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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 850CK0030 

ALAN  Çevre Sağlığı 

DAL/MESLEK Çevre Sağlığı Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Konutlara Yönelik Hijyen 

MODÜLÜN TANIMI  
Konutları mevzuata uygun olarak teknik yönden ve hijyenik 
yönden kontrol etme ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme 
materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Konutlara yönelik iĢ ve iĢlemleri kontrol etmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Mevzuata uygun olarak konutların kontrolüne yönelik iĢ ve 
iĢlemleri yürütebileceksiniz. 
Amaçlar 

 

1. Mevzuata uygun olarak konutları teknik yönden kontrol 

edebileceksiniz. 
2. Mevzuata uygun olarak konutları hijyenik yönden 

kontrol edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Kütüphane, bilgisayar, internet, bireysel öğrenme 
ortamı. 
 

Donanım: Eğitim araçları, projeksiyon aleti, bilgisayar, 
tepegöz vs. kalem, kağıt, tutanak, formlar. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 
kendinizi değerlendireceksiniz. 
 
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 
değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci,  

 
Bütün canlıların yaĢamlarını devam ettirdikleri, çeĢitli ihtiyaçlarını karĢıladıkları ve 

barındıkları özel alanlar vardır. Canlılar arasında en geliĢmiĢ barınma yeri insana ait olanıdır. 
Ġnsanların sosyal, ekonomik ve kültürel alt yapısına göre barınma yerlerinin; fiziksel yapısı, 
büyüklüğü, konforu, bulunduğu bölge vb. nitelikleri de farklılık göstermektedir. Bir konutun 
sağlıklı yaĢam için uygun olmasında bazı temel hususlar yer almaktadır. 

 
YaĢanılan ortamın sağlık üzerinde doğrudan etkisi bulunur. Bu modülde, konutlarda 

olması gereken teknik  ve hijyenik özellikleri öğreneceksiniz. Sağlıksız bir konutta yaĢamak , 

hayatı olumsuz etkileyecek ve pek çok hastalığa zemin hazırlayacaktır. Ayrıca, kiĢilerin 
rahatını ve huzurunu da kaçırır. Örneğin, çok katlı binalarda, duvarların sese karĢı iyi 
yalıtılmaması, insanları gürültüye maruz bırakarak bedensel ve ruhsal sağlığını bozar.Yine 
içinde Ģebeke suyu ve tuvaleti olmayan konutlarda bulaĢıcı hastalıklar daha çok görülür.  

 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 252. maddesine göre; konut sağlığı ile ilgili iskan ruhsatı 

(oturma izni) alma aĢamasında, sağlık personelinin katılımı ile sağlık kontrolü 
yapılmaktadır.Bu durumda çevre sağlığı teknisyenlerine görev ve sorumluluk 

düĢmektedir.Edineceğiniz bilgiler doğrultusunda bu görev ve sorumluluğunuzu yerine 
getirebileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 

Mevzuata uygun olarak  konutları teknik yönden kontrol edebileceksiniz. 
 
 

 

 
 

 Bulunduğunuz bölgedeki belediyeye giderek yaĢadığınız bölgenin yerleĢim yeri 
özelliklerini öğreniniz. 

 Ġlk çağlardan itibaren barınma yerlerinde meydana gelen değiĢimleri araĢtırınız. 
 Barınma, insanın en önemli temel gereksinimlerindendir. Barınmanın önemini 

içeren bir araĢtırma yapınız. 
 

1. KONUTLARI TEKNĠK YÖNDEN 

KONTROL ETME 
 
Bu bölümde konuyla ilgili olarak bilinmesi gereken bazı tanımlara ve kısaca 

geçmiĢten günümüze kadar konutların insan sağlığı ile olan iliĢkisine yer verilecektir. 
 

 Konut: Ġnsanların sürekli kalması için yapılmıĢ, müstakil ya da apartman 
Ģeklindeki barınma yerleridir. 

 Bina; kendi baĢına kullanılabilen, üstü örtülü, insanların içine girebilecekleri, 
oturma, çalıĢma, eğlenme, dinlenme veya ibadet etmelerine yarayan, 
hayvanların ve eĢyaların korunmasını sağlayan yapıdır. 

 
Ġnsanların temel ihtiyaçlarından birisi de barınmadır. Barınma yerlerinde, dıĢ ortamın 

olumsuz koĢullarına karĢı korundukları gibi, temel gereksinimlerini de karĢılama imkanı 
bulurlar. Bunun yanı sıra, konutun yapısal özelliklerindeki olumsuzluklar da insan sağlığı 
üzerinde fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunların kaynağını oluĢturur. 

 
Ġlk çağlardan beri insanların barınma yerleri sürekli değiĢime uğramıĢtır.Bu değiĢim 

teknolojik geliĢmeler paralelinde olduğu gibi, iklim koĢulları, bireylerin sosyo-ekonomik ve 
kültürel düzeyine göre de farklılık gösterir. 

 
Su ve kanalizasyon sistemlerinin tüm konutlara hizmet verecek düzeye ulaĢması 

sanayi devrimi ile gerçekleĢmiĢti. 

 
19. yy‟dan sonra kırsaldan-kentlere göçlerin artmasıyla düzenli yapılaĢma bozuldu. 

Gecekondu modelinin yanı sıra apartman tipi binaların sayısında da artıĢ gözlendi. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.1. YerleĢim Yerleri ve Özellikleri 
 
YerleĢim yerleri genel olarak Ģu Ģekilde sınıflandırılır: 

 

 Köy: 442 Sayılı Köy Kanunu‟nun birinci maddesine göre nüfusu 2000 altında 
olan yerlere, köy denilir. 

 Kasaba: Nüfusu 2000 ile 20 000 arasında olan yerleĢim yerlerine, kasaba 

denilir. 
 ġehir: Nüfusu 20 000 fazla olan yerleĢim yerlerine, Ģehir denilmektedir. 
 Kent: Genel olarak nüfusu 10 000 üzerinde olan bölgeler kent olarak 

tanımlanmaktadır. Ekonomisi daha çok tarımsal kaynaklı olmaktan çıkıp kendi 
bünyesindeki yerleĢim birimlerinin ihtiyaçlarına göre hizmet sunmaktadır. 
Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) yıllıklarına göre il ve ilçe merkezlerinin 
belediye sınırları içinde kalan alanı kent olarak tanımlanmaktadır 

 Büyük Kent (Metropolitan): Metropolitanı tanımlamak için bazı ortak 

ölçekler bulunmaktadır. Bu ölçekler içinde en önemli ve temel olan ölçüler 
Ģunlardır: 

 

 Nüfus büyüklüğü, 

 ÇalıĢan nüfusun en az %50‟sinin sanayi sektöründe çalıĢıyor olması, 

 Ġmalat sanayi katma değerinin; ülke imalat sanayi katma değerine 
oranının en az %10-15 arasında olmasıdır. 

 
Amerika BirleĢik Devletleri‟nde metropolitan merkez Ģehir alt nüfus sınırı 500.000, 

Türkiye‟de alt sınır 250.000 kabul edilmektedir. Ancak kesin ve bağlayıcı bir tarafı yoktur. 

 
Ülkemizde belediye ve büyük Ģehir yönetimi ile ilgili 1984 yılında yeni düzenlemeler 

yapılmıĢtır.Bu düzenlemeler öncelikle ülkemizin üç temel metropol alanı olan Ġstanbul, 
Ankara, Ġzmir Belediyeleri‟nin  mevcut olan siyasal, kurumsal ve mali yapılarında köklü bir 
değiĢiklik yapmıĢtır. Daha sonraki dönemde ise baĢka illerde de (Diyarbakır, Antalya, 
Konya, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Bursa, Adana, EskiĢehir, Samsun gibi) büyükĢehir 
yönetimleri kurulmuĢtur. 

 
Metropolitan alan, kültürel ve kentsel yaĢama biçiminin merkezi olmasının yanı sıra 

büyük bir üretici ve tüketici olarak da insanların ihtiyaç ve isteklerini büyük oranda karĢılar. 
Bunun yanı sıra, büyük eksikliklerde taĢır. 

 

1.1.1. Bölge Planları 
 
Sosyal ve ekonomik geliĢme eğilimlerini, yerleĢmelerin potansiyelini, sektörel 

hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek amacıyla hazırlanan planlardır. 
Gerek görüldüğünde, Devlet Planlama TeĢkilatınca yapılır veya yaptırılır. 
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1.1.2. Ġmar Planları  
 
Ġmar planı, bölge planı ve çevre düzeni planı kararlarına uygunluğu sağlanarak 

belediye sınırları içinde ise belediyelerce yapılır ve yaptırılır. Planlar onay tarihinden itibaren 
Belediye BaĢkanlığı tarafından belirlenen ilan yerlerinde bir ay süre ile duyurulur. Bir aylık 
ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. 

 
Belediye ve mücavir alan dıĢında kalan yerlerde yapılacak planlar, valilik veya imar 

ve iskan il müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır. Valilikçe onaylanır, bir ay süre ile 
ilan yerlerinde duyurulur. KesinleĢen imar planlarının bir kopyası Bayındırlık ve Ġskan 

Bakanlığı‟na gönderilir. 
 
Ġmar planları iki kısma ayrılır: 

 

 Nazım Ġmar Planı 

 
Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine 

varsa kadastral durumu iĢlenmiĢ olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanıĢ 
biçimlerini, baĢlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde 
yapı yoğunluğunu, çeĢitli yerleĢme alanlarının geliĢme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, 
ulaĢım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar 
planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve 
raporuyla beraber bir bütün olan plandır. 

 

 Uygulama Ġmar Planı 
 

Tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu iĢlenmiĢ olan ve nazım 
imar planı esaslarına göre çizilen, çeĢitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve 
düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak 
uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır. 

 

Ġmar planlamasında geçen bazı terimler;  
 

 YerleĢme Alanı: Ġmar planı sınırı içindeki yerleĢik ve geliĢme alanlarının 
tümüdür. 

 Ġmar Adası: Ġmar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. 

 Ġmar Parseli: Ġmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin Ġmar 
Kanunu, Ġmar Planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiĢ Ģeklidir. 

 Kadastro Parseli: Kadastro yapıldığı zaman, kadastro adaları içinde 

bulunan mülkiyeti tescilli parsele denir. 

 Kadastro Ada: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, 
göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla kadastro çalıĢma alanı sınırı ile 
veya Türkiye Devlet Demir Yolları (TDDY) arazisi ile çevrili parseller 
topluluğuna kadastro adası denir. Ada numaraları 101‟den baĢlar, köy 

sınırı içindeki tüm parseller ölçülünceye kadar numaralar aralıksız 
birbirini izler. 
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 Parsel: Bir adanın parçalarından her biri belli bir amaç için ayrılmıĢ arazi 
parçasına denir. 

 Kadastro Haritası: Sınırları haritalarla belirlenmiĢ arazi parçasıdır. Bu 

harita kadastro haritası ise kadastro parseli, imar haritası ise imar parseli 
adı verilir. 

 Çap (Ġmar Çapı): ĠnĢaat ruhsatı alınmadan önce çizilecek olan mimar 
projesine altlık olmak üzere imar durumuna uygun olarak hazırlanan 

parselin mesafelerini ve yapılacak olan binanın ebatlarını gösteren 
krokiye denir. 

 Mücavir Alan: Belediyelerin yönetimi altındaki yerlerle iliĢkileri olan ve 
belediye sınırlarına komĢu olan yerlerdir. 

 

1.1.3. YerleĢim Yeri Seçiminde Etkili Olan Faktörler 
 
YerleĢim yeri seçiminde etkili olan faktörler aĢağıda sıralanmıĢtır. 
 
 Sosyal ve Ekonomik Faktörler: Kentsel nüfusun artıĢı, toplumun kültürel ve 

ekonomik açıdan değiĢimi, kamu yararına kullanılacak elektrik, su gibi 
kaynaklar göz önünde tutulmalıdır. Yeni mal ve hizmetlerin talebine yol açacak 

toplumsal değerlerin değiĢimi, kamu tarafından sağlanan mal ve hizmetlerin 
tüketimine, finansmanına iliĢkin parasal kaynak bulma zorunlulukları göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bunların yanı sıra, ticaret, sağlık, eğitim, dinlenme, 
ulaĢım, koruyucu hizmetler (zabıta, itfaiye, polis) kalitesi ve ulaĢılabilirliği ile 
hava, su kalitesi, gürültü, kentsel atıklar, doğal afetler ve oluĢacak sosyal ve 
kültürel çevrede ihmal edilmemelidir.  

 Coğrafik Faktörler: Tarım alanları, orman alanları ve yerleĢim bölgesinde 

yaĢayan canlı türlerinin (nesli tehlikeye düĢmüĢ türler, av hayvanları ve 
popülasyonları) bir harita üzerinde gösterilmesi ve korunmasına yönelik 
önlemlerin alınması gerekmektedir. 

 
Ayrıca, yeraltı kaynakları, madenler ve fosil kaynakları, (bunların planlanan iĢletilme 

durumları, yıllık üretimleri ve ülke ya da  yerel kullanımlar için ekonomik değerleri) termal 
ve mineral su kaynakları gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

 Jeolojik Faktörler: Ülkemiz karmaĢık bir jeolojik yapıya sahiptir. Deprem 
heyelan ve çığ gibi doğal afetlere açıktır. Bundan dolayı alt yapı çalıĢması 
olarak, önce bu gibi afetlere neden olan jeolojik durum ve yapının anlaĢılmasına 
yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır. Ayrıca: 

 

 Arazi toprağının yapısına, 

 Mineral kaynaklarına, 

 Su taĢkın alan içinde olup olmadığına, 

 Yüzeysel ve yer altı su kaynaklarının ve kalitelerinin tespitine, 

 Ġçme su kaynaklarına, 
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 Yüzeysel su kaynaklarının, kirlenmelere karĢı korunması amacıyla 
koruma alanları içinde olup olmadığının tespitine, 

 YerleĢim yerinin tarımsal kullanım durumu, ürün çeĢitleri ve 

verimliliğine, düĢük verimli yerlerin tercih edilmesine, sulama alanı 
içinde bulunmamasına, 

 Arazinin mera, yaylak ve kıĢlak olmamasına, 

 Arazinin topografik durumu ve fazla hafriyatın gerekli olmamasına 

dikkat edilmelidir.  
 

1.2. Konut Sağlığı 
 
Ġnsan yaĢamının önemli bir bölümünün geçtiği konutların, insan sağlığı üzerinde 

doğrudan etkisi vardır. Konutların sağlığa uygun alt yapısının sağlanmasında, içme ve 
kullanma suyu, atıkları uzaklaĢtırma ve teknolojisi de önemlidir. 

 
Amerikan Halk Sağlığı Örgütü‟nün yayınlamıĢ olduğu asgari standartlar yaygın olarak 

kabul görmüĢtür. Bu modülde sıralanan bazı asgari zorunluluklar Ģöyle sıralanabilir: 
 
 Konutta ilk bulunan kiĢi için 14 m2 döĢeme alanı gerekmektedir. Daha sonraki 

her üye için 9,3 m2 eklenmelidir. Ġçinde yaĢanılan her oda için en azından 2 
m‟lik bir yükseklik gerekir (Ülkemizde bu değer asgarileri 2.50-2.85 m. 
arasında değiĢmektedir).  

 Konutların çöplük, bataklık, vb. gibi yerlerin yakınına yapılmaması 
gerekmektedir.  

