan 

vida tutturma gerecidir. Çivili kroĢeler ile kablo döĢenmesi tavsiye edilmemektedir. 

 

Resim 1.15: Çivili kroĢeler                      Resim 1.16: Ray ve antigron kroĢeler 

 

Resim 1.17: Plastik ve çelik dübel çeĢitleri  

 Kablo bağı ve spiralleri:  

 

Plastik malzemeden yapılan, kilitli bağlar ya da spiral Ģeklindeki Ģeritler, kabloların bir 

arada durmasını sağlar. Pano gövdesine yapıĢmaları için altlıkları da vardır. ÇeĢitli boyda ve 

kalınlıkta çeĢitleri vardır. 

 

Resim 1.18: Kablo bağları  
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Resim 1.19: Kablo bağlarının kullanımı  

 

Resim 1.20: Kablo spirali kullanımı 

 Topraklama elemanları:  

 

Topraklama tesisinde kullanılan elemanlar; topraklama iletkeni, topraklayıcılar, 

topraklama bağlantı elemanları ve zemindir. 

 

ġekil 1.3: Topraklama eleman sembolleri 

Topraklama iletkeni, topraklanacak bir aygıtı veya tesisi bir topraklayıcıya bağlayan, 

toprağın dıĢında ya da yalıtılmıĢ olarak toprağın içinde çekilmiĢ bir iletkendir. ÇeĢitli 

kalınlıkta yuvarlak, örgülü veya yassı lama Ģeklinde bakır veya galvanizli iletkenden 

yapılmaktadır. 

 

Topraklama iletkenlerinin en küçük kesitleri, elektrik tesislerinde topraklamalar 

yönetmeliğine göre; 
 

 Bakır: 16 mm² 

 Alüminyum: 35 mm² 

 Çelik: 50 mm² olmalıdır. 
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Resim 1.21: Bakır ve galvaniz toprak iletkeni 

Topraklayıcılar toprak ile sürekli temasta bulunduğu için korozyona karĢı dayanıklı 

malzemelerden oluĢmalıdır. ġerit, çubuk ve levha topraklayıcılar olmak üzere çeĢitleri 

vardır. Levha topraklayıcıların kullanılması pek tercih edilmemektedir. Ayrıca beton 

temeline gömülen çelik ve çelik kazıklar veya diğer doğal topraklayıcılar topraklama 

tesisinin bir kısmı olarak kullanılabilir. 

  

Resim 1.22: Galvaniz ve bakır çubuk topraklayıcılar 

Topraklama bağlantı elemanları klemens, pabuç ve diğer yardımcı bağlantı 

elemanlarından oluĢmaktadır, bakır ve galvanizden yapılmaktadır. 

 

Resim 1.23: Topraklama bağlantı elemanları 

 Transformatör:  

 

Sargılarından herhangi birine uygulanan alternatif gerilimi, elektromanyetik 

endüksiyon yolu ile diğer sargılarında aynı frekansta fakat farklı akım ve gerilime 

dönüĢtüren ve hareket eden parçası olmayan elektrik makinesidir. Küçük güçlü 

transformatörlere zil transformatörü denilmekte ve 220/3-5-8volt, 220/4-8-12volt ve 

220/24voltluk standart gerilimlerde üretilmektedir. Güçleri ise 5-10-20-50watt olarak 

değiĢmektedir.  
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ġekil 1.4: Transformatör sembollü 

Zil, kapı otomatiği, refkontak ve numaratör zayıf akım trafo çıkıĢına bağlanır (4-

8-12 volt). 

 

Resim 1.24: Zayıf akım transformatörü (raya montajlı) 

 Butonlar:  

 

Çağırma ve bildirim tesisatlarında devreye enerji verip kesmeye yarayan elemanlara 

buton denir. Buton, iletkenlerin bağlandığı iki vida ve yayın hareket ettirdiği bir kontaktan 

meydana gelmiĢtir. Buton normalde yay tarafından açık tutulur ve üzerinden akım geçmez. 

Butona basıldığında yay kuvveti yenilerek hareketli kontağın vidalar üzerine basması, yani 

devreyi kapatması sağlanır. Bu durumda devreden akım geçer. Zil butonu üzerinden elimizi 

çektiğimizde yay, tekrar kontağı iterek devreyi açar. 

 

ġekil 1.5: Buton 

Zil butonları, sıva altı veya sıva üstü, yuvarlak, köseli, etiketli, çoklu (butoniyer) 

Ģeklinde üretilir. Son yıllarda butoniyerler sesli ve görüntülü haberleĢmeye olanak 

sağlamaktadır. Ayrıca kapı otomatiği ve merdiven otomatiği butonları, yangın bildirim 

butonları da bulunmaktadır. 

 

ġekil 1.6: Buton sembolleri 
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Resim 1.25: Zil butonları (hoparlörlü, fotoselli, kameralı) 

 Ziller:  
 

Zil, zayıf akım tesisatının bildirim kısmını oluĢturmaktadır. ÇeĢitleri; elektromekanik 

zil, elektronik zil, melodili ziller en çok kullanılanlarıdır. 

