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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Tasarımcı mekânı, insan yaşamını şekillendiren en önemli unsur olarak görür. İç ve
dış mekân arasında güçlü bir ilişkiyle bir bütünlük sağlar. Çağdaş ve açık görüşlüdür.
Çalışmanın en sancılı dönemi, yeniden oluşturma sürecidir. Kültür, deneyim, yetenek,
hayal gücü ve zekâ, tasarımda buluşur. Tasarımcının çok geniş bir genel kültüre sahip olması
gereklidir. Bizler teknolojik gelişmeleri, yeni malzemeleri, yeni üretim yöntemlerini takip
etmeliyiz. Kültürel derinlik, üstün mimari tasarımların yaratılmasını hazırlayan en önemli
etkenlerden biridir.
Çalışmalarınız sancılı, kimi zaman coşkulu olabileceği gibi düş kırıklığı, aşırı
yorgunluk, uykusuz geceler anlamına da gelmektedir. Mekân tasarlanırken müşterinin
isteklerinin temel alınmasına ve işin doğasına dikkat ederiz. Kendini anlatmayan, bir
karakteri olmayan obje veya mekânlara anlam yükler, onlar için amaç (tarz) belirleriz.
Müşteri, yaptıracağı tasarım için bize yönlendirme yapamayabilir. Bu durumda bizim
yaptığımız, müşterinin esasen bildiği fakat aktaramadığı bilgiyi ortaya çıkarıp bize ivme
sağlayacak olanları almaktır. Biz inanıyoruz ki her işin olduğu gibi tasarımın da ayrı,
kendine özgü özellikleri vardır. Bunlar fark edilip kullanılmalıdır. Böyle olunca obje veya
mekân kendi doğasında geliştirilmiş olacaktır. Tasarımcılar, kendilerini ifade edebilmelidir.
Tasarımcıların iletişim tekniklerine hâkim olmaları gereklidir.
Mekân tasarımlarında klişelerden ve denenmiş örneklerden uzak durunuz. İnsanların
özelliklerine ve gereksinmelerine cevap veriniz.
Bu modül ile özgün iç mekân tasarımları yaparak başarılı olacaksınız. Geleceğinizi
tasarımcı olarak kuracaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler ve araştırmalarınız doğrultusunda, fizibilite ve müşteri
isteklerini tespit edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA


İmar Kanunu ve bulunduğunuz şehrin imar yönetmeliklerini, bölgenin imar
durumunu, müşteri isteklerini, çevrenizdeki yapıları araştırınız.



İnternet ortamında araştırma yapınız. Araştırma ve gözlemlerinizi rapor haline
getiriniz. Hazırladığınız raporu sınıfta tartışınız.

1. FİZİBİLİTE VE MÜŞTERİ İSTEK
TESPİTİ
1.1. Yapı İmar Yönetmeliği
3194 Sayılı İmar Kanunu; yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen,
sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar
ile inşa edilecek resmî ve özel bütün yapılar İmar Kanunu hükümlerine tabidir.
İmar Yönetmeliği; yapı ruhsat işlemi sürecindeki mimari projede yer alan aplikasyon
belgesinin düzenlenmesini ile fennî mesuliyet (mesleki teknik uygulama sorumluluğu)
hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yapılmasını, bu şekilde yapıların ruhsat eki
projelerine göre yürürlükteki yasa, yönetmelik, şartname ve standartlara uygun olarak inşa
edilmesini sağlayan yönetmeliktir. Geniş bilgi kat planı etüdünde verilecektir.

1.2. Bölge İklim ve Zemin Durum Dereceleri
1.2.1. Bölge İklimi
Ülkemiz üç ana iklim özelliği göstermektedir.


Soğuk iklim

Sert yayla iklimi: Ör. Erzurum
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Ilıman iklim: Deniz iklimi
Ilık nemli iklim: Ör. İstanbul
Ilık kuru iklim: Ör. Ankara