 Duvar, döĢeme, pencere ve çatı yapısal olarak nitelikli olmak zorundadır. 
DöĢeme yeterli ağırlık çekebilmelidir. BeĢ veya daha fazla basamaklı her 
merdivenin mutlaka trabzanının olması gerekir. 

 Yangından kurtulmayı sağlayabilmek için en azından iki çıkıĢ olmalıdır. 
 Evde gıdaların saklanmasını ve iĢlenmesini sağlayacak araç ve gerecin 

bulunması zorunludur. Bunun için ocak, baca, buzdolabı, fırın konacak yer 
bulunmak zorundadır.  

 Tuvalet olmalı, sifon bulunmalı, lavabo yerleĢtirmelidir. Banyo olmalıdır. 
Tuvalet ve banyo gizliliği sağlayabilecek özellikte olmalıdır. 

 Aydınlatmaya yeterli pencere olmalı, merdivenler aydınlatılmalıdır. Konut, 
minimum termal standartları sağlamalıdır.  

 Evde kullanılan zehirli maddeler ve ilaçların güvenle saklanabileceği bölüm 
olmalıdır. 

 Sinek, sivrisinek ve diğer böceklerin yaĢama ve üreme olanağı bulunmamalı, 

kemiricilere karĢı güvenli olmalıdır. 
 Bütün boru sistemleri uygun standartta yapılmalı, bakımı sağlanmalıdır. 

Güvenli ve sanitasyona uygun bir kullanım sağlanmalıdır.  
 Konut, güneĢ ıĢığı almalıdır.  
 Konut içindeki havanın yenilenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 
 Konut, içinde yaĢayanları dıĢ ortamın ısı değiĢimlerinden koruyabilmelidir. 
 Çevredeki gürültünün evden hissedilmesinin engellenmesi sağlanmalıdır. 
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 UlaĢılabilir, sağlıklı içme ve kullanma suyu bulunmalıdır. En uygun olanı 
konutun içerisinde bulunmasıdır. 

 Oturma, yemek yeme ve yatma odaları ayrı olmalıdır. 
 Nem olmamalıdır. Mantarlanma olmamalıdır.(Ġçerisinde saklanan kuru gıdaların 

küflenmemesi, patates vb. sebzelerin ise çimlenmemesi gerekir.) 
 Ġçinde yaĢayanların yaĢ gruplarına göre gereksinimlerine yeterli alan olmalıdır.  
 Çocukların hareketine ve oynamalarına olanak sağlayacak alan, bu açıdan 

önemlidir.  
 
Bunların büyük bir kısmı, içinde yaĢayanların müdahalesi sonucu ortadan kalkabilecek 

ya da olumsuz etkilenebilecek özelliklerdir. Bu nedenle konut kullanımı konusunda tüketici 
bilinci geliĢtirilmelidir. Konutlarında toplumun sosyal gereksinimlerine ve kültürel yapısına 

uygun özellikte yapılması gerekmektedir. 
 
GeliĢmekte olan ülkelerde kentleĢme oranı hızla değiĢmektedir. Bunun yanı sıra, 

gecekondu bölgelerinde yaĢayanların oranında artıĢ olması yetersiz konut koĢullarını 
beraberinde getirmektedir. Bu yetersiz koĢulların en önemlileri Ģunlardır: 

 

 Sanitasyon eksikliği, 

 Su kaynaklarının yetersizliği, 

 Atık uzaklaĢtırma, alt yapı yetersizlikleri, 

 Sağlık hizmetlerinden yararlanamama ve ulaĢılabilir sağlık hizmetinin 

olmaması, 

 Yetersiz eğitim koĢulları. 
 
Toprağın ve arsanın değerinin giderek artması, ucuz konut sağlayabilmek amacıyla 

çok katlı sıkıĢık yapılaĢmaya yol açmıĢtır.  

 
Konut tasarımı bir çok sorunun ortadan kaldırılmasında en önemli giriĢimlerden 

biridir. Bir konut tasarlanırken: 
 

o Konut içi trafik, 
o Uygunluk, ihtiyaçların karĢılanması, 
o Görünüm, 

o Güvenlik, 
o Gizlilik unsurlarının göz önünde bulundurulması gerekir.Bunlar; 

içinde yaĢayanların bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı ile ilgilidir. 
 
Olumsuz ev koĢullarının yoksulluk ve sosyo-ekonomik düzeyle bağlantılı olduğu 

bilinmektedir. Bu nedenle halk sağlığı çalıĢmalarında ev koĢullarının düzeltilmesi önemli bir 
yer tutar. 20. Yüzyılın ortalarından bu yana, konu ile ilgili düzenlemeler, geliĢmiĢ ülkelerde 

sistemli olarak sürdürülmektedir. 
 
Konut tasarımlarının bedensel engellilerle, yaĢlıların ihtiyaçlarına ve uyumlu bir aile 

yaĢamının gereklerine cevap verecek nitelikte olması gerekir. 
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Konutlarda yaĢayan birey sayısı arttıkça bulaĢıcı hastalıkların görülme riski de artar. 
Bunun yanı sıra, nem oranının yüksek olması ise romatizmal hastalıklara öncülük eder. 

 
Ev ortamının aile bireylerinin dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karĢılayacak nitelikte 

olmayıĢı, özellikle gençlerin bu gibi ihtiyaçlarını dıĢarıdan karĢılama yoluna sevk eder. Bu 
da aile bütünlüğünü tehdit etmekte ve suç iĢleme ile kötü alıĢkanlıklara eğilimi arttır. 

 
Sağlıklı Konut: Sağlık, hijyen, konfor ve mahremiyetin sağlandığı, yeterli fiziksel, 

sosyal ve ruhsal koĢulların bulunduğu ve kullanıĢlı olan konut olarak tanımlanabilir. 
 

1.2.1. Sağlıklı Bir Konutun TaĢıması Gereken Özellikler 
 
Bu özellikler aĢağıda sıralanmıĢtır: 
 
 Temel fizyolojik ihtiyaçları karĢılama (aĢırı sıcak ve soğuğun etkisine karĢı 

koruma, ev kazalarına karĢı koruma, yeterli yaĢam alanı, depreme karĢı 
dayanıklılık vb.), 

 Temel psikolojik ihtiyaçları sağlama (gizlilik, güven, gürültüsüz ortam, 
gözlerden uzak olma vb.), 

 Temel sağlık ihtiyaçlarını karĢılama (bulaĢıcı hastalıklara karĢı koruma, yeterli 
sağlıklı su, uygun tuvalet vb.), 

 Sağlıklı çevre koĢulları (kötü planlanmıĢ veya bozulmuĢ parklar, oyun alanları, 
yeĢil alan yokluğu vb.). 

 
Temel sanitasyon gereksinimlerini taĢımayan ve acilen rehabilitasyon gerektiren tüm 

evler sağlık standardına sahip sayılmaz. 
 

 

Resim 1.1: Sağlıklı konut ve çevre 
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Sağlıksız konut: Bir konutun sağlık standardının düĢüklüğünü belirlemek için taĢıması 
gereken temel özellikler Ģunlardır: 

 
 Kirli su kaynağı, 

 Su kaynağının ev dıĢında olması, 
 Tuvaletlerin baĢka binalarla ortak kullanılması ya da binanın dıĢında olması, 
 Oda baĢına düĢen nüfusun bir buçuk  kiĢinin üzerinde olması, 
 Yatak odasında aĢırı kalabalığın söz konusu olması, 
 KiĢi baĢına düĢen uyuma alanının 3.7 m2‟den az olması, 
 Ġki ayrı çıkıĢ kapısının olmaması, 
 Odaların 4/3‟de ısıtma olanağının bulunmaması, 
 Elektriğin olmaması, 

 Odanın penceresiz olması, 
 Binanın çok eski olması, 
 Ayrıca konut, sanayi bölgelerine yakın, aĢırı trafik ve gürültüye yakın ise ek 

sağlık sorunları ortaya çıkar. 
 

 

Resim 1.2: Sağlıksız konutlar ve sağlıksız yerleĢim 

 

1.2.2. Ülkemizde Konut Sağlığı Ġle Ġlgili Kurum ve KuruluĢlar 
 

Mevzuata göre ülkemizde Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı ile belediyeler konut sağlığı 
ile ilgili olarak yetkilidir. 

 
 Merkezi Yönetimin Görevleri 

 

 Konutlara, Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilen sağlık koĢullarına ve 

diğer mevzuata uygun olduğu anlaĢıldıktan sonra ruhsat verilebilir 
(Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.250). 

 Yapı iĢlerinin inĢaat ve esaslı onarımlarını yapmak ve yaptırmak görevi, 
Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığına verilmiĢtir (180 sayılı KHK. 2/a). 
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 Ülkenin Ģart ve imkanlarına göre, en gerekli ve faydalı yapı malzemesinin 
ucuz ve standartlara uygun imali ve kullanılmasını sağlayacak tedbirleri 
almak, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının görevleri arasındadır. (180 

sayılı K.H.K. 2/k, 14/a, 14/b, 14/c, 14/d). 
 

 Yerel Yönetimin Görevleri 
 

 Konut ve toplumun kullanımına ait binalara inĢaat ruhsatını vermek, 
belediyelerin görevidir (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu. 250). 

 ġehir ve kasabanın ihtiyaçlarına göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu‟nun 

gösterdiği sağlık hususlarına ait bir Sıhhi Zabıta Yönetmeliği hazırlamak. 
(Bu yönetmelik, konutların ihtiva etmeleri gereken asgari müĢtemilatı da 
evden ayrı inĢa edilmiĢ, kömürlük, depo , ardiye gibi yerler; içermelidir) 
(Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 266). 

 Binaları, içinde yaĢayanları dıĢ etkilerden koruyabilecek özellikte 

yapılmak ve yapı esaslarını iklim koĢullarına göre belirlemek. 
(Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık ġartlarına Ait Talimat. 5). 

 Konutların nereye ve hangi malzemelerle yapılacağını belirlemek. 

 Konutların sağlık denetimini yapma, (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 20/6). 

 Ucuz belediye konutları yapmak ve kiraya vermek, (Belediye Kanunu, 
15/68). 

 ĠnĢaatı tamamlanmamıĢ yapılara kullanma (iskan) izni vermektir. 
 

 Konut Sağlığı ile Ġlgili Mevzuat 
 

 Umumi Hıfzısıhha Kanunu(Kanun No:1593), Madde. 20/6, 250-254, 256, 
257, 282. 

 Ġmar Kanunu (Kanun No: 3194-9.5.1985 gün ve 18749 sayılı R.G., 
DeğiĢiklik:18.4.1987 gün ve 19435 sayılı. RG-Madde. 21, 26, 32) 

 Belediye Kanunu (Kanun No: 1580). 

 180 sayılı Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (14.12.1983 gün ve 18251 sayılı 
R.G. Madde.2/a, 2/k,14/a, 14/b,14c, 14/d). 

 Çevre Sağlığı Memurları Yönetmeliği (14.8.1965 gün ve 12075 sayılı 

Resmi Gazete Madde.II/b-e, II/j). 

 Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık ġartlarına Ait Talimat, 1947 

 Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava 

Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik (19.11.1984 gün ve 18580 
sayılı Resmi Gazete). 

 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği (8.5.2000 gün ve 24043 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayımlanmıĢtır). 

 Belediye Sıhhi Zabıta Talimnamesi Rehberi (Belediye,umumi Hıfzıssıhha 

ve Belediyeye Müteallik Ahkamı Ceziye Hakkında Kanunların ilgili 
hükümlerine göre 1957 gün ve 89 no ile yayımlanmıĢtır). 
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 Mevzuatın Yapılmasını Belirlediği Konular 

 

 ĠnĢaatı tamamlanmıĢ veya tamamlanmamıĢ olsun  komĢularının sağlığına, 

hayatına önemli ölçüde zarar vereceği anlaĢılan konutların sahipleri 
konutlarını iyileĢtirmeye mecburdur (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.254). 

 Konutlar, bataklık mezarlık ve gayri sıhhi müesseselerden tüzük ve 
yönetmeliklerle tespit edilen mesafeler dıĢında yapılacaktır. Mesafeler 
tüzük ve yönetmelikte belirtilmemiĢse mahalli sağlık kuruluĢunun görüĢü 
alınacaktır (Meskenlerin haiz olacakları sağlık Ģartlarına ait talimat.2). 

 Konut yapılacak yerde azami yer altı su seviyesi temel tabanından 
aĢağıda olmalıdır. Bu koĢulların olmadığı yerlerde yer altı su seviyesini 
uygun bir Ģekilde düĢürmek veya binayı zeminden gelebilecek neme karĢı 
korumak için gerekli önlemleri almaya konut sahipleri mecburdur 
(Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık ġartlarına Ait Talimat.4). 

 Köylerde yapılacak konutların Sağlık Bakanlığının bu hususta yayınladığı 

“Yeniden Kurulacak Köylerde Nazara Alınması Gereken Genel Sağlık 
ġatları Hakkındaki Talimname”ye uygun olarak yapılması gerekir 
(Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık ġartlarına Ait Talimat.29). 

 Ġmar Kanunu‟nun kapsamına giren bütün yapılar için 26‟ncı maddede 

belirtilen istisna dıĢında belediye veya valiliklerden  yapı ruhsatı alınması 
mecburidir (Ġmar Kanunu. 21). 

 
 Mevzuatın Yapılmasını Yasakladığı Konular 

 

 Mahalli belediyelerin ruhsatı olmaksızın her çeĢit konut ve toplumun 

kullanımına ait bina yapımı yasaktır (Umumi Hıfzıssıhha kanunu.250). 

 Ruhsat alınmadan ve idarece istenen sağlık koĢulları göz önünde 
bulundurulmadan bir inĢaatın tamamlanması, tamamlanmıĢsa sağlık 
koĢulları yerine getirilmeden ve ruhsat alınmadan kullanılması yasaktır 
(Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.251). 

 Yeniden yapılacak, ilk defa iskanından önce içinde oturacaklar için sağlık 

ve teknik sakıncaları olmadığı belediyelerce tasdik edilmeden, konutların 
iskanı ve kiraya verilmesi yasaktır (Umumi Hıfzıssıhha Kanun. 251). 

 Sakıncaları görülen binaların Hıfzıssıhha Meclisleri Kararı ve Ġl Ġdare 
Heyetinin onayı ile istenen değiĢiklik, düzenleme veya tamiratı 
tamamlanmadan binanın kısmen veya tamamen kullanılması yasaktır 

(Umumi Hıfzıssıhha Kanunu. 257). 

 Çamur, kamıĢ ve taĢ ocağından çıkarılmamıĢ toplama taĢlardan konut 
yapılamaz (Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık ġartlarına Ait Talimat 
.3). 

 
 Denetim ve Yaptırım: Ġmar Kanunu hükümleri gereğince, ruhsat alınmadan 

yapıya baĢlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece 
tespiti durumunda, o andaki inĢaat durumu belediye veya valiliklerce tespit 
edilir. Yapı mühürlenerek inĢaat durdurulur.  



 

 

 

13 

Ruhsata aykırılık giderildiğinde veya ruhsat alındığında binanın inĢaatına devam 
edilir; aksi halde ruhsat iptal edilir. Ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina Belediye 
Encümeni veya Ġl Ġdare Kurulu Kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve 
yapılan masraflar yapı sahibinden alınır. 