 

ġekil 1.7: Zil sembolü 

  

Resim 1.26: Elektromekanik ve elektronik ziller 

 Kapı otomatiği:  
 

Apartman veya diğer binaların ana giriĢ (cümle kapı) kapıları, ısı kaybı ve güvenlik 

açısından kapalı tutulması gerekir. Bu amaçla kapı, genelde hidrolik bir kol düzeneği ile 

sürekli kapalı tutulur. DıĢarıdan gelen kiĢiye kapının otomatik olarak açılmasını sağlayan 

elektrikli elemana kapı otomatiği denir. Kapı otomatiği üzerinde gergi zincirleri vardır, bu 

gergi zincirini ayarlayarak iyi bir açılma sağlanmaktadır. Yeni nesil kapı otomatiklerinde bu 

zincir düzeneği kaldırılmıĢtır, kapı otomatiğine enerji geldiğinde doğrudan kapı açılmaktadır. 

 

ġekil 1.8: Kapı otomatiği sembolü 
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Resim 1.27: Kapı otomatikleri 

 Numaratör:  
 

Günümüzde kullanım yeri çok azalmıĢ olan numaratör tesisatı apartmanlarda kapıcıyı, 

iĢ yerlerinde hizmetliyi çağırmak amacıyla kullanılmaktadır. Günümüzde eskiden kalma 

tesisatlar haricinde kullanımı azdır. Kullanılan yerler tam olarak bitmedikçe üretimi ve 

tesisatı da yapılacaktır.  

 

ġekil 1.9: Numaratör sembolü 

 

Resim 1.28: Numaratör 

 Refkontak:  
 

Çocuk bakım evleri, kütüphane, hastane, okul gibi sessizliğin önemli olduğu yerlerde 

çağırma ve bildirim amaçlı olarak ıĢıklı çağırma (refkontak) tesisatları kullanılır. 

Günümüzde elektronik refkontaklarda üretilmektedir. 

 

ġekil 1.10: Refkontak sembolü 

 

Resim 1.29: Refkontak elemanları ve elektronik refkontak iç yapısı 
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 Diyafon:  
 

Diyafon tesisatları günümüzde numaratör ve refkontak tesisatının kullanıldığı yerlerde 

alternatif olarak kullanılmaktadır. Diyafonda çağıran ve çağrılan kiĢiler birbirlerinin sesini 

duyduklarından, daha kolay iletiĢim kurulmakta ve zamandan tasarruf sağlanmaktadır. 

Diyafonlar en çok çay ocakları, bürolarda, okullarda, imalathanelerde kullanılmaktadır. 

Diyafonlar geliĢtirilerek apartman zil tesisatları ile birlikte kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Ayrıca 

görüntülü sistem de yaygınlaĢmaktadır. 

  

ġekil 1.11: Diyafon sembolü 

  

Resim 1.30: Büro tipi, görüntülü diyafonlar ve santral 

 Prizler:  

 

Elektrik cihazlarına, bir elektrik devresinden fiĢ aracılığı ile doğrudan veya uzatma 

kablosu ile enerji alınması için kullanılan araçtır. DıĢ çerçevesi sert PVC madde, bakalit veya 

termoplastik malzemeden yapılmıĢtır, enerjinin bağlanacağı kontak yuvaları düzeneği, 

yanmaz özellikli PVC veya porselen malzemenin içinde bulunmaktadır. 

 

ġekil 1.12: Bir fazlı priz sembolleri 

Kullanım yerlerine göre prizler; sıva altı, sıva üstü, etanĢ (antigron), seyyar grup prizi 

olmak üzere çeĢitleri vardır. 

 



 

 17 

 

Resim 1.31: Sıva altı priz                                  Resim 1.32: Sıva üstü priz 

  

Resim 1.33: Antigron prizler 

Yapıları bakımından prizler; normal, ups, topraklı, üç fazlı, telefon, data, müzik 

yayını, uydu tv prizi olmak üzere çeĢitleri vardır. 

  

Resim 1.34-a: Priz çeĢitleri 
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Resim 1.34-b: Priz çeĢitleri 

 

  

Resim 1.34-c: Priz çeĢitleri 
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 Duylar:  

 

Duy, elektrik lambasının, vidalanmak veya takmak suretiyle elektrik tesisine 

bağlanmasını sağlayan araçtır. Ġletken kısımları genellikle pirinçten yapılır ve anahtardan 

gelen iletken, mutlaka duyun orta (iç) kontak kısmına bağlanır. 

 

Porselen ve bakalitten yapılmıĢ çeĢitleri bulunmaktadır. Ayrıca bronz ve kauçuktan da 

yapılmaktadır. 

  

Resim 1.35: Porselen ve bakalit duylar 

Özellikle floresan, halojen, ralina armatürlerde soketler kullanılır. Uzun (düz) floresan 

ve dairesel (simit) floresan lamba soketleri bulunmaktadır. 

 
Resim 1.36: Floresan ve halojen ampul soketi, ralina ampul soketi 

 Lambalar (Ampul):  

 

Elektrik enerjisini ıĢık enerjisine çeviren gereçlere kısaca lamba veya ampul 

denmektedir. 

 

Akkor flamanlı, floresan, civa buharlı, sodyum buharlı, metal buharlı, halojen, neon, 

led lambalar olmak üzere çeĢitleri vardır.  
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Resim 1.37: Akkor flamanlı ampuller ve kompakt floresan lambalar 

  

Resim 1.38: Halojen ampuller 

Floresan ampullerin, düz uzun boy (36- 40 W), kısa boy (18- 20 W), dairesel (32 W) 

ve tasarruflu (kompakt 8- 10- 14- 18- 20- 24 W) olarak çeĢitleri vardır. 