Sıcak iklim
Sıcak nemli iklim: Ör. Antalya
Sıcak kuru iklim: Ör. Diyarbakır
Bina yapılacak parselin yön durumuna bakılmalı, yörenin iklim durumu bilinmelidir.
Konut mahallerinin yönlendirilmesinde parselin manzarası, yola göre konumu incelenerek
tespit edilmelidir. İklim sert, karlı ve soğuk mu geçiyor, yoksa nemli ve rutubetli bir iklime
mi sahip, sıcak kuru bir ortam mı var, hâkim rüzgâr hangi yönden gelmektedir?
Yönlendirme; yapay ortam yüzeylerinin yönlere göre güneş ve hava akımlarının
etkilerinden yararlanma ve korunmalarını içerir. İklimle dengeli bir çevre sağlamak için
arsanın en elverişli yönünden yararlanılmalıdır.
Tasarımda arsanın yön durumu, iklim ve eğim durumu ile birlikte ele alınır. Bina
bölümlerinin hangi yönlere bakmasının olumlu olacağına karar verilir. Konutta yer alan
mekânların öncelik sırasının (güneşlenme açısından) tasarımcı tarafından ele alınıp
saptanması gerekir. Şekil 1.1’de mekânların bakması istenen yönler gösterilmiştir.
Yönlendirmede, bölgelere göre çevresel veriler değişeceğinden her tasarım yeniden ele
alınarak çözümlenmelidir.

Şekil 1.1: Mekânların bakması istenen yönler

Burada iklim koşulları da göz önüne alınarak oturma, çalışma ve yatma hacimlerinin
olabildiğince güneşli yönlere (günlük yaşamda en uzun süre kullanılan mekânların güneye
bakması gibi), garaj, kiler, servis hacimlerinin de işlevi gereği daha az güneş gören yönlere
bakması önerilir. Konutun programı ve çevre verileri gereğine göre yönlendirilmesi kararları
tasarımda en uygun yönlenme çözümünü belirleyecektir. Tasarımda güneye bakan
mekânların, yaz aylarında güneş ısısının mekâna girmesini aza indirmek, kış aylarında da
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güneş ısısının en fazla mekâna girmesini sağlamak kullanıcının konforu açısından en olumlu
çözümü verecektir.

1.2.2. Zemin Durum Dereceleri
İnşaat yapılacak arazi parçasının zemin yapısının bilinmesi zorunlu olan bir husustur.
Çünkü zeminin cinsi, yapısı ve yük altında uğrayabileceği değişiklik ve bunun binaya
vereceği etkilerin bilinmesi, bu duruma uygun temel yapısının oluşturulması gerekir.
Zemin etüt raporu: Her parsel için zemin mekaniği ve zemin emniyet gerilmelerini
inceleyen, imar durum belgesi ile verilen bölge geneli ile ilgili jeolojik ve jeofizik raporları
doğrultusunda, zemin cinsi ve grubunu inceleyen, inşaat mühendislerince esaslara uygun
hazırlanan rapordur.
Konutu yapacağımız zemin hakkında aşağıdaki bilgilere sahip olmamız gerekir:

Zemin tabakasının derinliği

Zemin tabakasının cins ve yapısı

Zemin tabakasının gerilimi

Zemin tabakasının kalınlığı

Zemin tabakasının yer altı sularının durumu ve temele etkisi

1.3. Bölge İmar Durumu
Bölgeye ait yapı ve imar yönetmelikleri, yapılacak binanın planlamasında uyulması
gereken esasları saptayacağından tasarımı etkileyecektir. Bitişik-ayrık durumlu, blok vb. bina yapılış
durumlarını imar durumundan öğreniriz. Arsada binayı tasarlarken en az bırakılabilecek ön arka ve yan
uzaklıkları, arsanın yüzde kaçına inşaat yapabileceğini, binanın en fazla kaç katlı olabileceğini
böylece öğrenmiş olmaktayız. Bu yönetmeliklerle bina tasarımını etkileyen minimum mekân
standartlarını (boyutlarını) ve en fazla arsa kullanım sınırlarını öğrenebilmekteyiz ve
tasarımlarımızı buna göre yapmaktayız. İç mekânla ilgili merdiven, koridor genişlikleri, ışıklık
ölçüleri ve binayla ilgili saçak yükseklikleri, çatı meyilleri gibi o yöre için uyulması gereken yapı
standartları yönetmeliklerde belirlenmektedir.
Bütün bunlar ilk olarak bölge imar durumuna göre tespit edilir. Buna belediyeler
vazifeli kılınmıştır. Bulunduğumuz şehrin imar yönetmeliklerini ve ilgili belgeleri, kat planı
etüdü konusunda ayrıntılı olarak açıklayacağız.