 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun birinci maddesi, “memleketin sıhhi Ģartlarını ıslah ve 

milletine zarar veren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele etmek ve gelecek 
neslin sağlıklı olarak yetiĢmesini temin etmek‟‟. Ġkinci maddesi, “umumi sıhhat ve içtimai 
muavenet hizmetlerine ait Devlet iĢlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirileceği ve 
özel idarelerle belediyelere bırakılan hizmetlerin yerine getirilmesinin denetiminin de bu 
Bakanlığa ait olduğu‟‟ belirtilmektedir. 

 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununda, konut sağlığıyla ilgili hükümler yer almakta ve 
bunların iskan (oturma) ruhsatı alma aĢamasında sağlık personelinin katılımı ile sağlık 
kontrolü yapılmaktadır. 

 
Sağlık Bakanlığınca yapılan denetim teknik değil, sağlık denetimidir. Ancak, teknik 

konularında sağlık personelince bilinmesi, denetim sırasında aksaklıkların giderilmesi 
açısından önemlidir. 

 
Ayrıca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu‟nda yazılı yasaklara aykırı hareket edenler veya 

zorunluluklara uymayanlar hakkında yasal iĢlem yapılacağı hükme bağlanmıĢtır. 
 

1.3. Konutların Özellikleri  
 
Yapı; karada ve suda, daimi veya geçici, resmi veya özel yeraltı ve yerüstü inĢaatı ile 

bunların ilave, değiĢiklik ve tamirlerini içine alan sabit veya müteharrik (Yer değiĢtirebilen, 
hareketli, mobil) tesistir. 

 

1.3.1. Yapılar ve Sınıflandırılması 
 
Yapıların ihtiyaçlara cevap verebilmesi için taĢıması gereken özellikler Ģunlar 

olmalıdır: 
 

 Planlanan amaca uygun olmalıdır. 

 Kullanılan malzemeler yapının özelliklerine ve yapım tekniklerine uygun 
olmalıdır. 

 Yük, yağmur, kar, rüzgar, deprem, yangın, gibi etkenlere karĢı dayanıklı 

olmalıdır. 

 Görünümü güzel olmalıdır. 

 Ekonomik olmalıdır. 
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Yapılar bu özelliklerine göre Ģu Ģekilde sınıflandırılabilir. 
 
 Bulundukları yere göre sınıflandırma (Zemine göre ) 

 Alt Yapılar (Su, kanalizasyon, köprü, yol vb. ile zemin seviyesinin 

altında kalan yapılar), 

 Üst Yapılar (zemin seviyesinin üstünde yapılan bütün bina yapıları). 
 

 Sürekliliğine göre sınıflandırma 

 Geçici yapılar (ġantiye binası ve baraka gibi kısa ve geçici bir süre 

kullanılmak üzere yapılan yapılar), 

 Daimi yapılar (Sürekli kullanılmak amacıyla yapılan yapılar), 
 

 Mülkiyetlerine göre sınıflandırma 

 Resmi yapılar 

 Özel yapılar 

 Vakıf yapıları 

 
 YapılıĢ amaçlarına göre sınıflandırma: Yapılar, yapılıĢ amaçlarına göre beĢe 

ayrılır: 

 Bina yapıları 

 Anıtlar ve tarihi yapılar 

 UlaĢtırma yapıları 

 Spor tesisleri 

 Su yapıları 

 

1.3.2. Binalar ve Sınıflandırması 
 
Binalar; kullanılan malzemelerin cinsine, yapılıĢ tekniklerine, hizmet amacına ve 

yapım aĢamalarına göre sınıflandırılabilir. 
 

 Yapıda kullanılan malzemelere göre sınıflandırma 

 Kerpiç yapılar 

 AhĢap yapılar 

 Kâgir yapılar 

 Betonarme yapılar 

 Çelik Yapılar 
 

 TaĢıyıcı elemanları bakımından sınıflandırma 

 Yığma yapılar: Yığma yapılar kendi aralarında ikiye ayrılır: 
o AhĢap yığma yapılar 
o Kâgir yığma yapılar 
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Resim1.3: AhĢap yığma yapı                             Resim 1.4: Kağir yığma yapı 

 

 Ġskelet yapılar: Karkas yapı olarak da isimlendirilir. ġu Ģekilde 

sınıflandırılır: 
o AhĢap iskelet yapılar 
o Betonarme iskelet yapılar 
o Çelik iskelet yapılar 

 

Resim 1.5: Çelik iskelet yapı 
 

 Prefabrik Yapılar: Binanın taĢıyıcı sistemini meydana getiren yapı 
elamanları fabrikalarda seri halde hazırlanır. Kolayca monte edilir. Ġkiye 
ayrılır: 
o Hafif prefabrik yapılar 
o Ağır prefabrik yapılar 

 

 ĠnĢaat AĢamalarına Göre Sınıflandırma 

 Kaba yapı (Temel, merdiven, duvar, çatı vb.) 

 Ġnce yapı (Badana, boya, sıva, tesisat, yalıtım vb.) 
 Binayı OluĢturan Elemanlara Göre Sınıflandırma 

 Kaba yapı (TaĢıyıcı elemanlar): Temeller, duvarlar, kolonlar, kiriĢler ve 
lentolar, döĢemeler, merdivenler ve çatılar. 
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 Ġnce yapı (TaĢıyıcı olmayan elemanlar): Kapı ve pencere doğramaları, 
merdiven, balkon ve teras korkulukları, döĢeme, duvar, tavan, merdiven 
ve çatı kaplamaları, su, nem, ses ve ısı yalıtımları, boya ve badanalar. 

 Tesisatlar: Sıcak, soğuk ve pis su tesisatları, elektrik, ısıtma, 
havalandırma, iklimlendirme, kanalizasyon, telefon ve televizyon anteni 
tesisatı vb. 

 

 YapılıĢ Amaçlarına Göre Sınıflandırma 

 Bina yapıları (ev, villa, apartman vb.), 

 Konaklama yapıları (otel; motel vb.), 

 Kültür yapıları (okul, kütüphane, müze vb.), 

 Sağlık yapıları (hastane, dispanser, sağlık ocağı vb.), 

 Dini yapılar (cami, mescit, kilise vb.), 

 Sosyal yapılar (sinema, tiyatro vb.), 

 Ticaret yapıları (dükkan, iĢ hanı, banka vb.), 

 Sanayi yapıları (atölye, fabrika vb.), 

 Anıt ve tarihi yapılar,  

 UlaĢtırma yapıları (gar, terminal deniz ve hava limanı, yol köprü vb.), 

 Spor yapıları (yüzme havuzu, stadyum, hipodrom vb.), 

 Su yapıları (baraj, su arıtma tesisleri, su kanalı vb.). 
 

1.3.3.Yapı Malzemeleri 
 

 TaĢlar: TaĢlar yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Mineral bileĢikleri, oluĢ 
yolları, yapıları ve dokularına göre değerlendirdiğimizde, çok sayıda taĢ çeĢidi 

vardır. Bu özelliklerine göre taĢlar üç gruba ayrılır. 

 Tortul taĢlar (Sediment taĢlar): Denizlerde, göllerde ve çukur yerlerde 
suların içinde sürüklenmiĢ parçacıkların ayrıĢması, çökelmesi (katı 
parçacıkların dibe çökmesi), tortulanması ile oluĢmuĢ taĢlardır. Üç grupta 
incelenir. 
o Organik TaĢlar 

o Kimyasal TaĢlar 
o Kırıntı TaĢlar 

  

Resim 1.6: Organik tortul taĢ  Resim 1.7: Kimyasal tortul taĢ 
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 Püskürük taĢlar: Magmanın yeryüzünde ya da yeryüzüne yakın yerlerde 
soğumasıyla oluĢan taĢlardır. KatılaĢım taĢları adı da verilen püskürük 
taĢlar, magmanın soğuduğu yere göre iki gruba ayrılır: 

o DıĢ püskürük taĢlar: Magmanın yeryüzüne çıkıp yeryüzünde 
soğumasıyla oluĢan taĢlardır. Soğumaları kısa sürede gerçekleĢtiği 
için küçük kristalli olurlar. DıĢ püskürük taĢların en tanınmıĢ 
örnekleri bazalt, andezit, obsidyen ve volkanik tüftür. 

o Ġç püskürük taĢlar: Magmanın yeryüzünün derinliklerinde 
soğuyup, katılaĢmasıyla oluĢan taĢlardır. Soğuma yavaĢ 
olduğundan iç püskürükler iri kristalli olur. Ġç püskürük taĢların en 

tanınmıĢ örnekleri granit, siyenit ve diyorittir. 
 

  

Resim 1.8: DıĢ püskürük taĢlar Resim 1.9: Ġç püskürük taĢlar 

 

 Metamorfik taĢlar (BaĢkalaĢmıĢ taĢlar): Tortul ve püskürük taĢların, 
yüksek sıcaklık ve basınç altında baĢkalaĢıma uğraması sonucu oluĢan 
taĢlardır. BaĢkalaĢmıĢ taĢların en tanınmıĢ örnekleri mermer, gnays ve 
filattır. 

 
 Tuğlalar: Killi toprağın suyla yoğrulup kalıplandıktan sonra kurutulup 600-800 

°C‟ de piĢirilmesi ile elde edilmektedir. 
 

 

Resim 1.10: Tuğla 
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Tuğlaların kullanım yerine uygunluğu laboratuvar testlerine göre değerlendirilir. 
Bunun mümkün olmadığı koĢullarda ise gözlem ya da deney yolu ile de anlaĢılabilir. Bu 
durumda bir tuğla Ģu niteliklere sahip olmalıdır: 

 

 Homojen, yoğun ve ince taneli olmalıdır. 

 Ġyi piĢmiĢ olmalıdır. 

 Kenar ve yüzeyleri düzgün Ģekilde kalıplanmıĢ olmalıdır. 

 Çatlak, kırık bulunmamalıdır. 

 Yanık olmamalıdır. 

 1.50 metre yükseklikten sert bir zemine bırakıldığında, ikiden fazla 

parçaya bölünmemelidir. 

 Üzerine çekiçle vurulduğunda tiz ve berrak bir ses vermelidir. 

 12 saat su içinde bekletildiğinde, ağırlığının %20‟sinden fazla su 
emmemelidir. 

 

 Boyalar: Belirli prensiplere göre formüle edilen, bir yüzeye uygulandığında, 
dekoratif ve koruyucu bir tabaka meydana getiren malzemeye boya denir. 
Ġçeriğinde dört esas madde bulunur. 

 Örtücü ve renklendirici maddeler 

 Bağlayıcı ve yapıĢtırıcı maddeler 

 Çözücü ve inceltici maddeler 

 Kurutucu ve yardımcı kimyasal maddeler 
 

Boya çeĢitleri ise Ģöyle sınıflandırılmıĢtır: 

 

 Bağlayıcılarına göre: Yağlı, sentetik, selülozik ve emülsiyon boyalar. 

 Kurumalarına göre: Havada kuruyanlar, ısı etkisi ile kuruyanlar, solvent 
buharlaĢması ile kuruyanlar ve kimyasal reaksiyon sonucu kuruyanlardır. 

 Kullanım alanına göre: Mimari, sanayi, deniz ve artistik boyalardır. 

 Uygulamadaki rollerine göre: Astar boyalar, macunlar, pas önleyiciler 
ve son kat boyalarıdır. 

 Parlaklıklarına göre: Parlak, yarı parlak ve mat boyalardır. 

 
 Betonite, ev-rok, akrileks grubu malzemeler 

 Betonite: Saf akrilik emülsiyon esaslı ve mat görünüĢlü, sıvı kaplama 
malzemesidir.Yeni ve eski yapılarda genellikle sıva, çıplak beton, beton, 
ytong ve kil blok gibi kargir malzemelerle yapılan dıĢ yüzey 

kaplamalarında kullanılır. 

 Ev-rok: Eski ve yeni yüzeylerde küçük boĢluk ve çatlakları doldurmak, 
düzgün bir yüzey elde etmek için kullanılan, solmayan renklerde, 
dayanıklı temizleme tozları ve deterjanlarla yıkanabilen sıvı bir kaplama 
malzemesidir. 

 Akrileks: Kirlendiğinde su ile yıkanabilen ve silinebilen, yüzeye yapıĢma 

ve örtme yeteneği yüksek bir malzemedir. 
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 Yalıtım malzemeleri 

 Cam yünü: Sıcağa dayanıklı bir yalıtım malzemesidir. Ancak su ve neme 
karĢı hassastır.YumuĢak olduğu için baskıda kalmamalıdır. Kabarıklığını 

kaybetmemelidir. Bu koĢullarda kullanılmadığında yalıtım özelliğini 
kaybedebilir. 

 Sentetik köpük (plastik köpük, strafor): Ham petrolden elde edilmiĢ 
sentetik bir malzemedir. Yağ kısımdan haddelenerek (Ģekil verme) elde 
edilir.Rafine edilmesi esnasında küçük toplar Ģeklinde oluĢur. Bu topların 
içine buhar enjekte edilmesi ile toplar ĢiĢer ve birbirine yapıĢır. Bu 

malzeme, yalıtım amaçlı ya da paketleme malzemesi olarak kullanılır. 

 Perlit: Perlit, inci taĢı anlamına gelen, grinin tonlarından siyaha kadar 
değiĢik renklerde camsı volkanik bir kayadır.Türkiye‟de bulunma alanı 
geniĢ bir madendir.Yüksek ısıda özel fırınlarda piĢirilerek kullanılır.Kireç 
ve çimento ile karıĢtırılarak ısı yalıtımlı sıvalar elde edilmekte ve çok  iyi 
sonuçlar sağlanmaktadır. 

 Mantar levhası: Suya ve sıcaklığa karĢı dayanıklıdır. Ancak pahalı 
olduğu için fazla tercih edilmemektedir. 

 AhĢap rende talaĢı ( Hafif levhalar): Suya ve ısıya dayanıklıdır. Duvar 
aralarında, duvar yüzünde, çatıda ve döĢemelerde emniyetle 

kullanılabilir; ancak pahalı bir üründür. 
 

 Bağlayıcı maddeler: Bağlayıcı maddeler Ģu Ģekilde sınıflandırılmıĢtır: 

 Kireç: Kireç taĢının çeĢitli derecelerde (850-1450 °C) piĢirilmesi sonucu 
elde edilen, suyla karıĢtırıldığında, tipine göre havada veya suda 
katılaĢma özelliği gösteren, beyaz renkli, inorganik esaslı bağlayıcı 

madde türüdür. 

 Puzolanlar: Kireç veya çimento ile karıĢtırıldığında, su ile yaptığı 
reaksiyon sonucu bağlayıcılık özelliği kazanan maddelerdir.Yağlı, 
kireçten çok üstün özelliklere sahiptir ve deniz yapılarında kullanılmaya 
elveriĢlidir. 

 

 

Resim 1.11: Doğal puzolan 
 

 Çimento: Esas olarak doğal kalker taĢları ve kil karıĢımının yüksek 
sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bağlayıcı 
bir malzemedir. 
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Çimento bağlayıcılık görevini su ile tepkimeye girdikten sonra kazandığı için hidrolik 
bağlayıcı olarak adlandırılır. Çimento, su ile karıĢtırılıp plastik hamur durumuna geldikten 
bir süre sonra havada ya da su içinde yavaĢ  katılaĢır. Bu katılaĢma olayına piriz adı verilir. 
Normal Ģartlar altında bu katılaĢma olayı bir saat civarında gerçekleĢir. Ancak bu olay içinde 

bulunulan koĢullara bağlı olarak değiĢiklik gösterebilir ve en fazla on saat içinde tamamlanır. 
 