 

Kompakt floresan (tasarruflu) lambalar, ampul ve elektronik devreden oluĢur. Normal 

floresan lambalarda bulunan starter, balast, soketler bulunmadığı için kapladıkları alan 

küçüktür. 

 

Resim 1.39: Floresan ampuller 

 Armatürler:  
 

Lambaların bir veya birden çoğunu bünyesinde taĢıyan onlara dekoratif bir görünüm 

veren ve bazen de olumsuz dıĢ etkilerden koruyan aydınlatma araçlarıdır. 

  

ġekil 1.13: Akkor telli ve floresan armatürlerin genel sembolleri 
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Günümüzde çok çeĢitli ve güzel görünümlü armatürler yapılmaktadır. Bunlarla 

lambanın ürettiği ıĢık istenen yere odaklanabildiği gibi, kamuflaj yapılmakta, ıĢığın göze 

vereceği zarar ortadan kaldırılmaktadır. Armatürler değiĢik harflerle isimlendirilerek 

standartlaĢtırılmıĢtır. ÇeĢitleri olarak en çok kullanılan çeĢitleri, floresan armatür, etanĢ 

armatürler, bahçe aydınlatma armatürleri, dıĢ aydınlatma armatürleri (yol vb.), atölye 

aydınlatma armatürleri, dekoratif iç aydınlatma armatürleri, bina acil çıkıĢ gösteren 

armatürler bulunmaktadır. 

 
Resim 1.40: Ġç aydınlatma armatürleri 

 
Resim 1.41: Dekoratif iç aydınlatma armatürleri 
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 Anahtarlar:  

 

Elektrik devrelerinde el ile kumanda edilmek suretiyle enerjiyi ani olarak açma ve 

kapama görevi yapan devre elemanıdır. Yalıtkan kısımları bakalit, sert plastik ve 

porselenden, metal kısımları ise nikel kaplı pirinçten yapılmıĢtır. 

 

Elektrik tesisatının Ģekline göre; sıva üstü, sıva altı, etanĢ (antigron) anahtar olarak 

yapılır. Kullanıldıkları devreye göre ise çeĢitleri; adi (tek kutuplu), komütatör (iki alıcıya ayrı 

ayrı kumanda eden), vaviyen (bir alıcıya iki ayrı yerden kumanda eden), dimmer (elektronik 

ayarlı) anahtarlar bulunmaktadır. 

 

ġekil 1.14: Adi ve komütatör anahtar sembolleri 

Butonlar ile anahtarların farkı Ģu Ģekildedir: Butonlar basıldıkları sürece devreyi 

çalıĢtırırlar, anahtarlar ise kalıcı tiptir. 

  

Resim 1.42: Sıva altı anahtarlar 
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Resim 1.43: Sıva üstü antigron anahtarlar 

 Merdiven otomatiği:  

 

Çok katlı binalarda merdiven boĢluğunun aydınlatılması için kullanılan, zaman ayarlı 

elektronik bir cihazdır. ÇeĢitli firmaların ürettikleri merdiven otomatiklerinin bağlantısı 

değiĢiklik göstermekle birlikte bağlantı Ģemaları klemens kapağı içerisinde verilmiĢtir.  

 

ġekil 1.15: Merdiven otomatiği sembolü 

 

Resim 1.44: Merdiven otomatiği 

 Sensörler:  
 

Bir yere girildiğinde üzerlerindeki algılayıcılar vasıtasıyla lambanın yanıp sönmesinde 

kullanılır. IĢığa, sese ve ısıya duyarlı tipleri vardır. Ortama girildiğinde üzerilerindeki 

algılayıcılar vasıtasıyla aydınlatma sistemine kumanda eder. Aydınlatma sisteminin yanma 

süresi ayarlanabilir. Yeni binalarda merdiven otomatiğine alternatif olarak 

kullanılabilmektedir. 
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Resim 1.45: Sensörlü aydınlatma kontrolü 

 Dağıtım tabloları:  

 

Bina içindeki tesisatın enerjisi kolay, güvenli ve kesintisiz bir Ģekilde dağıtım tablosu 

aracılığı ile sağlanmaktadır. Dağıtım tabloları, bağlı oldukları tesisata enerji dağıtırken 

tesisatın ve tesisatı kullanan kiĢilerin güvenliklerini sağlayıcı koruma elemanlarını da 

üzerinde bulundurur. 

 

 

ġekil 1.16: Sayaç tablosu sembolü 

Sac ve yalıtkan malzemeden yapılan çeĢitleri vardır. Ayrıca etanĢ tablo da 

çeĢitlerindendir. 

  

Resim 1.46: ÇeĢitli dağıtım tabloları 
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Resim 1.47: Örnek montaj yapılmıĢ bir dağıtım tablosu 

 Sigortalar:  
 

Besleme hatlarını ve bağlı bulunduğu alıcıları aĢırı yüklere, kısa devre akımlarına, 

bunları kullanan insanları, kullanıldıkları iĢletmeleri de olabilecek kazalara karĢı korumak 

amacıyla kullanılan devre elemanıdır. Korudukları alıcıların akımlarına uygun seçilmelidir. 
 