1.4. Müşteri İstekleri
Günümüzde kaliteyi, isteklere uygunluk veya müşteri memnuniyeti olarak
tanımlayabiliriz. Ön çalışma müşteri ile birlikte yapılmalıdır. Yapı imar yönetmelikleri
sınırları içerisinde ve müşteri istekleri doğrultusunda bina ihtiyaç programı hazırlanır. Bina,
içinde yaşayan insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Aksi hâlde yapılan tasarım
hiçbir işe yaramaz. Tasarımda yapılan her şeyin müşteri için olduğunu unutmamalıyız.
Tasarılarımızı tek ve doğru bir çözüm olarak zorlayamayız. İmkânların yaratılması için
birçok deneme yaparak müşteriyle devamlı iletişim içerisinde olmalıyız. Bu tip denemeler
sonucu karar çabuk verilir ve yapının formu daha açık olarak ortaya çıkar.
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Mekân düzenlemelerimizi insan ve onun gereksinmelerini karşılamak amacı ile yapmaktayız.
İnsan için gerekli çevresel koşulları yaratmak ve ona uygun nitelikleri bilmek durumundayız.
Tasarladığımız mekânları kullanacak olan insanın çevreden beklediklerine "kullanıcı
gereksinmeleri" demekteyiz. Bir oturma odasını inceleyelim: Bu mekânda yer alan dinlenme,
misafir kabul etme, TV izleme, sohbet etme, kitap okuma vb. eylemlerin yerine getirilmesi
için gerekli olan koşulların her biri bir gereksinmedir. Konut örneğinde de aile bireylerinin
konut içinde yaşamlarını sürdürürken fizyolojik, psikolojik ve toplumsal açılardan rahatsızlık
duymamaları ve yaptıkları işlerde verimli olmalarını sağlayan tüm olanak ve çevre koşulları
kullanıcı gereksinmeleridir. Kullanıcı gereksinmeleri bir mekânda olması gereken en az
nitelikleri belirler. Bu niteliklerde olabilecek her bir eksiklik kullanıcı için rahatsızlık nedeni
olacak ve tasarlanan mekânın kullanımı aksayacaktır. Tasarımda üzerinde durduğumuz
kullanıcı gereksinmelerini; beslenme, dinlenme, çalışma, temizlenme ve uyuma gibi,
barınma-korunma amaçlı eylemler olarak ele almaktayız.

1.5. Fizibilite
Fizibilite bir tasarımın uygulanabilirliğinin, seçilen ölçütlere göre belirlenmesi
araştırmalarını içerir.
Çalışmalarımızda ölçütleri ve çözüm yollarını düzgün belirleyip olabildiğince gerçekçi
varsayımlar yapabilmeliyiz.
Tasarım öncesi bilinmesi gerekenler ve tasarımda değerlendirme ölçütleri:














Çevrenin doğal güzellikleri ve manzara durumu
Çevrenin oluşmuş mimari dokusu
Çevrenin imar durumu ve yapı yönetmelikleri (yasal sınırlamalar)
Arsa durumu, büyüklüğü, eğim farkları, yol durumu, su ve pis su borularının
yeri, imar kuralları vb.
Gerekli mekânlar, alan, yükseklik ve konum olarak birbirleriyle olan ilişkileri
Mevcut mobilyaların boyutları
Tatbik edilecek yapının şekli, tuğla, çelik, düz veya meyilli çatı
İşlevsel koşullara uygunluk: Tasarlanan mekânın, kullanılış amacına göre
mekân içinde yer alan eylemlere ve insanın davranışlarına uygunluğu
Olumlu iletişim koşullarına uygunluk: Mekân içinde ve mekânlar arası iletişim
ve bağlantıların görsel, işitsel ve olumlu iletişimsel koşullara uygunluğu
Kullanıcı isteklerine uygunluk: Mekânı kullanacak kişilerin, kişisel isteklerine
göre mekânsal özelliklerin uygunluğu
Sağlık ve konfor koşullarına uygunluk: Mekânın insan sağlığını korumaya
yönelik fiziki koşullarının insan sağlığı ve konfor açılarından uygunluğunun
incelenmesi
Estetik koşullara uygunluk: Mekânın yaşanabilir, hoşlanılabilir olması için
görsel ve estetik koşullara uygunluğu
Çevrenin yeniden düzenleme koşullarına uygunluğu: Tasarlanan mekânın
zamana açık olarak gelişen yeni işlevlere göre öncelikle iç mekân düzeni
açısından esneklik, değiştirilebilirlik koşullarına uygunluğu
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Ekonomik koşullara uygunluk: Ekonomik kararlar açısından tasarlanan
mekânın, yapım ve kullanım maliyetlerinin ekonomik koşullara uygunluğu
Tasarımın bu ölçütlerle değerlendirilmesi, mimari çözümün olumlu ve olumsuz
yönlerini belirler. Bu da tasarımın çabuk ve doğru bir biçimde incelenmesi ve geliştirilmesini
sağlayacaktır. Var olan gerçeklerle çözümlerimizi, diğer bir anlatımla, "olması gereken"
kullanıcı (insan) amaçları ile "olabilen" sonuçlarımızın karşılaştırılması ve değerlendirilmesi
kolaylaşacaktır. Tasarladığımız mekânları insana uygunluk ölçütleriyle değerlendirmeliyiz.
“Tasarladığımız mekân işlevsel koşullara uygun mu?” sorusunun yanıtı ve işlevleri
kullanım açısından olumlu düzeyde olmalıdır. Tasarımdaki başarımız bu koşulların
değerlendirilmesine bağlıdır. Buraya kadar tüm tasarım aşamalarını inceleyerek
sonuçlandırdık. Şimdi tasarımcının sancıları başlamaktadır. Bu önce konumun organizasyon
ve organik ilişkilerinin derinlemesine incelenmesiyle zihinde başlar. Daha sonra tasarımcının
zihninde yapının mekân olarak atmosferi ve bunun planlardaki şekillenmesi gelişir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Öğretmeninizin bilinen bir bölgede göstereceği arsa üzerine inşası düşünülen yapı için
fizibilite ve müşteri isteklerini yönetmeliklere uygun olarak tespit ediniz.
İşlem Basamakları
 İmar Kanunu’nu inceleyiniz.
 Bulunduğunuz şehrin imar
yönetmeliklerini inceleyiniz.
 Müşteri isteklerini tespit ediniz.
 Müşteri istekleri ile yönetmeliklerin
örtüşüyor olmasını kontrol ediniz.
 İmar yönetmeliği açısından sınırlılıkları
tespit ediniz.
 Zemin durumunu inceleyiniz.
 Bölge iklimini inceleyiniz.
 Arsa durumunu inceleyiniz.
 Alan, yükseklik, konum ve birbirleriyle
olan ilişkilerini inceleyiniz.
 Tatbik edilecek yapının şeklini
belirleyiniz.

Öneriler
 Atölye iş kıyafetinizi giyiniz.
 Gerekli araç gereçlerinizi temin ediniz.
 Ölçü alacağınız ortamda iş güvenliği
tedbirlerini alınız.
 Aldığınız ölçüleri kontrol ediniz.
 İsteklerin yönetmeliklere uygun olması
gerektiğini unutmayınız.
 Manzara ve yön durumuna özen
gösteriniz.
 Yapı şeklinin ve büyüklüğünün imar
durumuna uygun olması gerektiğini
unutmayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Değerlendirme Ölçütleri
İmar Kanunu’nu incelediniz mi?
Bulunduğunuz şehrin imar yönetmeliklerini incelediniz mi?
Müşteri isteklerini tespit ettiniz mi?
Müşteri istekleri ile yönetmelikler örtüşüyor mu?
İmar yönetmeliği açısından sınırlılıkları öğrendiniz mi?
Zemin durumunu incelediniz mi?
Bölge ikliminizi incelediniz mi?
Arsa durumunu incelediniz mi?
Alan, yükseklik ve konumu ve birbirleriyle olan ilişkilerini
incelediniz mi?
Tatbik edilecek yapının şeklini belirlediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

“Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına
uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla ………………..düzenlenmiştir” cümlesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Yapı ruhsatı
B) İmar Kanunu
C) İmar planı
D) İmar yönetmeliği

2.

Yapı ruhsat işlemi sürecindeki mimari projede yer alan aplikasyon belgesinin
düzenlenmesi ile fennî mesuliyet (mesleki teknik uygulama sorumluluğu)
hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yapılması, bu şekilde yapıların ruhsat eki
projelerine göre yürürlükteki yasa, yönetmelik, şartname ve standartlara uygun olarak
inşa edilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlamaktadır?
A) Yapı ruhsatı
B) İmar Kanunu
C) İmar planı
D) İmar yönetmeliği

3.