Bazı bağlayıcı madde çeĢitleri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 
 

Puzolan Grubu 1.Yapay   Uçucu Kül 
2.Doğal    Tras 

Çimentolar 1.Portland çimentoları 
2.Puzolanlı çimentolar 

 Uçucu küllü çimento 

 Traslı çimento 
3.ÇeĢitli çimentolar 

 Beyaz çimento 

 Renkli çimentolar 

 Harç çimentosu 

 Hidrofob çimentolar 

 Rötresiz çimentolar. 
4.Curuf çimentoları 

 Kireç esaslı curuf çimentosu 

 Demir portland çimentosu 

 Yüksek fırın portland çimentosu 

 Sülfatlı curuf çimentosu 

5.Alüminli çimento 

Kireç Grubu 1.Yağlı kireç 
2.Su Kireci 

Tablo 1.1: Bağlayıcı maddeler 

 

 Agregalar: Bağlayıcı maddeler birkaç özel durum dıĢında hiçbir zaman 

tek baĢlarına kullanılmaz. Genellikle mineral kökene sahip çeĢitli boyutta 
sert tanelerden ibaret  agrega adı verilen malzeme ile birlikte kullanılır. 
Agregalar ince agrega ve iri agrega olmak üzere iki gruba ayrılır. Bazen 
taĢ bloklar parçalanarak yapay yöntemlerle iri agrega elde edilebilir. 

 

Bir bağlayıcı madde yalnız kum ile kullanılırsa harç elde edilir. Çimento hem ince 
agrega hem iri agrega ile birlikte kullanılırsa beton üretilir. Beton toplam hacminin %75‟ lik 
kısmını agrega tanecikleri oluĢturur. Bu da betonun istenilen kalitede olması büyük oranda 
agrega karakteristiklerine bağlıdır, anlamına gelmektedir. 

 

 Betonarme çeliği: Piyasada yuvarlak demir olarak söylenen malzeme, esasen 
çeliktir. Betonun iyi yapıĢabilmesi için betonarme çeliğinin az ve temiz, yüzeyi 
mat görünümlü olmalıdır. Betonarme çeliklerinin sınıfları, çapları ve çelik 
türleri önemlidir. 
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 Sınıfları: Ġngilizce ismi olan steel sözcüğünün ilk iki harfi olan St türünü, 
bu  harflerden sonra gelen simgeler ise (St 37, St 52 veya St I, St II 
gibi)sınıfları belirler.Çelikteki numaranın yanına yazılan (a) harfi çeliğin 

doğal sertlikte olduğunu, (b) harfi ise çeliğin soğukta iĢlem görerek 
sertleĢtirildiği anlamına gelmektedir. 

 Çapı: Çapları 6-40 mm arasındadır. 2‟Ģer mm artıĢ gösterir. 

 Türleri: Yüzey Ģekillerine göre isim alırlar. Yuvarlak çelik (betonarme 

çeliği), tor çeliği, profilli çelik (düğümlü çelik), burulmalı çelik ve halat 
çeliktir. 

 

 Beton: Üç malzemenin (kum,çimento, çakıl veya kırma taĢ) bir araya gelmesi 
ile meydana gelen yapı malzemesidir.Çimento, kum ve çakıl tanelerini birbirine 

yapıĢtırır.Ayrıca kum ve çakıl taneleri aralarındaki boĢlukları doldurarak 
betonun kompasitesini (doluluk oranı) artırır. 

 

Beton bileĢimi 1m3 beton için gerekli olan çimento kum, iri agrega ve su miktarı 

hesaplanarak elde edilir. Betonun homojen bir yapıya sahip olabilmesi için betoniyer adı 
verilen araçlar kullanılır. Betoniyerden alınan karıĢım kalıplara dökülür. Genellikle kalıpta 8-
10 gün kaldıktan sonra kalıp sökülür. 

 

Betonun dıĢ kuvvetlerin zararlı etkilerine karĢı dayanıklı olabilmesi için Ģu önlemlerin 
alınması gerekir: 

 

 Ortam Ģartlarına uygun çimento seçilmelidir. 

 Çimento dozajı belirlenen değerden düĢük olmamalıdır. 

 Beton az geçirimli olmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için ise: 
o Çimento dozajı belirli değerden fazla olmamalı, normal hallerde 

1m3 kum veya çakıl için bu değer 250-400 kg olmalıdır. 

o Su miktarı fazla olmamalıdır.  
o Beton kompasitesi yüksek olmalıdır. 

 Betonarme: Ortak bir direnç sağlamak için  beton ve betonarme çeliğinin 
birleĢtirilmesi ile elde edilen yapıdır. 

 

Beton ve çeliğin birbirine iliĢkin bir takım özellikleri aĢağıda verilmiĢtir. 
 

o Beton çeliğe yapıĢır. Buna aderans denir. 
o Beton çeliğin etrafını sararak havadan etkilenip paslanmasına engel 

olur. Çeliğin paslanmasını önleyen beton kesitine, pas payı denir. 
o Beton ve çeliğin ısı değiĢikliği, uzama ve kısalma kat sayıları 

birbirine yakındır. Bu Ģekilde ısı etkisiyle malzemenin uzunluk 
değiĢtirmesine, rötre denir. 

o Betonarme yapılarda çekme gerilmeleri çelik, basınç gerilmeleri 
ise beton karĢılar. 

 

Betonarme, yapı endüstrisinde gittikçe geniĢ yer almaktadır. Bunun nedeni sağladığı 
yararların, sakıncalarından yüksek olmasıdır. 
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 Betonarmenin yararlı yönleri 
 

o Betonarme hesapları standardize edilmiĢtir 

o Yapılan kalıba göre istenilen Ģekli alır. 

o Ayrıca birleĢtirme parçaları kullanmayı gerektirmez. 

o Kullanılan malzemeler yerli üretim olduğu için elde etme 

kolaylığına sahiptir. 

o Beton, çeliği pasa karĢı korur. 

o Betonarmeler çıplak bırakılabileceği gibi yüzeyi çeĢitli 
malzemelerle kaplanabilir. 

 

 Betonarmenin sakıncalı yönleri 

 

o Betonarme yapılar diğerlerinden oldukça ağırdır. 

o Nem, ses ve ısıyı geçirdiğinden sağlık için uygun değildir. Mutlaka 
yalıtımı sağlanmalıdır. 

o Eski betonarme binaların yıkılması, değiĢtirilmesi ve onarılması 

zordur. 
 

 AhĢap malzeme: Her türlü ağaç yapı malzemesi olarak kullanılabilir. Ancak, 
her ağacın kullanım yeri farklı olmalıdır. AhĢap yapıda kullanılacak ağaçları 
dört grupta toplamak mümkündür. 

 YumuĢak ya da beyaz ağaçlar: Kavak, ıhlamur, akasya, söğüt gibi 

hızlı büyüyen tiplerdir. 

 Geç büyüyen, sert ağaçlar: MeĢe, kestane, karaağaç, gürgen vb.  

 Çıralı ağaçlar: Çıralı çam, akçam, kızıl ve karaçam, sedir gibi kıĢın 
yaprağını dökmeyen, iğne yapraklı reçineli ağaçlardır. 

 Değerli ağaçlar: Gül, abanoz, tik, diĢbudak, ceviz, maun gibi 
büyümesi zor ve yavaĢ olan yerli ve tropik türlerdir. 

 
Kerestelik ağacın çürümeye ve kurutma esnasında yarılma ve çatlamaya karĢı 

dayanıklı olması için sonbahar ve kıĢ aylarında kesilmesi uygundur. Çünkü bu aylar ağacın 
özsuyunun en az olduğu dönemlerdir. 

 
Ülkemizde inĢaat sektöründe doğramalar için çıralı çam, kalıp ve iskelelerde kolon ve 

döĢeme kiriĢlerinde, çatı makaslarında ise genellikle çam kullanılır. MeĢe ise sert ve 
dayanıklı olduğundan su altı yapılarında kullanılır. Pahalı bir ağaç olması nedeni ile 
mobilyacılıkta, parke ve özel doğrama iĢlerinde kullanılır. Kayın ağacının suya 

dayanıksızlığı yüzünden yapıların dıĢında ve doğramalarda kullanılması doğru değildir.  Ama 
kontrplak ve parke yapımı için kullanılabilir. 
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AhĢabın hem doğramacılık hem de inĢaat iĢlerinde tercih ediliyor olmasının nedenleri 
Ģöyle sıralanabilir: 

  
 Esnektir. 

 Kolay temin edilebilir. 

 Birkaç defa kullanılabilir. 

 Ġstenildiği gibi yontulabilir. 

 GörünüĢü sıcak ve estetiktir. 
 

Ancak ahĢabın organik bir yapıya sahip olmasının getirdiği sakıncalar da 
vardır.Bunlar: 

 

 Homojen nitelikte olmayıĢı, 

 Yüksek sıcaklıkta yanması, 

 Böcek, bakteriler ve mantarın etkisi ile çürüyebilmesi, 

 Boyutlarının ahĢabın boyutu ile sınırlı olması, 

 Budaklar, yarıklar gibi, ağacın büyümesi sırasında özürleri olması gibi. 
 

Saydığımız bu sakıncalar tomruk seçimi ile önlenebilir.Yine günümüz koĢullarında 
ahĢabın dayanıklılığını artıran çözümler geliĢtirilmiĢtir. 

 

 Cam malzeme: KalıplanmıĢ olan cam, yapılarda üç Ģekilde kullanılır. Daha çok 
metal çerçeveye yerleĢtirilen perdahlı (parlatılmıĢ) veya ham cam parkeler, hava 
yastıklı ya da dolu cam tuğlalar, betonarme içine gömülmüĢ olan kare ya da 
yuvarlak Ģekilde, içi dolu veya boĢ cam karolar (yarı saydam beton) kullanılır. 

 

1.3.4. Bina Kısım ve Özellikleri 
 

Binalar çeĢitli kısımlardan meydana gelmektedirler. 
 

1.3.4.1. Bina Temelleri 
 

Duvar, kolon gibi elemanlardan gelen yükleri güvenle zemine aktarmak amacıyla 
oluĢturulan yapı elemanlarına temel denir. 

 

 Güvenli Bir Bina Temelinde Olması Gereken Özellikler 
 

Bu özellikler Ģunlardır; 
 

 Temelin yapısı, üzerine gelen yükleri taĢıyabilecek ve zemine 
aktarabilecek kapasitede  olmalıdır. 

 Ülkemizde donma seviyesi iklime  ve denizden yüksekliğe göre 
değiĢmektedir. Bu seviye 60-150 cm arasında olmalıdır. 

 Temel tabanı taĢımıĢ olduğu yüklerin doğrultusuna dik olmalı, yapıyı 
etkilemekte olan dik, yatay ya da eğik kuvvetlerin bileĢkesi, temel tabanı 

alanında kalmalıdır. 

 Kaya zeminlerde temel tabanı diĢli ya da girintili çıkıntılı olmalıdır. 
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 Uzun olarak yapılmıĢ olan temellere en fazla 30 metrede bir dilatasyon 
derzi (yapının zeminden, yapı yüklerinden veya elemanların farklı 
genleĢmelerinden dolayı oluĢabilecek hasarları önlemek için bırakılan 

boĢluktur) konulması gerekmektedir.  
 
 Kullanılan Malzemenin Cinsine Göre Temel ÇeĢitleri 
 
Temel çeĢitleri aĢağıda kısa açıklamalı olarak verilmiĢtir. 
 

 TaĢ temeller: Sağlam zeminlerde yapılacak yapıların temellerinde su ve 

dona dayanıklı taĢlar kullanılmalıdır.Temeller taĢ duvarların yapımında 
olduğu gibi duvar örülerek yapılır. 

 Beton temeller: Temel yapımına elveriĢli taĢ bulunamayan yerlerde 
beton temeller yapılır.Orta ve sağlam zeminler için kullanılır. Önceden 
hazırlanan beton, kalıplara dökülerek inĢa edilir. 

 AhĢap temeller: Ekonomik olmayıĢı, su ve neme karĢı dayanıksız olması 
nedeni ile tercih edilmez. Nadiren geçici yapılarda, kazık ve ızgara 
temellerin yapımında kullanılmaktadır. 

 Çelik temeller: Betonarmeyle karĢılaĢtırıldığında, çekme ve basınç 

gerilimi fazla, ayrıca  pahalı olan bu temeller, genellikle derin kazık 
temellerin inĢasında ve ızgara Ģeklinde yapılan temellerin inĢasında 
kullanılır.  

 
 ĠnĢa EdiliĢ ġekillerine Göre Temel ÇeĢitleri 
 Yüzeysel temeller: Yapı yükünün, zemin yüzeyine yakın olan yerde ve tasman 

sınırı içerisinde, güvenle aktarılmasına uygun zemin bulunması halinde 
uygulanmaktadır. Temel, kaya zemin dahi olsa zemin yüzeyine oturtulmaz. 

Kesinlikle don seviyesinin altında olmalıdır. Bu tür temeller, hem kuru hem de 
sulu zeminlerde uygulanabilir. 

 
Yüzeysel temeller kuruda ve su içine yapılan yüzeysel temeller olarak iki kısma 

ayrılır. 
 

 Kuruda ĠnĢa Edilen Temeller: 

o Basit temel 

o Duvar sömeli temel 

o Münferit sömel 

o BirleĢik sömel. 

o Izgara temel 

o Konsol temel 

o Mütemadi (devam eden) temel 

o Radyejeneral temel. 
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 Su Ġçine Yapılan Yüzeysel Temeller 
o TaĢ dolgu üzerine yapılan temeller 
o Beton veya taĢ bloklarla yapılan temeller 

o Dipsiz sandıklarla yapılan temeller 
o Yüzen sandıklarla yapılan temeller 
o Derin temeller 

 

1.3.4.2. Bina DöĢemeleri 
 

Bina döĢeme çeĢitleri üç grupta incelenmektedir; 
 
 AhĢap döĢemeler: Genel olarak ahĢap ya da yığma yapılarda kullanılır. 

Binaların alt ve ara katlarında oluĢturulur. 
 Grobeton döĢemeler: Ġki tabaka halindedir. Blokaj adı verilen birinci tabaka 

zemine sıkıĢtırılarak yerleĢtirilen taĢlardan oluĢur. Ġkinci tabaka ise blokaj 
üzerine dökülen grobetondur. Binaların en alt katını oluĢturur. 

 Betonarme döĢemeler: Binayı katlarına ayıran ve üzerine gelen yükleri 
taĢıyarak mesnetlere (duvar, kiriĢ veya kolon) nakleden, betonarme ile yapılan 
yapı elemanlarıdır. Bu tür döĢemelerin kalınlıkları ile konulacak çeliklerin çap 
ve aralıkları hesaplanarak tespit edilir. Ancak yük taĢıyan betonarme 
döĢemelerin kalınlıkları ve mesnet üzerine oturma ya da gömülme geniĢlikleri 
asgari 8 cm olmalıdır. 

 

1.3.4.3. Bina Duvarları 
 
Duvarlar, binalardaki fonksiyonel bölgeleri birbirinden ayıran ve bütün yapının arsa 

üzerinde oluĢmasını sağlayan taĢıyıcı ve/veya ayırıcı öğelerdir. 
 