  

ġekil 1.17: Bir fazlı anahtarlı otomatik sigorta sembolü 

BuĢonlu, anahtarlı otomatik, NH (bıçaklı), cam, direnç, fiĢli, sofit (oto sigortası) 

sigortalar ve yüksek gerilim sigortaları olmak üzere çeĢitleri vardır. ÇeĢitli amperlerde 

yapılır, amper miktarı arttıkça boyutları da artmaktadır. Günümüzde yeni yapılarda buĢonlu 

sigortaların kullanılması uygun görülmemektedir. 
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Resim 1.48: BuĢonlu ve anahtarlı otomatik sigortalar 

 Kaçak akım koruma roleleri: 
 

Elektrik tesisatında küçük görülen ancak zararları bakımından hiç de 

küçümsenmeyecek kaçak akımları fark ederek devreyi açan anahtarlara kaçak akım koruma 

anahtarları (diferansiyel koruma cihazı) denir.  

  

ġekil 1.18: Kaçak akım koruma rölesi sembolü 

Tesisatın herhangi bir yerinden küçük bir kaçak (hata akımı) akım varsa gelen akım 

giden akıma eĢit olmayacağından cihazın akım bobini üzerinde fark alanı (bileĢke alan) 

meydana gelerek bir emk endükler. Bu emk, kaçak akım koruma rölesi açma sınırı olan 30 

mA’e ulaĢtığında devreyi otomatik olarak kesmektedir. 300- 500 mA’de devreyi açanlar 

yangın koruma anahtarı olarak isimlendirilir. Kaçak akım koruma anahtarı evde ve iĢ yerinde 

tesisatın ana giriĢine, yangın koruma anahtarları ise ana kolon hattı giriĢine bağlanmalıdır. 

Kaçak akım koruma rölesinin tam görevini yapabilmesi için tesisin topraklamasının 

iyi yapılmıĢ olması ve topraklama iletkeninin yalıtılmıĢ iletkenden olması gerekir. 

  

Resim 1.49: 2 ve 4 kutuplu kaçak akım röleleri 

 Elektronik elektrik sayaçları:  
 

Elektrik sayacı, üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarını ölçen alettir. 
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Resim 1.50: Bir fazlı ve üç fazlı elektronik elektrik sayaçları 

Elektrik enerjisi miktarı Watt/saat (Wh) olarak belirtilir. Bu da watt olarak çekilen güç 

ile saat olarak bu gücün çekildiği zamanın çarpımını gösterir. Pratikte ise enerji birimi olarak 

daha çok Wh’in 1000 katı olan Kilowatt-saat (kWh) veya 1.000.000 katı olan megaWatt-saat 

(MWh) kullanılır. 

  

ġekil 1.19: Bir fazlı ve üç fazlı sayaç bağlantıları 
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1.2.1. Elektrik Tesisat Sembolleri  

 

Tablo 1.3: Zayıf akım sembolleri 
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Tablo 1.4: Kuvvetli akım sembolleri 
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Mimari planda anahtar, priz, armatürler ve tablonun uygun yere çizimi önemlidir. 

Projeler hazırlanırken iç mimari tasarım ve mekanik tesisat yerleĢimi anahtar, priz, 

armatürlerin ve tablonun nerelere konulması gerektiği hakkında yol gösterir. 

 

Genellikle tüm kapılar bir duvara karĢı açılmaktadır. Anahtarların yerleĢim yeri de 

kapıların açılıĢ yönüne göre konulmalıdır. 

 

Armatürün yeri ise aydınlatmanın eĢit ve düzgün olması prensibine göre genellikle 

tavanın ortalanması ile bulunur. Tabi ki özel durumlarda ya da istek hâlinde duvardan da 

aydınlatma yapılabilir. 

 

q   

ġekil 1.20: Anahtar ve armatür yerleĢimi ġekil 1.21: Anahtar, priz ve armatür 

yerleĢimi 

Prizler, beyaz eĢya, televizyon ve mutfak eĢyası diye adlandırılan elektrikli ev 

gereçleri için kullanılır. Priz yerlerini tespit ederken bir ev yaĢantısı göz önünde 

bulundurmalıdır. 

 

Prizler, güçleri itibarı ile mutfak bölgelerinde daha fazla sayıda kullanılır. Ġç tesisat 

yönetmeliğinde belirtildiği Ģekilde çamaĢır makinesi, buzdolabı ve bulaĢık makinesi gibi ev 

aletlerine ayrı prizler konulmalıdır. 

 

ġekil 1.22: Dağıtım tablosunun yerleĢimi 

Dağıtım tablosu genellikle mekân giriĢine konulmaktadır. Bunun nedeni kolon 

hatlarının ve sayacın bina giriĢlerinde olmasındandır.  
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ġekil 1.23: Mimari proje üzerinde elektrik tesisat sembollerinin gösterilmesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Elektrik tesisat sembollerini ölçeğine uygun çiziniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Mimari plan üzerinde tablo, anahtar, priz 

ve aydınlatma armatür sembollerini 

çiziniz. 

 Çizim araç gereçlerini hazırlayınız. 

 Elektrik tesisat sembollerinin bulunduğu 

tablo 1.3 a-b ve tablo 1.4 a-b-c’yi 

inceleyiniz. 

 ġekil 1.23’ü inceleyiniz. 

 Mimari plan üzerinde telefon ve televizyon 

prizlerinin sembollerini çiziniz. 
 Planlı olunuz. 

 Düzenli olunuz. 

 Sabırlı olunuz. 

 Titiz olunuz.  

 Mesleğini ile ilgili etik kurallara uyunuz. 

 Mimari plan üzerinde zayıf akım 

elemanlarının sembollerini çiziniz. 