Konut mahallerinin yönlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?
A) Bölge iklimi
B) Bölge zemini
C) Mekânların ölçüleri
D) Hiçbiri

4.

Zemin hakkında aşağıdaki hususlardan hangisini bilmemiz gerekmez?
A) Zemin tabakasının derinliği
B) Zemin tabakasının cins ve yapısı
C) Zemin tabakasının gerilimi
D) Zeminin alanı

5.

Tasarımda ön çalışmalar ve ihtiyaç programı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
A) Mühendis
B) Müşteri
C) Belediye
D) Hiç kimse ile

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler ve araştırmalarınız doğrultusunda, ergonomi ve mekân
alanları konusunu kavrayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Normal ölçülere sahip bir insan boyutlarını inceleyerek belirlediğiniz ölçüleri
defterinize yazınız.



Kullandığınız çeşitli eşyaların ölçülerini öğreniniz.



İnsan ölçüleri ile eşya ölçülerini karşılaştırarak birbirleri ile bağlantı kurunuz.



Yakın çevrenizde insan ölçülerine uymayan eşya ve bina elemanlarını inceleyip
arkadaşlarınızla tartışınız.



Beyin fırtınası, yansıtma, gözlem, alan çalışması ya da örnek olay gibi teknikleri
birlikte kullanınız.



Ayrıca internet ortamında araştırma yapınız.



Araştırma ve gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz.



Hazırladığınız raporu sınıfta tartışınız.

2. ERGONOMİ VE MEKÂN ALANLARI
2.1. İnsan Ergonomisi
Tasarımında insan ergonomisi ön planda tutulmalı ve kullanım kolaylığına özellikle
önem gösterilmelidir.
Tasarımcı, insanın ölçülerine ve ihtiyacına göre eşyaları; insan ve eşya ölçülerine göre
ise mahallerin ölçülerini düşünür. İnsanın ölçülerine göre yükseklikler dikkate alınmalı,
eşyalar boyutlandırılmalıdır. İnsanın nasıl rahat biçimde kullanacağı düşünülerek eşyaların
konumu, bu konuma göre eşya ölçüleri de göz önüne alınmalı ve mahal ölçüleri
çıkarılmalıdır. İnsanı göz ardı ederek tasarlanmış bir eşya, bir mahal yapılırsa eşya ve mahal
kullanılamaz, yapılan yapılar kullanışsız olur. Harcanan para, insan gücü ve malzeme boşa
gider. Kullanışsız olarak imal edilen yapıların da kıymeti olmaz.
Tasarımda insan ve eşya unsuru, ölçü ve kullanım şekilleri iyi incelenmelidir.
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Günümüzde kullanılan insan ölçüleri netlik kazanmıştır. İnsan boyu, topuktan dize
kadar baldır uzunluğu, topuktan kasıklara kadar bacak uzunluğu, topuktan omuzlara kadar
omuz yüksekliği ile omuz geniş açık kol mesafesi, yüz yüksekliği, yüz genişliği, kulaktan ele
kadar uzunluğu gibi normal bir insanın boyutları Şekil 2.1’de verilmiştir. İnsan ölçüsü
dikkate alınmadan mekân ya da mekânı oluşturan bölümlerine ölçü verilemez.
Örneğin, bir kapının boyutları, insanın boyu ve genişliği ile eşyanın ölçüleri dikkate
alınarak verilmelidir. Yüksekliği çok düşük olarak yapılmış bir kapıdan kısa ve normal
boydaki insanlar geçer. Boyu biraz uzun olan insanlar o kapıdan geçerken sık sık kapının üst
kasasına çarpar.
Örneğin, normal bir insan yürürken 62,5 cm yer kaplar. Karşılaşan iki insanın geçiş
kolaylığı için en az 100 cm’lik bir genişliğe ihtiyaç vardır. Rahat bir koridor ise en az 150
cm olmalı, kullanım yoğunluğu fazla olan koridorların boyutları da o oranda büyük
olmalıdır.