Genellikle duvarlar kagir olarak yapılmakla birlikte yapıldıkları gereçlere göre de 

Ģöyle sınıflandırılır: 
 
 Kerpiç duvarlar 
 TaĢ duvarlar 
 Tuğla duvarlar 
 Hafif blok duvarlar 
 Panel duvarlar 
 Beton ve betonarme duvarlar 

 Karma duvarlar 
 

1.3.4.4. Bina Merdivenleri 
 

Merdiven, yukarıya çıkmak için yapılan basamaklı yoldur. Binanın kullanılmasını 
etkileyen önemli bir elemandır. 
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Ev kazaları ve yaralanmalara yol açan yapı elemanlarından biride merdivenlerdir. 
Önlem olarak merdiven basamakları güvenli ve kaymayı önleyecek malzeme ile 
kaplanmalıdır. Birden çok katlı binalarda ise mutlaka yangın merdiveni olmalıdır. Yangın 
merdiveni, ısıya ve dumana maruz kalmayacak Ģekilde yapılmalıdır. Kat alanı 800 m2‟den 

fazla ise ikinci yangın merdiveni yapılmalıdır. Ayrıca, yangın merdivenleri ortak alanlara 
açılmalı ve kapıları kaçıĢı engellemeyecek Ģekilde düzenlenmelidir. 

 

 

Resim1.14: Sahanlıklı ve dönüĢlü merdiven 

 
Merdiveni oluĢturan öğeleri Ģöyle sıralayabiliriz: 
 
 Rıht: Ġki basamak arasında kalan dikey bölüme denir. 

 

Rıht yükseklikleri: 

Park, bahçe ve dıĢ giriĢlerde……….: 12 - 14 cm                                                      
Okul, tiyatro, hastane vb. yerlerde…: 14 - 16 cm                                             
Konutların kat merdivenlerinde……: 16 - 18 cm                                                        
Çatı arası, bodrum vb. yerlerde…… : 18 - 22 cm 

 Basamak: Merdivende ayağın bastığı yere basamak denir. Basamak sayısı, rıht 
sayısından bir eksik olmalıdır. 

 Merdiven kolu: Aynı hizadaki en az üç basamaktan oluĢan merdiven boyuna 

denir. Daire sayısı dörtten fazla olan apartmanlarda merdiven kol geniĢliği 120 
cm. den, diğer binalarda ise 110 cm.den az olmamalıdır. 

 Sahanlık: Basamak sayısı fazla ve yüksek olan binalarda, merdiven baĢlarında 
ya da ortasında bulunan kısa ve geniĢ dinlenme düzlüğüdür. 
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 ÇıkıĢ hattı: Üzerinde en çok yürünen doğrultudur. Merdiven çıkıĢ hattı, 
geniĢliği 120 cm‟den az olan düz merdivenlerle, geniĢliği 10 cm‟den az olan 
dönüĢlü ve döner merdivenlerde, merdiven geniĢliğinin ortasından geçirilir. 

 Merdiven yüksekliği: Çıkılması gerekli olan yüksekliktir. Merdiven yüksekliği 

binalarda kat yüksekliği, yani döĢeme üzerinden döĢeme üzerine olan 
yüksekliktir. Üst üste gelen merdiven kolları arasindaki yüksekliğe ise “baĢ 
yüksekliği” denir. BaĢ yüksekliği kulanıcı boyuna ve merdivenin eğimine 
bağlıdır. Bu yüksekliğin 180 cm‟den az olmaması gerekir. 

 Merdiven kovası: Planda birbirinin yanından geçen iki merdiven kolu 
arasındaki boĢluğa “merdiven kovası” denir. Merdiven kovasının geniĢliği, 
merdivenin Ģekline bağlıdır. Fakat 20 cm‟nin altında olmamalıdır.  

 Limonluk: Merdiven boĢluğu tarafında, basamağın üst ve ön bölümünde 

yapılan çıkıntıya limonluk denir. Ayağın merdiven boĢluğuna kaymasını 
önlemek ve merdivenin temizlenmesi sırasında suların yanlardan aĢağıya 
dökülmemesi için yapılır.  

 Korkuluk ve küpeĢte: Emniyeti sağlamak için merdiven boĢluğu tarafına 
ahĢap, metal plaka veya çubuklar, cam, mermer vb. gereçlerle yapılan kısımdır. 
Korkuluğun bağlantı çubukları basamaklara önden, yandan ya da üstten tespit 
edilir. 

 
Korkuluğun üzerine, elle tutularak rahat iniĢ ve çıkıĢı sağlayan, yüksekliği yaklaĢık 

basamak ucundan 90 cm. olan bölüme küpeĢte denir. 
 

 

Resim 1.15: Merdiveni oluĢturan öğeler 

 
 Merdiven Ģekilleri: Merdivenler yapılacakları yere göre değiĢiklik gösterir. 

Genel olarak Ģu Ģekilde sınıflandırılabilir: 
 

 Döner merdivenler  
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Resim1.16: Döner merdiven 
 

 Düz merdivenler 
 

 

Resim 1.17: Düz merdiven 

 

 DönüĢlü merdivenler 

 

Resim1.18:DönüĢlü merdiven 
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 Hareketli merdivenler 
 

 

Resim 1.19: Hareketli merdivenler 
 

1.3.4.4. Bina Çatıları 
 

Yapıların üstünü örten, yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan 
elemanlara “çatı” denilir. Genellikle ahĢap, çelik ve betonarmeden yapılır. 

 

 

Resim 1.20: AhĢap çatı 
 

Çatılar, genel olarak Ģu Ģekilde sınıflandırılmaktadır: 
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 Sundurma çatı: Akıntısı tek taraflı olan çatıdır. 
 

        

Resim1.21: Sundurma çatı 

 
 BeĢik çatı: Akıntısı iki taraflı olan çatıdır. 

 

 

Resim 1.22: BeĢik çatı 

 
 Kelebek çatı: Akıntısı iki tarafa ve içe olan çatıdır. 
 

 

Resim1.23: Kelebek çatı 

 
 Kırma çatı: Bu çatıya çok yüzeyli çatı adı da verilir. Üzerine yapıldığı binanın 

kenarları kadar eğimli yüzeyi vardır. 
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 Mansard çatı: Çatı katı yapılan binalarda, çatının eğimli olan yüzeyleri kırılıp 
düzenlenerek yapılan çatı Ģeklidir. 

 

 

Resim 1.24: Mansard çatı 
 

 Kanatlı çatı: Binanın iç bölümünü havalandırmak veya aydınlatmak amacıyla 
beĢik Ģeklindeki çatıların eğimli yüzeylerinin bir kısmı devam ettirilerek 
vasistaslı ya da pencereler Ģeklinde yapılan çatılardır. 

 Sivri çatı (Kule çatı): Kare, düzgün çokgen ya da daire kesitli tarzda inĢa 
edilmiĢ binalarda yapılır. 

 

 

Resim1.25: Kule Çatı 
 

 Testere diĢli çatı: Tepeden aydınlatılması planlanan binalarda ve sanayi 
tesislerinde kullanılır. Eğimi fazla olan yüzeyi camla diğer yüzeyi akıntı için 
çatı örtü malzemesi ile kaplanır.  

 

 

Resim 1.26: Testere diĢli çatı 
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 Fenerli çatı: BeĢik ve sundurma çatıların birlikte uygulanması ile oluĢan çatı 
türüdür. Üstten aydınlatma ve havalandırma için yapılır. 

 

 

Resim 1.27: Fenerli çatı 
 

1.3.4.5. Bina kapı ve pencereleri 
 

 Kapılar: Binalar ve bina içindeki bölümler arasında giriĢ çıkıĢı sağlayan yapı 
elemanıdır. Kapı, kapı kasası ve kapı kanadı olmak üzere iki kısma ayrılır: 

 Kapı kasası: Kapı boĢluğunun yan kenarlarını oluĢturan, duvar ya da 
kolona bağlanan, kapı kanadının hareketini sağlayan elemandır. 

 Kapı kanadı: Kapının açılıp kapanan bölümüdür. Bir kenarı kasaya 

menteĢelerle tutturulur. Bina kapıları  kanatların Ģekline ve kullanım 
yerine göre Ģöyle sınıflandırılır: 
o Ġçe açılan kapılar 
o DıĢa açılan kapılar 
o Çarpma kapılar 
o Döner kapılar 
o Sürme kapılar 

o Yanda toplanan kapılar 
o Yukarıda toplanan kapılar 

 

 Pencereler: Bina iç bölümlerinin doğal aydınlatma ve havalandırılmasında 
ayrıca binanın güzel bir görünüm kazanması için dıĢ ve iç duvarlara yapılan   

elemanlardır. Pencere boĢluklarının Ģekil ve ebatları; yapıldığı binanın 
özelliklerine, iklim koĢullarına, kullanım amacına, kasa ve doğramasının 
yapılacağı malzemenin cinsine ve pencerenin tipine göre değiĢir. Pencereyi kasa 
ve kanatlar meydana getirir. 

 Pencere Kasası: Pencere elemanlarının duvara bağlantısını sağlayan ve 
pencere boĢluğu içinde çerçeve Ģeklinde yapılan kısımdır. 

 Pencere Kanatları: Bir kenarından menteĢelerle kasaya tutturulan, bina 
iç kısımlarının havalandırılmasını ve aydınlatılmasını sağlayan hareketli 
kısımlardır.  

 

Pencereler yapıldıkları malzemelere göre ahĢap ve metal pencereler, kanatların 
Ģekillerine göre ise dik eksen etrafında açılan, yatay eksen etrafında açılan ve kanatları dik 
veya yatay sürme pencereler, sabit, sürme veya açılan kanatları olan pencereler olarak 
sınıflandırılır. 
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1.3.4.6. Bacalar 
 
Binalarda soba, kalorifer ve Ģömine gibi ısınma araçlarından çıkan gaz ve dumanı 

dıĢarı atmaya yarayan kanallara havalandırma bacası denir.Bacalar dik, yatay veya eğik 
olarak, genellikle künk, piĢirilmiĢ kil, tuğla veya özel beton bloklardan yapılır. 

 
Bacalar yapılıĢ amaçları ve fonksiyonlarına göre dört grupta incelenir. 
 
 AteĢ bacaları: Bina içini ısıtmak için kullanılan soba Ģömine ve kaloriferden 

çıkan dumanlar ile mutfak, ocak ve Ģofben gibi araçların çıkarmıĢ olduğu gazı 

dıĢarı atmak için yapılmıĢ kanallara ateĢ bacaları adı verilir. AĢağıda ateĢ 
bacaları yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar sıralanmıĢtır. 

 Bacaların iyi çekmesi için yüksekliği mahyanın (çatıda iki eğik düzlemin 
kesiĢtiği yer) altında olmamalıdır.KomĢu binadan en az 50 cm yüksek 
olmalıdır. 

 Bacalar, iç duvara yapılmalıdır. 

 Bacalar, mahyaları ve bunların birleĢtiği noktaları kesmemelidir. 

 Bacaların çatıdaki sayısı mümkün olduğu kadar az olmalıdır. 

 Zorunlu kalınmadıkça aynı katta, birden fazla soba ve ocak bir tek baca 

kanalına bağlanmamalıdır. 

 Soba borusu baca duvarına en fazla baca duvarının kalınlığı kadar 
sokulmalıdır. 

 Baca içleri kireç veya çimento harcı ile sıvanmamalıdır. 

 Bacalara kar, yağmur ve rüzgarın etkilerine karĢı Ģapka yapılması gerekir. 

 Bacaların iyi çekebilmesi için hava almaması gerekir. 
 

             

Resim 1.28: Bacalarda Kullanılan BaĢlık Örnekleri 

 

 Havalandırma bacaları ve ıĢıklıklar: Yapılarda kirli, kullanılmıĢ ve kokusu 
iyi olmayan havayı dıĢarı atmak ve yerine temiz hava temin etmek amacıyla 
yapılan bacalara “havalandırma bacaları” denir. Bu iĢlem yalnız alt katlara ıĢık 
sağlamak için yapıldığında adı “ıĢıklık” olur.  

 
Havandırma bacalarından yararlanacak kısımlar yatak odaları, mutfak, banyo ve 

tuvalet pencereleridir. Hava değiĢimi, doğal yolla ya da aspiratör araclığı ile sağlanır. 
IĢıklıklar da havalandırma bacası olarak kullanılabilir. 
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 Çöp bacaları: Çok katlı okul, hastane ve konutlarda çöplerin insan sağlığına 
zarar vermeden ve kolaylıkla toplanmasını sağlamak amacıyla yapılan 
bacalardır. Çöp bacaları genel olarak 30 cm çapında ve dairesel kesitli beton ya 
da sırlanmıĢ kil künklerinden veya galvanizli sacdan yapılmalıdır. Her katta 

çöplerin sığacağı hermetik kapaklı bir giriĢ kısmı bulunmalıdır. Baca içi belirli 
aralıklarla mekanik bir fırça yardımı ile temizlenmelidir. Bu tip bacalar kanalı 
ile atılacak çöpler, naylon torbalara konulup kapatılarak atılmalıdır. Böylece 
dağılması ve çevreyi kirletmesi engellenmiĢ olur. 

 Tesisat bacaları: Binaların su, sıcak su, kalorifer, elektrik, klima, telfon, 
televizyon ve benzer tesisatların boru kablolarını dıĢarıdan görülmeyecek 
Ģekilde gizlemek amacıyla yapılan bacalara “tesisat bacası” denilmektedir. 
OluĢacak arızaları gidermek ve baca içinde çalıĢabilmek için ahĢap veya 

galvanizli sac kapak ya da kapılar yapılmalıdır.  
 

1.4. Konutların Bölümleri 
 

Konut bölümleri aĢağıda sıralanmıĢtır; 
 

 Genel olarak konutlar faaliyet alanlarına göre üçe ayrılır. 

 Sosyal faaliyet alanları: Oturma odası, salon, çalıĢma odası vb. 

 Dinlenme alanları: Yatak odaları, banyo vb. 

 Hizmet alanları: Mutfak, kiler depo, garaj vb. 
 

 Bina kullanım alanlarına göre ikiye ayrılır. 

 Antre: Konutun dıĢ giriĢ kısmıdır. Antre içinde portmanto, gardırop ve 

ayna bulunmalıdır. Giyinip soyunmaya yeterli geniĢlikte olmalıdır. Antre 
dıĢında posta kutusu ve paspas bulunmalıdır. DöĢemesi kolay 
temizlenebilir malzemeden olmalı, aydınlık olmasına dikkat edilmelidir. 

 

 

Resim 1.29: Antre 
 

 Hol: Antreden sonra gelen, konutun diğer alanlarının bağlantısını 
sağlayan bölümdür. Binanın büyüklüğüne göre düzenlenir. Gerektiğinde 
oturma odası amaçlı da kullanılabilir. Holün geniĢliği en az 120-150 cm 

olmalıdır. 
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Resim 1.30: Hol 

 
 Mutfak: Bol ıĢık alan, davlumbaz ya da aspiratörü, eviye ve dolapları vb. olan, 

evin özel bir bölümüdür. Sağlık koĢullarına uygun bir mutfağın taĢıması 
gereken genel özellikler Ģunladır: 

 Yerler ve tezgah bölümündeki duvarlar, tavana kadar fayansla 
kaplanmalıdır. 

 Dolaplarla döĢeme arasında açıklık olmamalıdır. Çünkü açıklık 

böceklerin yaĢaması ve üremeleri için uygun ortamdır. 