 Son kontrolleri yapınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ġekil 1.24: Mimari proje üzerine gerekli olan elektrik tesisat sembollerini yerleĢtirmek 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Akım kaynağı ile alıcı arasındaki elektriği bağlantıyı sağlayan malzeme 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Muf 

B) Kablo kanalı 

C) Ġletken 

D) Tesisat borusu 

 

2. Elektrik tesisatlarında içerisinde iletkenlerin eklendiği ve dağıtımlarının yapıldığı 

malzeme aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kasa 

B) Muf  

C) KroĢe  

D) Buat 

 

3. Elektrik devrelerinde elle kumanda edilmek suretiyle enerjiyi ani olarak açma ve 

kapama görevi yapan devre elemanı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Diyafon 

B) Anahtar 

C) Sensör 

D) Kaçak akım koruma rölesi 

 

4. Çağıran ve çağrılan kiĢilerin görüntülü ve sesli olarak iletiĢim kurmalarını sağlayan 

devre elemanı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Refkontak  

B) Numaratör 

C) Sensör 

D) Diyafon 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi anten prizinin sembolüdür? 

A)   

B)  

C)  

D)  
 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi komütatör anahtar sembolüdür? 

A)   

B)  

C)   

D)  
 

7. AĢağıdakilerden hangisi bir fazlı topraklı priz sembolüdür? 

A)  

B)  

C)   

D)  
 

8. AĢağıdakilerden hangisi aplik sembolüdür? 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

9. AĢağıdakilerden hangisi bir fazlı anahtarlı otomatik sigorta sembolüdür? 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

10. AĢağıdakilerden hangisi diyafon sembolüdür? 

A)  

B)  

C)    

D)  
 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Siz de herhangi bir mimari plan seçerek önerilen iĢlem basamaklarına göre 

uygulamanızı yapınız. 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda, elektrik tesisat projelerinin çizim kuralları 

doğrultusunda mimari proje üzerinde elektrik tesisat sembollerinin çizimini yapabileceksiniz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Elektrik tesisat sembollerini çiziniz.   

2. Mimari plan üzerinde tabloyu yerleĢtiriniz.   

3. Mimari plan üzerinde anahtarları yerleĢtiriniz.   

4. Mimari plan üzerinde prizleri yerleĢtiriniz.   

5. Mimari plan üzerinde aydınlatma armatürlerini yerleĢtiriniz.   

6. Mimari plan üzerinde televizyon ve telefon prizlerini yerleĢtiriniz.   

7. Mimari plan üzerinde zayıf akım elemanlarını yerleĢtiriniz.   

8. Son kontrolleri yapınız.   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” 

ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Elektrik tesisat projelerini mimari proje üzerine ölçeğine uygun çizebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Ġç tesisat ve proje yönetmeliklerini tarayarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

TartıĢınız. 

  Bu faaliyet sırasında piyasada çizim yapan bir çizim bürosunu gezip çizilmiĢ 

olan elektrik tesisat projelerini inceleyiniz. 

 

2. ELEKTRĠK TESĠSAT PROJELERĠ 
 

2.1. Elektrik Tesisatı Çizimi 

  

ġekil 2.1: Örnek kolon Ģeması 

2.1.1. Ana Kolon Hattı 
 

TEDAġ’tan enerji alınan nokta ile binanın ana panosu arasında çekilen hatta ana kolon 

hattı denir (ġekil 2.2). Tesisin durumuna göre yeraltı veya hava hattı olarak tesis edilir. Ana 

kolon hattı için hattın kesiti bakır için en az 10 mm2, alüminyum için 16 mm2 dir. Bina üç 

faz ile besleniyorsa en düĢük kablo cinsi 4x10 NYY, tek faz ile besleniyorsa 2x10 NYY’dir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 2.2: Ana kolon hattı 

2.1.2. Kolon Hattı 
 

Binanın giriĢinde bulunan ana pano (sayaç panosu) ile daire içinde bulunan dağıtım 

panosu (sigorta panosu) arasında çekilen hatta kolon hattı denir (ġekil 2.3). Konutlarda sıva 

altı olarak boru içinden tesis edilir. Özel durumlarda sıva üstü de olabilir. En düĢük kesit 

bakır için 4 mm2, alüminyum için 6 mm
2 
dir.  

 

ġekil 2.3: Kolon hattı 

2.1.3. Linye Hattı  
 

Dağıtım panosu ile son lamba veya prizin bağlandığı buata kadar olan hatta linye hattı 

denir (ġekil 2.4). Konutlarda NYA (NV) kablolar ile boru içinden tesis edilir. En düĢük kesit 

bakır kablo için 2,5 mm2, alüminyum kablo için 4 mm2 dir. 

 

Linye hattı, bağlanan aygıtın cinsine göre, aydınlatma linyesi ya da priz linyesi adını 

alır. Aydınlatma linyeleri ile priz linyeleri ayrı ayrı tesis edilir. Aydınlatma linyesine priz, 

priz linyesine lamba bağlanmaz.  
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ġekil 2.4: Linye hattı 

Linye hattı, bağlanan aygıtın cinsine göre aydınlatma linyesi ya da priz linyesi adını 

alır. Aydınlatma linyeleri ile priz linyeleri ayrı ayrı tesis edilir. Aydınlatma linyesine priz, 

priz linyesine lamba bağlanmaz.  
 