 Davlumbaz ya da aspiratör yoksa pencereye havalandırmayı sağlamak 
için vantilatör takılması gerekir. 

 Mutfak dolapları kolay temizlenebilir malzemeden yapılmalıdır. 

 

 

Resim 1.31: Mutfak 

 
 Banyo (Yıkanma yerleri): Toplumların kültür yapısına ve sosyo - ekonomik 

koĢullarına göre yıkanma yerleri ve alıĢkanlıkları farklıdır. Bizim ülkemizde 
yıkanma yerleri banyo ve duĢtur. Sağlık koĢullarına uygun bir banyonun 
taĢıması gereken genel özellikleri Ģöyle sıralayabiliriz: 
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 Banyoda; küvet, lavabo, tekne, klozet ve çamaĢır makinesi bulunmalıdır.  

 Sıcak su eğer Ģofbenden temin ediliyorsa kesinlikle Ģofbenin banyonun 

dıĢında olması gerekir. 

 Banyo planlaması yapılırken su ve kanalizasyon tesisatının ekonomik 
olması için diğer ıslak kullanım alanlarına yakın olması gerekir. 

 Havalandırma ve aydınlatma tertibatı uygun ölçülerde olmalıdır. DıĢa 

açılan pencere yoksa havalandırma bacası yapılmalıdır.  
 

 

Resim 1.32: Banyo 
 

 Tuvalet: DıĢarıdan gelen insanların ihtiyacını karĢılamak için antreden giriĢte 
planlanmalıdır. Tuvaletin taĢıması gereken genel özellikler Ģöyle olmalıdır: 

 Uygun geniĢlikte olmalı,  

 Aydınlatma ve havalandırılması için dıĢarıya açılan penceresi olmalıdır. 
Eğer bu mümkün değilse banyoda olduğu gibi havalandırma bacası 

yapılmalıdır. 

 El yıkamak ve temizlenmek içinde musluk bulundurulmalıdır. 
 

 

Resim 1.33: Tuvalet 

 
 Oturma odası (Salon): Holden girilebilecek Ģekilde olup  çalıĢma ve dinlenme 

kullanımına göre düzenlenmelidir. Ayrıca yemek yemeye de uygun olmalıdır. 
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Resim 1.34: Oturma odası 
 

 Yatak odaları: Yatak odaları, en önemli dinlenme alanıdır. Kullanım amacına 
göre değiĢik isimler alır (çocuk, misafir, ebeveyn yatak odası gibi).Yatak 
odaları banyo, duĢ gibi alanlara yakın düzenlenmelidir. 

 

Yatak odaları tek kiĢilik düzenlendiğinde çalıĢma masası ve kütüphane de yer alabilir. 
Özellikle çocuk yatak odalarındaki eĢyaların, deprem ve çocukların tırmanarak 
devrilmelerine karĢı sabitlenmesi uygun olur. 

 

 

Resim 1.35: Yatak Odası 
 

 Konut bölümlerinin taĢıması gereken özellikleri: Bir konut planlanırken 

dikkat edilmesi gereken dört özellik vardır: 

 KullanıĢlı olması,  

 Sağlığa zarar verici niteliği olmaması,  

 Göze hoĢ görünmesi, 

 Ekonomik olması gerekir. 
 

Yapının uygulanacağı arsanın bulunduğu yer ve iklim durumu gibi veriler de göz 
önünde bulundurulmalıdır. Çünkü yapı bölümlerinin kullanıĢı bundan etkilenecektir. 
Örneğin; kuzey cepheler güneĢ almaz. Dolayısıyla kıĢın soğuk, yazın serin olur. Doğu 
yönleri yatak odaları için uygundur. Güney cephe yazın dik, kıĢın ise derinlemesine güneĢ 
ıĢığı alır. Bu  cephe sıcak ve güneĢlidir. Batı cephesi ise iklim koĢullarından en çok etkilenen 
cephedir. Proje çalıĢmalarında yapılar planlanırken bazen fiziki koĢular ya da iklim 

faktörünün yanında manzara faktörü de etkili olur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 YerleĢim yerlerinin özelliklerinin 
uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Çevrenizdeki her hangi bir köyün 
taĢıdığı özellikleri inceleyiniz. 

 Çevrenizdeki herhangi bir kasabanın 
taĢıdığı özellikleri inceleyiniz. 

 Bağlı bulunduğunuz ilçenin taĢıdığı 
özellikleri inceleyiniz. 

 Bağlı bulunduğunuz ilin taĢıdığı 
özellikleri inceleyiniz. 

 YerleĢim yerleri seçiminde etkili olan 
faktörlerin uygunluğunu kontrol ediniz. 

 YerleĢim yerleri seçiminde etkili olan 
sosyal ve ekonomik faktörleri 
inceleyiniz. 

 YerleĢim yerleri seçiminde etkili olan 

coğrafik faktörleri inceleyiniz. 
 YerleĢim yerleri seçiminde etkili olan 

jeolojik faktörleri inceleyiniz. 

 Konut sağlığı ile ilgili kamu kurum ve 
kuruluĢların görev ve sorumluluklarını 
tespit ediniz. 

 Konutlarla ilgili merkezi yönetimin 
yetki ve sorumluluklarını ilgili mevzuatı 
tarayarak inceleyiniz. 

 Konutlarla ilgili yerel yönetimlerin yetki 
ve sorumluluklarını ilgili mevzuatı 

tarayarak inceleyiniz. 

 Konutların taĢıması gereken 
özelliklerinin yeterliliğini kontrol ediniz. 

 Konutların taĢıması gereken temel 
fizyolojik özellikleri inceleyiniz. 

 Konutların taĢıması gereken temel 
psikolojik özellikleri inceleyiniz. 

 Konutların taĢıması gereken temel sağlık 
hijyenine yönelik özellikleri inceleyiniz. 

 Konutların taĢıması gereken temel 
sanitasyon ve çevre düzenlemelerinin 
uygunluğunu inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Konutların bölümlerinin uygunluğunu 
kontrol ediniz. 

 YaĢadığınız konutların sosyal faaliyet 
alanlarında bulunması gereken 
özellikleri inceleyiniz. 

 YaĢadığınız konutların dinlenme 
alanlarında bulunması gereken 

özellikleri inceleyiniz. 
 YaĢadığınız konutların hizmet  

alanlarında bulunması gereken 
özellikleri inceleyiniz. 

 Bina  kısımlarının uygunluğunu kontrol 
ediniz. 

 Çevrenizde bulunan konutlardaki 

temellerin uygunluğunu inceleyiniz. 
 Çevrenizde bulunan konutlarda 

döĢemelerin  uygunluğunu inceleyiniz. 
 Çevrenizde bulunan konutlarda 

duvarların uygunluğunu inceleyiniz. 
 Çevrenizde bulunan konutlarda 

merdivenlerin uygunluğunu inceleyiniz 
 Çevrenizde bulunan konutlarda çatıların 

uygunluğunu inceleyiniz. 
 Çevrenizde bulunan konutlarda kapı ve 

pencerelerin uygunluğunu inceleyiniz. 

 Denetim ve kontrol sonuçlarını rapor ve 
dosya hazırlayarak ilgili kurumlara 
gönderiniz. 

 Önceki yıllara ait konutların teknik 
yönden kontrolü ile ilgili dökümanları 
inceleyiniz. 

 YazıĢmalarda mevzuatla belirtilen 
kurallara uyunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 

1. AĢağıda verilenlerden hangisi, belediyelerin yönetimi altındaki yerlerle iliĢkileri olan 
ve belediye sınırlarına komĢu olan yerlerdir? 
A) Çap 
B) Parsel 
C) Kadastrol Ada 
D) Kadastro Haritası 
E) Mücavir Alan 

 

2. Beton ve çeliğin ısı değiĢikliği, uzama ve kısalma kat sayıları birbirine yakındır. Buna 
göre aĢağıdakilerden hangisi, ısı etkisiyle malzemenin uzunluk değiĢtirmesine denir? 
A) Rötre 
B) Aderans 
C) Pas payı 

D) Kompasite 
E) Harç  

 

3. AĢağıdakilerden hangisi,merdivenin iki basamağı arasında kalan dikey bölüme  denir? 
A) Merdiven Kolu 
B) Sahanlık 

C) Rıht 
D) KüpeĢte 
E) Korkuluk 

 

4. Depo, koridor, atölye, kiler, merdiven holü ve kurutma bölümleri binanın hangi 
cephesinde yer almalıdır? 

A) Batı 
B) Doğu 
C) Güney 
D) Kuzeydoğu 
E) Kuzeybatı 

 

5. Hangisi, konutun diğer alanlarının birbirleri ile bağlantısını sağlayan bölümüdür? 
A) Antre 
B) Hol 
C) Koridor 
D) Merdiven 
E) Salon 

 

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 öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 

 
Mevzuata uygun olarak konutları hijyenik yönden kontrol edebileceksiniz. 
 
 

 

 

 
 YaĢadığınız evin ısıya, neme ve sese karĢı yalıtımının yeterliğini kontrol ediniz. 
 YaĢadığınız evde kullanılan ısınma sisteminin ısıl gücünü, çevreye etkisi ve 

maliyeti bakımından diğer ısınma sistemleri ile karĢılaĢtırınız. 
 YaĢadığınız evin aydınlatma ve havalandırma koĢullarını araĢtırınız. 
 YaĢadığınızın ev (aile bireylerini de göz önünde bulundurarak), sağlıklı bir 

konut niteliği taĢıyor mu, araĢtırınız. 
 Bölgenizdeki koruyucu sağlık hizmeti veren sağlık kurumlarına gidiniz. Ev 

Halkı Tespit FiĢlerini (ETF) tarayarak sağlıksız içme ve kullanma suyu kullanan 
konut sayısı ile ilgili tespitler yapınız. 

 Bölgenizde koruyucu sağlık hizmeti veren sağlık kurumlarına giderek Ev Halkı 
Tespit  FiĢlerini (ETF) tarayınız. Sağlıksız tuvalet ve uygun olmayan  atık su 
deĢarjları ile ilgili tespitler yapınız. 

 

2. KONUTLARI HĠJYENĠK YÖNDEN 

KONTROL ETME 
 
Aile bireylerinin yaĢamlarını sürdürdükleri, aile içi iletiĢim ve etkileĢim sürecinin 

sağlandığı ortamların kalitesi, konutun hijyenik yeterliliği ile yakından ilgilidir. 
 

Konutların hijyenik yapıları ile ilgili konular aĢağıda açıklanmıĢtır. 
 

2.1. Konutların Yalıtımı (Ġzolasyon) 
 
Hava sıcaklığı dıĢarıda düĢük olduğunda, bina  ısı kaybeder ve soğur. Ġnsanların 

sağlıklı ve rahat yaĢayabilmeleri için yaĢanılan yerlerin ısıtılması gerekmektedir. 
 
Her yapının sağlam ve kullanıĢlı olabilmesi için içinde yaĢayanlara zarar veren ısı, 

nem, su, ses ve gürültü engellenmelidir. Bu nedenle de iyi bir izolasyon yapılmalıdır. 
 

Yapı elemanlarının maruz kalacakları zararlı etkilere karĢı korunması amacıyla 

yapılan yalıtım iĢlemlerine, izolasyon denir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Ġzolasyon yapıldığı yere ve yapılıĢ amacına göre sınıflandırılır. 
 

 Ġzolasyonun yapıldığı yere göre sınıflandırılması 
 

 Temellerde yapılan izolasyon: Temellerin yapımından sonra zeminden 
gelebilecek olan su ve neme karĢı izole edilmesidir. 

 Duvarlarda yapılan izolasyonlar: Yandan gelecek olan su ve nem 
nedeniyle ısı ve sese karĢı izolasyondur. Ġzolasyon malzemesi, duvarların 
iç ve dıĢ yüzeylerine ya da duvarların içinde bırakılan boĢluğa 

yerleĢtirilir. 

 DöĢemelerde yapılan izolasyon: Zemin üzerine yapılan bodrum ya da 
zemin kat döĢemelerinin korunması için yapılır. Ayrıca ara döĢemelerin 
ses ve ısıyı geçirmesini engellemek için yapılan izolasyondur. 

 Çatılarda yapılan izolasyon: Çatılarda sadece ısıya , terasların çatısında 

ise ısı ve suya karĢı yapılan izolasyondur. 
 

 YapılıĢ amacına göre sınıflandırma 

 

 Su ve neme karĢı izolasyon 

 Sese karĢı izolasyon 

 Isıya karĢı izolasyon 
 
Yalıtımı iyi yapılmamıĢ ve dıĢ etkilere karĢı iyi korunmamıĢ bir konutta yaz aylarında 

sıcaktan, kıĢ aylarında ise soğuktan korunmak mümkün olmaz. Aynı zamanda, gürültünün 

verdiği rahatsızlıkta söz konusu olacaktır. Bütün bunların sonucunda ise sağlıkta ve 
ekonomik anlamda yaĢanacak sıkıntılar huzursuzluk nedeni olacaktır. 

 
Isı yalıtımı yapılmayan konutların banyoları, mutfakları ve yatak odalarının dıĢ 

duvarları önündeki dolapların arkası gibi yerlerde oluĢan su damlacıkları, küf mantarlarının 
yaĢaması için zemin hazırlar. Bu da insan sağlığı için oldukça zararlıdır. 

 

Zemin katları üzerinde bulunan konutlarda, bodrum katları ile geçitlerde taban yalıtımı 
yapılmamıĢ ise ısınma sorununa, bunun sonucunda da sağlık problemlerine neden olacaktır. 

 

2.1.1. Su ve Neme KarĢı Yalıtım 
 
Nem, yapılarda ahĢap malzemenin çürümesine neden olur. Metal malzemelerin 

parlaklığı ve dayanıklılığını, kagir (taĢ, tuğla, kerpiç vb. toprak malzeme) malzemelerin ise 
dayanıklılığını azaltır. Bina elemanlarını etkileyen sular, binanın iç kısımlarının nemini 
artırır. 

 
 Su ve neme karĢı alınacak önlemler Ģöyle sıralanabilir: Yapı elemanlarının, su 

ve nemden zarar görmelerini önleyecek Ģekilde yapılması gerekmektedir.  
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Yüzeysel suların vereceği zarardan yapı elemanlarını korumak için; 
 

 Binayı, suyu çabuk akıtan veya su geçirmeyen çatı ile kapatmak, 

 Çatıdan gelen suları, bina duvarına temas etmeden, kaplanmıĢ kanatlarla 
uzaklaĢtırmak, 

 Bina duvarının sıvasını, nemden zarar görmeyecek ve su geçirmeyecek 
Ģekilde yapmak, 

 Bina cephesinde bulunan boĢluk ve çıkıntıların altında suyu kısa sürede 
akıtan denizlik ve damlalıklar yapmak gerekir. 

 
Yüzeysel suların vereceği zarardan alt yapı elemanlarını korumak için; 
 

 Suların toplanarak uzaklaĢtırılmasını sağlamak amacıyla drenaj yapılmalı,  

 Yer altı suyu ve neme karĢı da izolasyon yapılmalıdır. 
 

 Yer altı suları ve zemin nemine karĢı alınacak önlemler: Binanın alt yapı 
elemanlarını yer altı suları ve nemden korumak amacıyla elemanların 
yüzeylerine tecrit yapılır. 

 
Alt yapının yer altı sularına karĢı korunması gerekmektedir. Bunun için en yüksek 

yeraltı su seviyesinden en az 30 cm yukarısında bütün duvarlar kaplanmalıdır. 
 