Priz ve aydınlatma linyelerinde her çizilen linyeye bir numara verilir. Böylece hangi 

sigorta ile iliĢkilendirildiği kolayca takip edilir. Kullanılan bütün prizler, toprak hatlı olmak 

zorundadır. Banyolarda en az iki (çamaĢır makinesi ve elektrikli Ģofben gücüne uygun), 

mutfakta ise en az üç bağımsız priz linyesi (bulaĢık makinesi, elektrikli fırın ve elektrikli su 

ısıtıcısı gücüne uygun) tesis edilir ve bu linyelere baĢka priz sortisi bağlanmaz. Her linye ayrı 

ayrı sigortalar ile koruma altına alınır. Priz linyeleri için 20 A.den büyük sigorta kullanılmaz. 

 

Prizlerin kullanma amacı ve güçleri belirtilir, kullanma amacı belli olmayan priz 

güçleri bir fazlı priz için en az 300 Watt, üç fazlı priz için en az 600 Watt kabul edilir. Priz 

linyelerine en çok yedi priz bağlanabilir ancak priz güçleri toplamı 2000VA.'i geçmemelidir. 
 

Konutlarda çamaĢır, bulaĢık makinesi ve fırın için ayrı ayrı linye tesis edilir ve bu 

linyelere baĢka priz sortisi bağlanmaz. Her linye ayrı ayrı sigortalar ile koruma altına alınır. 

Aydınlatma linyeleri için 10 A. priz linyeleri için 20 A.den büyük sigorta kullanılmaz. 
 

2.1.4. Sorti Hattı 
 

Son dağıtım buatından aydınlatma armatörüne, alıcıya veya prize kadar tesis edilen 

hatta sorti hattı denir (ġekil 2.5). 

  

ġekil 2.5: Sorti hattı 
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Sorti hatları kullanım amacına göre lamba sortisi, priz sortisi, tv sortisi, telefon sortisi, 

zayıf akım sortisi gibi isimler alır. Priz sortileri en az 2,5 mm2 kesitinde, lamba sortileri en 

az 1,5 mm2 kesitinde NYA iletken ile tesis edilir. 
 

Bir aydınlatma linyesine en çok dokuz lamba sortisi, bir priz linyesine de en çok yedi 

priz sortisi bağlanabilir. Lamba sortileri: 
 

 Normal sorti 

 Komütatör sorti 

 Vaviyen sorti  

 Paralel sorti olarak dört çeĢit sorti vardır. 

 Normal sorti: 1 anahtar ile 1 lambanın çalıĢtırıldığı sortidir. 

 

ġekil 2.6: Normal sorti 

 Komütatör sorti: Bir komütatör anahtar ile iki lambanın çalıĢtırıldığı sortidir. 

  

ġekil 2.7: Komütatör sorti 

 Vaviyen sorti: Ġki vaviyen anahtar ile bir lambanın çalıĢtırıldığı sortidir. 

  

ġekil 2.8: Vaviyen sorti 

 Paralel sorti: Bir lambaya ek olarak paralel bağlanan lambaların bulunduğu 

sortidir. 

 

ġekil 2.9: Paralel sorti 
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 Sorti üzerindeki değerlerin anlamları: 

 

1,5 NV: Boru içinden geçen 1,5 mm2 kesitinde tek damarlı üzeri yalıtılmıĢ iletken 

14 PVC: 14 mm çapında PVC ( plastik ) boru 

: Boru içinden geçen iletken (adedi 2 ) 

J-60W: Askı tijli 60W ampullü armatür 

N-2x60W: 2 adet 60W ampul bağlı avize 

 

2.2. Elektrik Tesisat Malzemeleri Çizimi 
 

2.2.1. Dağıtım Panosu ve Sigortalar 
 

 Ana kolon hatları için bağlantı noktaları belirlenir. 

 Ana pano (sayaç panosu) ve telefon dağıtım kutusu (KTK) enerji alınacak 

noktalara göre bina ana giriĢinin sağına veya soluna yan yana dıĢ duvara çizilir. 

Dağıtım tablosu (sigorta tablosu) ise bina içinde kapının sağında veya solunda 

en uygun noktaya çizilir. 

 Ana panonun topraklama hattı ve topraklama elektrodu çizilir. 

 Mimari plana uygun olarak semboller yerleĢtirilir. 
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ġekil 2.10: Mimari projede dağıtım panosu ve sigortaların yerleĢtirilmesi 

2.2.2. Anahtarlar 
 

Anahtar yerleri iĢaretlenirken kapıların açılma yönleri dikkate alınmalı ve kapının 

açıldığı tarafın tersine konmalıdır. 

 

Tek lambalar için normal anahtar, iki lamba aynı yerden çalıĢtırılacak veya avize 

kullanılacaksa komütatör anahtar kullanılmalı, koridor antre gibi yerlerde iki noktadan aynı 

lambaya kumanda etmek için vaviyen anahtar kullanılmalıdır. 
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Banyo ve wc anahtarları dıĢarıda, balkon anahtarları içeride olmalıdır. 

 

ġekil 2.11: Mimari projede anahtarların yerleĢtirilmesi 

2.2.3. Prizler 
 

 Her oda ve banyoya en az bir priz, salon ve mutfak için en az iki priz 

düĢünülmelidir. 

 ÇamaĢır makinesi, bulaĢık makinesi ve fırın için ayrı ayrı birer priz 

iĢaretlenmelidir. 
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 Lavabo üstlerine ayna üzeri lamba ve anahtar yanına priz konmalıdır. 