Su ve nemden korumak için izolasyon; 
 

 Yalıtımlı çimento harcı ile sıva yapılarak, 

 Sıvı izolasyonda kullanılan malzemenin düzeltilmiĢ yüzeye sürülmesiyle, 

 Yüzeyi levha halinde malzeme ile kaplayarak, 

 Asfalt betonu ve mastik asfalt betonu dökülerek yapılabilir. 

 

 DöĢemelerde suya karĢı izolasyon : DöĢemeye gelen suların sızmasını önlemek 
için, daha çok yüzeye sürülen ya da levha halinde serilen yalıtım gereçleriyle 
izolasyon yapılır. 

 

2.1.2. Isıya KarĢı Yalıtım 
 
Projelendirme döneminde, ısı etkilerinden korunmak açısından alınacak önlemler: 
 
 Binanın projelendirilmesi sırasında, bina yerinin doğru seçilmesi gibi tedbirlerle 

ısı ihtiyacı etkilenebilir. 

 Rüzgara maruz kalan bir binanın ısı kaybı, ağaçlar, bitkiler ve komĢu binalarla 
korunmuĢ olanlara göre daha fazladır. 

 Projelendirme döneminde, binaların dıĢ yüzeylerini büyütmenin ısı kaybını 
artıracağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Ayrık bir binadaki ısı kaybı, aynı ebatlarda ve inĢaat tarzında; ancak bitiĢik 
düzende yapılmıĢ olan baĢka binalara göre daha fazladır. 
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 Binanın içindeki odaların birbirleri ile olan iliĢkileri ısı açısından 
önemlidir.Örneğin, ısıtılan hacimlerin üst üste ya da yan yana yerleĢtirilmesi 
gibi. 

 Bina giriĢlerine rüzgarlık yapılması ısı kaybını önlemek açısından önemlidir. 

 Pencere yüzeylerinin büyük olması ısı kaybını artırır. KöĢe odaların dıĢ 
duvarlarının sadece birinde pencere olması, ısı etkilerinden korunmak için 
doğru olur. 

 Bacalar ve tesisat borularının dıĢ duvarlar üzerinde bulunmaması gerekir. Bu, 
yakıttan tam faydalanma, baca gazlarının soğuması ve donmasını engelleme 
açısından önemlidir. Bacalar dıĢ duvarlara yapılmak zorunda kalınırsa yalıtım 
malzemesi kullanılmalıdır. 

 

2.1.3. Sese KarĢı Yalıtım 
 

Ġstenmeyen ve rahatsızlık hissi uyandıran seslere gürültü denir. Ses yalıtımı; yaĢanan 
ortamı istenmeyen seslerden yalıtarak gürültünün zararlı etkilerinden korunmak, gürültülü 

alanlardan çevreye yayılan sesi azaltmak ve mekanlarda uygun kullanım koĢulları 
oluĢturmak amacı ile yapılan uygulamalardır. 

 

Binalardaki bölmeler arasında, sesin dalgalar halinde yayılmasına engel olmak; ses ve 
ısıya maruz kalınmasını önlemek için izolasyon yapılır. Ses ve ısıya karĢı izolasyonu 
sağlamak için aynı cins malzeme kullanılabilir. Sese karĢı izolasyon, döĢemeler ile 
duvarlarda yapılmaktadır.Binaların duvar özellikleri ve çift cam kullanımı gürültüyü en az 
30 Desibel (dB) azaltmaktadır. Ayrıca yol ile bina arsında en az 30 cm. geniĢliğinde 
yapraklarını dökmeyen ağaçların bulunması da trafik gürültüsünü önleme bakımından 
etkilidir. 

 

2.2. Konutların Isıtılması 
 

Ġnsan vücudu çeĢitli Ģekillerde ısı kaybeder. DıĢ ortam koĢulları, derinin sıcaklığı ve 
giyim Ģekli ısı kaybetmesine etki eden unsurlardır. Daha çok insanları soğuktan korumak için 
kıĢın 18-24 ºC arasında bir sıcaklık, yazın ise dıĢ sıcaklıktan 7-8º C‟den aĢağı bir sıcaklık 
sağlanması uygundur. KıĢ aylarında dıĢ ortam ısısı O ºC‟nin altına düĢtüğü durumlarda bu 
dengeyi sağlamak mümkün olmamaktadır. Ayrıca dıĢarıya bakan kapı, pencere, duvar, aralık 
ve çatlaklardan yapının ısı kaybına yol açması da bu durumu zorlaĢtırmaktadır. Bu durumda 

iç ortamları ısıtmak için mutlaka bir ısıtma aracına ihtiyaç vardır. Binaların ısıtılmasında 
kullanılacak ısıtma araçları, binanın özelliği, binayı kullanan kiĢi sayısı göz önünde 
bulundurularak saptanmalıdır. Isıtma araçları; en uygun sıcaklığı vermeli, ısıyı homojen 
olarak dağıtmalı, bunun içinde taban ve döĢeme ısıtılmalıdır. Kullanılacak yakıtlarda 
önemlidir. Yakıt çeĢitleri hakkında bilgi aĢağıda verilmiĢtir. 

 

2.2.1.Yakacaklar 

 
Uygun miktarda yanıcı organik bileĢik içeren, doğal olarak ya da bazı değiĢikliklerden 

sonra yakacak olarak kullanılan malzemelere mineral yakıtlar ya da fosil yakıtlar adı verilir. 
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Mineral yakıtların ortak özelikleri Ģöyle sıralanabilir: 
 

 Organik kökenlidirler. 
 Belirli miktarlarda karbon, oksijen, ve azot içermektedirler. Bu elementler 

içinde en önemlisi karbondur. Fakat yer kürede çok az miktarda karbon 
elementi bulunmaktadır. Karbonsuz yaĢam olamaz. Çünkü insanlar için gerekli 
olan en önemli enerji kaynağı karbon ve bileĢenlerinden oluĢur. 

 

2.2.1.1. Fosil Yakıtların Sınıflandırılması 

 
 Katı Yakacaklar: Doğal olanlar; odun, taĢkömürü, linyit, turba, 

antrasittir.Yapay olanlar; odun kömürü, kok, sömikok, briket olarak 
sıralanabilir. 

 Sıvı Yakacaklar: Sıvı yakacaklar, katı yakacaklara oranla daha yüksek ısı 
verir; ancak daha pahalıdır. Petrol, ham Ģekli ile kullanıma uygun değildir. 
Yararlı hale gelebilmesi için rafine edilmesi gerekmektedir.  

 
Bu iĢlem sonrasında çeĢitli ürünlere ayrılan bazı petrol ürünleri Ģunlardır: 
 

 LPG (sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı) 

 Nafta 

 Benzin 

 Solvent (çözücü) 

 Gaz yağı  

 Motorin (mazot)   

 Fuel-Oil 

 Asfalt 

 Makine yağları 

 Parafin 
 

 Gaz Yakacaklar: Gaz yakacaklar; hava gazı, doğal gaz ve bütan gazıdır. 

 Hava gazı, taĢ kömüründen, 

 Bütan gazı, petrolden,  

 Doğal gaz, yer altından çıkarılır. Mutfak, banyo, ocak, kalorifer 

kazanlarında, ayrıca kombilerde ve doğal gaz sobalarında 
kullanılmaktadır. Doğal gaz, çevreyi en az kirleten yakıttır. 

 
Gaz yakacaklar kül bırakmazlar. TutuĢturulmaları ve kullanımları kolaydır. Yanmaları 

sonucunda havaya az miktarda karbon monoksit gazı verirler. 
 

2.2.2. Isıtma Sistemleri 
 
Vücut sıcaklığı üretilen ısı ve dıĢ ortamdaki ısı arasındaki dengeye bağlı olarak 

değiĢir. Bir odadan iki Ģekilde ısı kaybı olmaktadır: 
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 Odaların pencere, kapı ve duvar gibi elemanlarından geçerek, 
 Aralık veya çatlaklardan geçerek. 
 
Isıtma sistemleri, lokal ısıtma sistemi ve merkezi ısıtma sistemi olarak sınıflandırılır. 

 

 Lokal ısıtma sistemleri: Lokal ısıtma Ģömineler, sobalar, ocaklar, 
elektrikli ısıtıcılar aracılığı ile olmaktadır. 

 Merkezi ısıtma Sistemleri: Sıcak hava ocaklarından çıkan havanın ya da 
ısıtma kazanlarında ısıtılan suyun, merkezi ısıtma aracılığı ile ısıtılacak 

mekanlara dağıtılması iĢlemine „merkezi ısıtma sistemi‟ adı verilir. 

 Yenilenebilir enerji ile ısıtma sistemi: GüneĢ enerjisi, rüzgar enerjisi, 
termal enerji gibi yenilenebilir ve çevre dostu enerjilerden elde edilen 
ısıtma Ģeklidir. 

 

2.3. Konutların Aydınlatılması 
 
Konutların uygun Ģekilde aydınlatılması temel ihtiyaçlardan birisidir.  
 

IĢığın en önemli görevi, görmeyi sağlayan bir ortam oluĢturmasıdır. Aydınlatmanın 
yeterli olmayıĢı, uyum bozukluğuna ve ev kazalarına sebep olur. AĢırı ıĢık ise göz 
kamaĢması, kısa süreli körlük, göz yorgunluğu ve göz ağrısına neden olmaktadır. 
Aydınlatma, ruh sağlığı açısından da oldukça önemlidir. KiĢi kolay sinirlenir ve yorulur. 
Ayrıca güneĢ ıĢığının azlığında da kortizol hormonunun yetersiz salgılandığı, buna bağlı 
olarak da dikkat dağınıklığı ve davranıĢ bozukluğu ortaya çıktığı tespit edilmiĢtir.  

 

 

2.3.1. Doğal Aydınlatmada Aranacak Özellikler  

 
Doğal ıĢık kaynakları güneĢ, ay ve yıldızlardır. Dünyada en çok güneĢten 

yararlanılmaktadır. GüneĢin verdiği aydınlığın etkisi günün her saatinde ve her mevsimde 

farklı değerlerdedir. 
 

Aydınlık temini, doğal ve yapay ıĢık kaynaklarınca olur. GüneĢ, en ideal doğal ıĢık 
kaynağıdır. Aydınlatmanın yanı sıra biyolojik etkisi de vardır. Aynı zamanda yeryüzünün 
ısınması, mikroorganizmaların öldürülmesini ve vücutta D vitamininin etkinleĢmesini sağlar; 
ancak güneĢ ıĢığından her zaman yararlanmamız mümkün olmaz. 
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Resim 2.5: Doğal aydınlatma (güneĢ ve ay ıĢığı ) 

 

2.3.2. Yapay Aydınlatmada Aranacak Özellikler  

 

Günün her saatinde ve her yerde insanların yaĢama ve görme zorunluluğu olduğundan 
yapay aydınlatmaya ihtiyaç duyulmuĢtur. Geceleri ve doğal aydınlatmanın yeterli olmadığı 
durumlarda yapay aydınlatmayla görme sağlanmaktadır. Ġlk çağlarda alevli yanan ateĢin 
yaydığı ıĢık, daha sonra da çıra, mum, petrol, hava gazı ve en sonunda da elektrik ıĢığı 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 
 
Yapay ıĢıkla aydınlatmada sağlanması gereken özelliklerden bazıları Ģunlardır: 
 
 Ayrıntılı ve iyi görebilmeyi, 
 Rahatsız olmadan uzun süre bakabilmeyi, 
 ġekilleri ve renkleri doğru gösterebilmeyi, 

 Ucuza görebilmeyi, 
 Ġhtiyaç duyulan tarzda ve ortamın özelliğine uygun bir aydınlatmayı tercih 

etmek ve sağlamaktır. 
 
Aydınlatmanın amacı, görmek istenilen cisimleri, yerleri bütün ayrıntıları ve 

özellikleri ile kesintisiz gösterip, istenilen etkiyi uyandırmaktır. 
 

 

Resim 2.6: Yapay aydınlatma 
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2.3.2.1. Konutların Aydınlatılmasında Özellik TaĢıyan Bölümler  

 
Bu bölümler Ģöyle sıralanabilir; 

 

 Antre: GiriĢ bölümünün sıcak bir atmosfere sahip olması önemlidir. Genel 

aydınlatmanın yanı sıra duvara yönlendirilmiĢ olan aydınlatma biçimiyle 
istenen sıcaklık sağlanabilir. 

 Salonlar: Çok yönlü kullanım için düzenlenmiĢ olan salonlar genellikle düĢük 

pırıltılı, lokal yarı indirekt aydınlatma ile pencere korniĢlerinden doğal 
aydınlatmayı destekleyen fluoresan lamba ve diğer aydınlatmalar içinde akkor 
telli (ampul) ıĢık üreticileri kullanılır. 

 

       

Resim 2.7: Yatak odası ve salon aydınlatması 
 

 Yatak odası: Yatak odalarında dinlendirici bir genel aydınlatma ile fonksiyonel 

bir baĢucu aydınlatması beraber düĢünülmektedir. Ġdeal ve doğru aydınlatma 
için daha çok dolaylı ıĢık kullanılır ve ıĢığın çok kuvvetli olmamasına özen 
gösterilir. Gözü rahatsız etmeyecek biçimde düzenlenen genel aydınlatma ile de 

tavan aydınlanır. 

 Mutfak: Mutfakta kullanılacak aydınlatmada ıĢık, arkadan ya da yandan 

gelmelidir.Tezgah üzerinde ya da ocak üzerinde aydınlatma sistemleri olması 
yararlı olacaktır. Ayrıca mutfakta kullanılan ıĢığın gün ıĢığına yakın 
aydınlatmaya sahip olması tercih edilmelidir. Böylece yemeklerin iyi piĢip 
piĢmediği daha iyi gözlemlenebilir. 

 Banyo ve tuvalet: Anahtarı bölüm dıĢında olan genel aydınlatmanın yanı sıra 

aynanın iki yanında gölge yapmayan düĢük pırıltılı aydınlatma araçları 
kullanılır. 
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Resim 2.8: Banyo aydınlatması 

 
 Ofisler: Ofislerde gün boyu çalıĢılması nedeniyle sürekli yapay aydınlatmaya 

ihtiyaç duyulur. 
 
Verimli ve doğru aydınlatmayı sağlamak için kullanılacak malzemelerin doğru seçilip 

gerekli kontrol sistemlerinin oluĢturulması gerekmektedir. 
 
Ġyi bir aydınlatmanın sağlanması için ortam parıltısının çevre parıltısına eĢit olması 

gerekmektedir. Bir ofiste sadece çalıĢma masası aydınlatılıp genel aydınlatmanın 
sağlanmaması uyum zorluğu ve göz yorulmalarına neden olur. 

 

2.3.2.2. Aydınlatmada Aranan Özellikler  
 
Ġyi ve kaliteli bir aydınlatmada Ģu özellikler aranır; 
 
 Parıltı ve aydınlık düzeyi, 
 Aydınlatmanın zaman ve yer açısından uygunluğu, 
 Modelleme, 

 IĢığın rengi, 
 KamaĢmanın engellenmesi. 

 

2.3.2.3. IĢık Kaynağında Aranan Özellikler 
 
Genel olarak iyi bir ıĢık kaynağında Ģu özellikler aranır; 

 
 Yüksek oranda etkin olması, 
 Uzun ömürlü olması, 
 Uygun bir Ģekli ve sarsıntıya dayanıklı olmalı, 
 Kullanımının kolay olması, 
 IĢık renginin gün ıĢığına yakın olması. 
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Resim 2.9: Aydınlatma armatürleri 

 

2.3.2.4. Bir Aydınlatma Armatüründe Aranan Özellikler 
 
 Çıplak lambadan gelen ıĢık dağılımının uygun ve istenen yönde olmasını 

sağlamak, 
 Ġçinde bulunan lambanın elektriksel bağlantılarını sağlamak, 

 IĢık kaynağının çalıĢabilmesi için içindeki ortam sıcaklığını gerekli düzeyde 
tutmak, 

 KamaĢmayı engellemek, 
 Patlama, nem ve aĢınma gibi değiĢik ortam koĢullarında lamba ve aksamını 

korumak, 
 Bakımı ve kurulması kolay olmak, 
 Konfor ihtiyacını karĢılamak ve estetik olmak, 
 Ekonomik olmak. 

 

2.4. Konutların Havalandırılması 
 

Herhangi bir ortamda doğal yöntemler ya da mekanik yöntemlerle içeri hava verme 
veya dıĢarı hava bırakma iĢlemine havalandırma denilmektedir. Havalandırmadan amaç; 
ortamda yaĢayan kiĢilerin solunum ihtiyacını yerine getirme, vücut ısısını dengede tutma, 
rahatsız edici kokuları ortamdan uzaklaĢtırma ve hava kirliliğini önlemektir. 

 
Konutlar, resmi binalar, okullar ve taĢıtlar kapalı ortam olarak kabul edilir. ĠĢyerini de 

dahil edecek olursak insan yaĢamının çoğu kapalı ortamlarda geçmektedir. 

 
Yaz aylarında, bulunduğumuz mekanlarda havanın soğutulup neminden arındırılması 

tercih edilmektedir. Dikey ve yatay açılma özelliği olan pencereler kullanılabilir. Bunun yanı 
sıra yaz aylarında öğleden sonra eve yaz güneĢinin girmesi istenmeyebilir. Ancak 
pencerelerden girecek güneĢin konumu, kıĢ aylarına göre ayarlanmalıdır. 

 
Kapalı ortamda havanın niteliği değiĢir. Bütün canlılar ortamdaki havaya solunumla 

karbondioksit verir. Bitkiler de özellikle güneĢ ıĢığının olmadığı zamanlarda ortamın 

karbondioksit yükünü artırır. Evcil hayvanların sindirim sistemi salgıları, terleme ile deriden 
buharlaĢan birtakım organik maddelerle, ev tozları ve solunum yoluyla da ortam havasına 
birtakım mikroorganizmalar karıĢmaktadır.  
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Yakıtın tipi, kullanılan ısınma aracı ve baca özellikleri de ortamın havasına fazlaca 
kirletici gazların karıĢmasına neden olabilir. Bütün bunların sonucunda kirlenen havanın 
temiz hava ile değiĢtirilmesi gerekmektedir. Saatte kiĢi baĢına 100 metreküp havaya ihtiyaç 
vardır. KiĢi baĢına düĢen gerekli hava hacmini sağlayabilmek için saatte ortam havasının üç 

kez değiĢtirilmesi gerekir. Karbonmonoksit miktarının konut atmosferinde 0.005‟i 
geçmemesi gerekir. 

 

Mekan 
KiĢi baĢına düĢen  

oda hacmi(m3) 
Taze hava hacmi  

(dk/m3) 

Evlerde oturma odaları 30 0.9 

Evlerde yatak odaları 20 0.4 

Tablo 2.1: Bazı ortamlarda kiĢi baĢına bulunması gereken hava miktarları 
 
Sigara dumanı da ev ortamının kirlenmesinde önemli bir faktördür. Kapalı ortamda 

duman yoğunluğuna maruz kiĢilerin (özellikle bebek ve çocukların) solunum yolu 

enfeksiyonlarına yakalanmaları kaçınılmazdır. Ayrıca yangınlara da neden olmaktadır. Bu 
nedenle konut içinde sigara içiminin azaltılması, havalandırılmanın artırılması, yüksek 
etkinlikte filtresi olan elektrostatik araçların kullanılması gerekir. 

 
Yanan yakıtlar, inĢaat malzemeleri, dokumalar, giyecekler, deodorantlar, pestisitler, 

petrol ürünleri, farklı tüketim ürünleri, bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar, polenlerle de 
havanın kirlenmesi mümkündür. 

 

2.4.1. Kirli Havanın Ġnsan Sağlığına Olumsuz Etkileri 
 
Hava kirliliği, stres, yorgunluk, tepkilerin azalması ve uyku haline sebep olmaktadır. 

Soluk borusu ve akciğerler hava kirliliğinden olumsuz etkilendiği gibi, zehirlenmelerde 
görülebilmektedir. Ayrıca kirli hava, kronik akciğer ve kalp hastalığı olanlar içinde risk 

teĢkil etmektedir. 
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Kirletici Sağlık Üzerine Olası Etkileri 

Asbest 
Asbestosis, akciğer kanseri, 
mezotelyoma 

Karbon 

monoksit 

BaĢ ağrısı, bulantı, letarji, bilinç kaybı, 
kardiovasküler sisteme etkiler, ölüm 

Çevresel sigara 

dumanı 

Çocuklarda solunum sistemi 
hastalıkları, akciğer kanseri 

Formaldehit 

Göz ve üst solunum yolu irritasyonu, 
baĢağrısı, bulantı, sensitasyon, kanser 
(?) 

Azot oksitler 

BaĢ ağrısı, bulantı, solunum sistemi 
etkileri ve çocuklarda solunum sistemi 

hastalıkları 

Uçucu organik 

bileĢikler 

Göz ve solunum yolu irritasyonu, baĢ 

ağrısı, bulantı, hedef organ toksisitesi, 
kanser  

Biyolojik 

partiküller 

(ev-tozu 
mantarları, 
mantar küfleri, 
polenler, bakteri 
ve virüsler 

Alerjik reaksiyonlar, göz ve üst 
solunum yolu 

Radon Akciğer kanseri 

Tablo 2.2: Kirli havanın insan sağlığına olumsuz etkileri 
 

2.4.2. Kapalı Yerlerin Havalandırılmasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Havalandırma: Herhangi bir mekanda, doğal yolla çekerek ya da mekanik güç 

kullanmak suretiyle içeriye hava verme veya dıĢarı hava çıkarma iĢlemine denir. 
 

Verilen havanın miktarı ve temiz olması çok önemlidir.  
 

Ġnsanların barındığı mekanlarda ne kadar hava sağlamak  gerektiği ve nedenini Ģu 
Ģekilde inceleyebiliriz: 

 

 Öncelikle, solunum için gerekli olan oksijen miktarını sağlamak için taze hava 
verilmelidir. 

 Bunun dıĢında da, kapalı mekanların havasındaki CO2 miktarını zararsız 
değerde tutacak kadar hava verilmelidir. 
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2.4.3. Konutlarda Havalandırma Metotları 

 
Havalandırmayı sağlamak için pencereler, hava bacaları, ile mekanik araçlar kullanılır. 

 
 Tabii sistemle havalandırma: Barınma yerlerinde, rüzgarın meydana getirdiği 

basınç değiĢikliği, havalandırma bacalarından ya da pencere ve kapılardan 
havanın girip çıkmasını sağlar. Ilıman iklimi olan bölgelerde konutlar bu 
yöntemle havalandırılır. 

 

         

Resim 2.10. Tabii sistemle havalandırma 

 
 Mekanik sistemle havalandırma: Doğal havalandırmanın uygun olmadığı ya 

da yetersiz olduğu yerlerde mekanik havalandırma zorunludur. Mekanik 

havalandırmada genellikle elektrik motoruyla çalıĢtırılan vantilatörler 
kullanılır.Vantilatörlerin özelliği, büyük miktarda havayı harekete 
geçirmeleridir. 

 
Kirli hava, çatıda bulunan havalandırma sistemiyle mekanik olarak boĢaltılıyorsa 

buna, denetimli mekanik havalandırma denir. Havalandırmanın ısıyı azaltmayla birlikte, 
kokuları ve nemi giderme gibi amaçları da vardır. Kirlenme ve nemin yoğun olduğu 
kısımların üzerine davlumbaz ya da aspiratör yerleĢtirme etkin bir havalandırmaya yardımcı 

olur. 
 

   
Davlumbaz Aspiratör Vantilatör 

Resim 2.11: Mekanik sistemle havalandırma 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Konutlarda kullanılan izolasyonların 
yeterliğini kontrol ediniz. 

 Isıya karĢı kullanılan izolasyon 
materyallerini inceleyiniz. 

 Su ve neme karĢı izolasyon 
materyallerini inceleyiniz. 

 Gürültüye karĢı izolasyon materyallerini 

inceleyiniz. 

 Konutlarda kullanılan ısıtma sistemlerini 
kontrol ediniz. 

 Merkezi ısıtma sistemlerini inceleyiniz. 
 Lokal sistemlerini inceleyiniz. 
 Fosil yakıtları inceleyiniz. 

 Konutlarda kullanılan aydınlatmanın 
yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Doğal aydınlatma kaynaklarını 

inceleyiniz. 
 Yapay aydınlatma kaynaklarını 

inceleyiniz. 

 Konutlardaki havalandırma sistemlerinin 
uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Doğal havalandırmanın önemini 

kaynaklar tarayarak inceleyiniz. 
 Mekanik sistemle havalandırmanın 

tekniklerini inceleyiniz. 

 Denetim ve kontrol sonuçlarını rapor ve 
dosya hazırlayarak ilgili kurumlara 
gönderiniz. 

 Önceki yıllara ait konutların teknik 
yönden kontrolü ile ilgili dökümanları 
inceleyiniz. 

 YazıĢmalarda mevzuatla belirtilen 
kurallara uyunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 

 

55 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Hangisi, yüzeysel suların vereceği zarardan binayı korumak için alınması gereken 
önlemler arasında yer alır? 

A) Binayı, suyu çabuk akıtan veya su geçirmeyen çatı ile kapatmak, 
B) Çatıdan gelen suları, bina duvarına temas etmeden, kaplanmıĢ kanatlarla 

uzaklaĢtırmak, 
C) Bina duvarının sıvasını, nemden zarar görmeyecek ve su geçirmeyecek Ģekilde 

yapmak, 
D) Bina cephesinde bulunan boĢluk ve çıkıntıların altında suyu kısa sürede akıtan 

denizlik ve damlalıklar yapmak. 

E) Hepsi 
 

2. AĢağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır?  
A) GüneĢ, en ideal doğal ıĢık kaynağıdır. 
B) Aydınlatma, ruh sağlığı açısından da önemlidir. 
C) Ġyi bir yapay aydınlatmanın maliyeti yüksek olmalıdır. 

D) Ġyi bir yapay aydınlatma, Ģekilleri ve renkleri doğru gösterebilmelidir. 
E) Ġyi bir yapay aydınlatma, ucuza sağlanmalıdır. 

 

3. Kapalı ortam havasını kirleten faktörlerden hangisi, ani ölümlere yol açmaktadır? 
A) Karbon monoksit 

B) Formaldehit 
C) Radon 
D) Sigara dumanı 
E) Asbest 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, binanın ısı yalıtımını olumsuz etkiler? 

A) Binanın ağaç ve komĢu binalarla korunuyor olması 
B) Bina giriĢlerine rüzgarlık yapılması 
C) KöĢe oda ve dıĢ duvarların sadece birinde pencere olması 
D) Binanın rüzgara maruz kalması 
E) Bacalar ve tesisat borularının dıĢ duvarlara yapılmaması 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, doğal katı yakacaklar arasında yer almaz. 
A) Odun 
B) TaĢ kömürü 
C) Linyit 
D) Turba 

E) Kok 
 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Ġmar planı, bölge planı ve çevre düzeni planı, onay tarihinden itibaren belediye 

baĢkanlığı tarafından belirlenen ilan yerlerinde duyurulma süresi ve itiraz süresi ne 
kadar olmalıdır? 
A) 10 gün 
B) 15 gün 
C) 20 gün 
D) 25 gün 
E) 30 gün 

 
2. AteĢ bacaları ile ilgili olarak hangisi yanlıĢ olarak verilmiĢtir? 

A) Ġç duvara yapılmalıdır. 
B) Ġyi çekmesi için hava almaması gerekmektedir. 
C) Bacanın yüksekliği, mahyanın altında olmalıdır. 
D) Baca içleri kireç veya çimento harcı ile sıvanmamalıdır. 
E) Soba borusu, baca duvarına en fazla baca duvarının kalınlığı kadar sokulmalıdır. 

 

3. Sıcağa dayanıklı; ancak su ve neme karĢı hassas olan yalıtım malzemesi 
aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) Perlit 
B) Cam yünü 
C) Sentetik köpük  
D) Mantar levha 
E) AhĢap rende talaĢı 

 
4. AĢağıda verilenlerden hangisi, akıntısı iki tarafa ve içe olan çatıdır? 

A) Kelebek çatı 
B) Mansard çatı 
C) Fenerli çatı 
D) Sundurma çatı 
E) BeĢik çatı 

 
5. AĢağıda verilenlerden hangisi, konutun ideal ve doğru aydınlatma için dolaylı ıĢık 

kullanılan bölümüdür? 
A) Mutfak 
B) Salon 
C) Banyo 
D) Yatak odası 
E) ÇalıĢma odası  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümleleri okuyup boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 
 

6. Konut ve toplumun kullanımına ait binalara inĢaat ruhsatını vermek, 

…………………… görevidir.  

7. Merdiven boĢluğu tarafında, basamağın üst ve ön bölümünde yapılan çıkıntıya 

…………………..….. denir. 

8. Binaların su, sıcak su, kalorifer, elektrik, klima, telefon, televizyon ve benzeri 

tesisatların boru kablolarını dıĢarıdan görülmeyecek Ģekilde gizlemek amacıyla 

yapılan bacalara, …………………………………………………. denilmektedir. 

9. Konut atmosferinde karbon monoksit oranın ………………….…….. geçmemesi 

gerekir. 

10. Yapı elemanlarının maruz kalacakları zararlı etkilere karĢı korunması  amacıyla 

yapılan yalıtım iĢlemlerine, ……………………………….….. denir. 

11. Uygun miktarda yanıcı organik bileĢik içeren, doğal olarak yada bazı değiĢikliklerden 

sonra yakacak olarak kullanılan malzemelere, ……………………………….. yada 

.……………………………..….. adı verilmektedir. 

12. Sıvı yakacaklar, ……………………………………………. oranla daha yüksek ısı 

verirler. 

13. ………..…….. ,çevreyi en az kirleten yakıttır. 

14. Ġyi bir aydınlatmanın sağlanması için ortam parıltısının ………………………… eĢit 

olması gerekmektedir. 

15. Havalandırma bacalarından ya da pencere ve kapılardan havanın girip çıkması ile 

sağlanan havalandırmaya ,.………………………………………… ………….. denir. 

 
 

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 E 

2 A 

3 C 

4 E 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 C 

3 A 

4 D 

5 E 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 E 

2 C 

3 B 

4 A 

5 D 

6 belediyelerin 

7 limonluk 

8 tesisat bacası 

9 0.005 

10 izolasyon 

11 mineral yakıtlar yada fosil 

yakıtlar 

12 katı yakacaklara 

13 doğal gaz 

14 çevre parıltısına 

15 tabi sistemle havalandırma 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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