 

ġekil 2.12: Mimari projede prizlerin yerleĢtirilmesi 
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2.2.4. Buatlar 
 

 Her ek yapılan nokta yani buatlar plan üzerinde gösterilmelidir. 

 

ġekil 2.13: Mimari projede buatların gösterilmesi 
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2.2.5. Lambalar 
 

 Büyük alanlı odalara (20 m
2
 üzeri) iki lamba, küçük ve orta büyüklükteki 

odalara bir lamba düĢünülmelidir. 

 

ġekil 2.14: Mimari projede aydınlatma armatürlerinin yerleĢtirilmesi 
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2.2.6. Telefon ve Anten Prizleri 
 

 Her odaya tv ve telefon prizi iĢaretlenmelidir.  

 

ġekil 2.15: Mimari projede telefon ve anten prizlerinin yerleĢtirilmesi 
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2.2.7. Kablolar 
 

 Lamba ve anahtar arasındaki bağlantılar çizilerek lamba sortileri oluĢturulur. 

 Lamba ile anahtar bir buat noktasında birleĢtirilmeli ve arası en kısa yoldan 

(tavandan) birleĢtirilmelidir. 

 

ġekil 2.16: Mimari projede aydınlatma sortilerinin çizilmesi 

 Linyeleri çizmeye önce prizlerden baĢlanır. Sigorta tablosundan çıkıĢta birbirini 

kesmeyecek Ģekilde eĢit aralıklarla (1mm) priz linyeleri çizilir. 
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 Bir priz linyesine bağlanacak priz sortisi sayısı yediyi geçmemelidir. 

 ÇamaĢır makinesi, bulaĢık makinesi ve fırın için bir linyeye bir priz sortisi 

çizilmelidir. 

 Linyeler duvar boyunca düz çizilmeli, 90 derecelik açılarla dönülmelidir. 

 

ġekil 2.17-a: Mimari projede priz linyelerinin çizilmesi 

 Aydınlatma linyeleri en az iki adet olmalı ve iki ayrı bölgedeki lamba sortilerine 

bağlanmalıdır. 

 Bir aydınlatma linyesine en çok 9 lamba sortisi bağlanmalıdır. 
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 Telefon sortileri KTK telefon dağıtım kutusundan 1 linye olarak çıkıp bütün 

telefon sortilerine bağlanmalıdır. 

 TV anten sortileri bağımsız olarak yukarıdan iniĢ iĢareti konmalıdır. 
 

 

ġekil 2.17-b: Mimari projede aydınlatma ve telefon linyelerinin çizilmesi 

 Tesisat üzerinde genel bilgiler yazılır (ġekil 2.18).  

 Ana kolon hattının kablo kesiti cinsi ve uzunluğu yazılır (2x6 NYY – 

10m). 
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 Telefon kolon hattının kesiti yazılır (3x2x0,5+0,5). 

 Topraklama hattının kesiti elektrot cinsi yazılır ( 16mm
2  

NYY – 0,5m
2 

CU ). 

 Kolon hattının kesiti yazılır (2x4 NYA). 

 Linyelerin ve sortilerin boru içinden geçen iletken adedi çizilir  

 ( ) 

 Linyelerin ve sortilerin iletken kesiti ve boru çapları yazılır. 

 Linyeler için: Boru çapı 18 PVC, linye kesiti: 2,5, cinsi:NYA 

 Priz sortileri için: Boru çapı 18 PVC, linye kesiti: 2,5, cinsi:NYA 

 Lamba sortileri için: Boru çapı 14 PVC, linye kesiti: 1,5 cinsi:NYA 

 Telefon sortileri için: Boru çapı 14 PVC, linye kesiti: 2x0,5+0,5  

 (2ç) 

 Lambaların cinsi ve gücü yazılır. 

 Gloplar: Yassı tip-B tipi, oval tip-C tipi, avize: N tipi, askı duy: J tipi, 

aplik: B2 tipi 

 Standart ampul güçleri: 15W, 25W, 40W, 60W, 75W, 100W 

 Linyeler soldan sağa numaralandırılır. Tablo isimleri yazılır (Ana tablo: 

TA, tali tablo:T1). 

 Zil tesisatı çizilir. DıĢarı zil butonu, içeri zil çizilerek ayrı bir linye çizilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Elektrik tesisat projelerini mimari proje üzerine ölçeğine uygun çiziniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Mimari plan üzerinde tablo, anahtar, priz 

ve aydınlatma armatür yerlerini 

iĢaretleyiniz. 

 Çizim araç gereçlerini hazırlayınız. 

 Elektrik tesisat sembollerinin bulunduğu 

tablo 1.3 a-b ve tablo 1.4 a-b-c’den 

faydalanabilirsiniz. 

 Mimari plan üzerinde zayıf akım 

elemanları yerlerini iĢaretleyiniz. 

 Planlı olunuz. 

 Düzenli olunuz. 

 Sabırlı olunuz. 

 Titiz olunuz. 

 Mesleğiniz ile ilgili etik değerlere sahip 

olunuz. 

 Aydınlatma sortilerini çiziniz. 

 Kablolar konusunu inceleyiniz. 

 Priz linyelerini çiziniz. 

 Aydınlatma linyelerini çiziniz. 

 Zayıf akım hatlarını çiziniz. 

 Telefon linyesini çiziniz. 

 TV Anten sortilerini iĢaretleyiniz. 

 Tesisat üzerinde genel bilgileri yazınız. 

 Son kontrolleri yapınız.  Dikkatli olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Dağıtım panosu ile son lamba veya prizin bağlandığı buata kadar olan hatta ne ad 

verilir? 

A) Sorti hattı 

B) Kolon hattı 

C) Ana kolon hattı 

D) Linye hattı 
 

2. TEDAġ’tan enerji alınan nokta ile binanın ana panosu arasında çekilen hatta ne ad 

verilir? 
A) Sorti hattı 

B) Kolon hattı 

C) Ana kolon hattı 

D) Linye hattı 
 

3. Kolon hattında kullanılan en düĢük bakır iletkenin kesiti aĢağıdakilerden hangisi 

olmalıdır? 

A) 4 mm
2
 

B) 6 mm
2
 

C) 10 mm
2
 

D) 2.5 mm
2
 

 

4. Priz sortilerinde en az kullanılacak iletken kesiti aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 4 mm
2 
 

B) 6 mm
2 
 

C) 10 mm
2
 

D) 2.5 mm
2
 

 

5. Bir priz linyesine en çok kaç tane priz sortisi bağlanabilir? 

A) 5 

B) 7 

C) 9 

D) 10 
 

6. Aydınlatma linyelerinde en fazla kaç amperlik sigorta kullanılır? 

A) 20A 

B) 32A 

C) 10A 

D) 16A 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Kullanma amacı belli olmayan bir fazlı prizlerde priz güçleri en az kaç Watt kabul 

edilir? 

A) 600W 

B) 300W 

C) 150W 

D) 200W 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

AĢağıdaki mimari projeye elektrik tesisat projesi çiziniz 
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UYGULAMALI TEST 
 

Siz de herhangi bir mimari plan seçerek önerilen iĢlem basamaklarına göre 

uygulamanızı yapınız. 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda, elektrik tesisat projelerini ve malzemelerini 

mimari proje üzerinde kuralları doğrultusunda çizebileceksiniz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gerekli sembolleri çiziniz.   

2. Kolon, linye ve sorti hatlarına yazılacak iletken kesitlerini tespit 

ediniz. 
  

3. Aydınlatma sortilerini çiziniz.   

4. Priz linyelerini çiziniz.   

5. Aydınlatma linyelerini çiziniz.   

6. Zayıf akım hatlarını çiziniz.   

7. Telefon linyesini çiziniz.   

8. TV anten sortilerini iĢaretleyiniz.   

9. Tesisat üzerinde genel bilgileri yazınız.   

10. Son kontrolleri yapınız.   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “evet” 

ise “ölçme ve değerlendirme” ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Elektrik tesisatlarında içerisinde iletkenlerin eklendiği ve dağıtımlarının yapıldığı 

malzeme aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kasa 

B) Muf  

C) KroĢe 

D) Buat 
 

2. Elektrik devrelerinde el ile kumanda edilmek suretiyle enerjiyi ani olarak açma ve 

kapama görevi yapan devre elemanı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Diyafon 

B) Anahtar 

C) Sensör 

D) Kaçak akım koruma rölesi 
 

3. Çağıran ve çağrılan kiĢilerin görüntülü ve sesli olarak iletiĢim kurmalarını sağlayan 

devre elemanı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Refkontak 

B) Numaratör 

C) Sensör 

D) Diyafon 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi anten prizinin sembolüdür? 

A)   

B)  

C)  

D)  
 

5. AĢağıdakilerden hangisi komütatör anahtar sembolüdür? 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

6. AĢağıdakilerden hangisi bir fazlı topraklı priz sembolüdür? 

A)  

B)  

C)  

D)  
  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi aplik sembolüdür? 

A)  

B)  

C)  

D)  
 
8. AĢağıdakilerden hangisi bir fazlı anahtarlı otomatik sigorta sembolüdür? 

A)  

B)  

C)   

D)  
 

9. AĢağıdakilerden hangisi diyafon sembolüdür? 

A)  

B)   

C)   

D)  
 

10. Dağıtım panosu ile son lamba veya prizin bağlandığı buata kadar olan hatta ne ad 

verilir? 

A) Sorti hattı  

B) Kolon hattı  

C) Ana kolon hattı 

D) Linye hattı 

 

11. Kolon hattında kullanılan en düĢük bakır iletkenin kesiti aĢağıdakilerden hangisi 

olmalıdır? 

A) 4 mm
2
 

B) 6 mm
2
  

C) 10 mm
2
 

D) 2.5 mm
2
 

 

12. Priz sortilerinde en az kullanılacak iletken kesiti aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 4 mm
2
 

B) 6 mm
2
 

C) 10 mm
2
 

D) 2.5 mm
2
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13. Bir priz linyesine en çok kaç tane priz sortisi bağlanabilir? 

A) 5 

B) 7  

C) 9 

D) 10 

 

14. Aydınlatma linyelerinde en fazla kaç amperlik sigorta kullanılır? 

A) 20A 

B) 32A  

C) 10A 

D) 16A 
 

15. Kullanma amacı belli olmayan bir fazlı prizlerde priz güçleri en az kaç Watt kabul 

edilir? 

A) 600W 

B) 300W 

C) 150W 

D) 200W 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 B 

4 D 

5 A 

6 C 

7 A 

8 D 

9 B 

10 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 A 

4 D 

5 B 

6 C 

7 B 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 D 

4 A 

5 C 

6 A 

7 D 

8 B 

9 C 

10 D 

11 A 

12 D 

13 B 

14 C 

15 B 

CEVAP ANAHTARLARI 
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