Şekil 2.1: İnsan ölçüleri

2.2. Eşya Ergonomisi
Eşyanın boyutları vücut ölçüleri ile uygun olmalıdır. Yapı sahipleri yaşadıkları
mekânları planlamada eşya ergonomisini esas alır. Eşya ergonomisinde fonksiyonellik,
konfor, sağlık ve güvenlik ölçütleri aranır.
Tasarımcı, kendini mekân büyüklüklerine ve eşyaya mümkün olduğu kadar açık
olarak alıştırmalı ki tasarladığı mobilyada, mekânın veya yapının boyutlarında bu göz
önünde bulunsun.
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Eşyayı kullanan insandır. İnsanın ölçülerine uymayan bir eşya, insan tarafından
kullanılamaz. İnsan, o eşyayı kullanırken rahatsız olur. Hatta zamanla bu eşya, insanın fiziki
yapısı üzerinde birçok bozukluklara, hastalıklara sebep olur.
Bir sandalye düşünelim. Bu sandalyeyi çalışma masasında kullanacağız. Normal bir
insanın çalışması için sandalyenin oturma yüksekliği 45–48 cm arasında olmalıdır. Bu
boyutu daha az alırsak masa yüksekliğine uygun olmaz. Bu durumda insan masanın üzerini
iyi göremeyeceği ve kollarını masanın üzerine uygun biçimde koyamayacağından rahat bir
biçimde çalışamaz. Ayrıca sandalye yüksekliği az olduğundan insanın ayakları sandalyeye
göre uzun kalacaktır. Bu durumda, insan ayaklarını fazla uzatmak zorunda kalacak ve
çalışmak için iyi bir vücut pozisyonu bulamamış olacaktır (Şekil 2.2, Şekil 2.3).
Çeşitli eşya ölçü ve resimleri, “Tefriş” modülünde ayrıntılı bir şekilde verilecektir.

Şekil 2.2: Çalışma masasında insan boyutları Şekil 2.3: Yemek masasında insan boyutları

2.3. Mekân Ergonomisi
Tasarımcı, insanın mobilyalar arasında mekân kaybı olmadan verimli çalışabilmesi
için ne kadar mekâna ihtiyaç duyduğunu bilmelidir.
Yapıların birbirleriyle ilişkili olmamasının bir sebebi de tasarımcıların gelişigüzel
seçilmiş ölçeklerden hareket etmeleri, tek ve doğru ölçek olan insandan hareket
etmemeleridir. Örneğin koridorların genişliği, insanların rahat geçişini sağlamalıdır. Bir
insan rahat geçmeli, iki insanın karşılaşması durumunda geçiş kolaylığı bulunmalı, eşyaların
taşınmasında da rahatlık sağlayabilecek niteliklerde olmalıdır.
İmar Yönetmeliği’nin 6.18 maddesine göre konutlarda bulunması zorunlu mekânlar ve
en az ölçüleri:
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l oda
l yatak odası veya yatak nişi
l mutfak veya yemek pişirme yeri
l banyo veya yıkanma yeri
l tuvalet-wc yeri bulunacaktır. Yıkanma yeri ile wc bir arada olabilir.
Bu mekânların dar kenar ölçüleriyle alan ölçüleri aşağıda verilmiştir:
Bir oda: 3.00 m l2 m2
Yatak ve çalışma odaları: 2.40 m 8 m2
Yatak nişi: l.50 m 3 m2
Mutfak veya yemek pişirme yerleri: l.50 m 3 m2
Banyo veya yıkanma yerleri: l.20 m 2.5 m2
Wc: l.00 m 1.2 m2
Antre ofis koridor yatak holü vb. iç geçitler: l.10.x l.20 m 1.32 m2
Söz konusu mekânlar, bu ölçülerden daha küçük yapılamaz. Yemek nişleri dar kenarı
3.00 m ve alanı l2.00 m2 olan bir odaya açılacaktır. Yemek pişirme yerleri veya açık olarak
düzenlenecek mutfaklar hava ve duman bacaları ile irtibatlı olmak şartı ile düzenlenebilir
(Şekil 2.4). Tüm odalarda tefriş yapılması zorunludur. Giriş holü, soyunma yeri, sandık odası
veya kiler gibi mekânlar oda sayılmaz.

Şekil 2.4: Ergonomik mekân örnekleri

2.4. Mekân Alanları Tasarım
2.4.1. Tasarımın Tanımı
Tasarım; bir planı zihinde canlandırmak, biçim vermek ya da üretmek üzere yapılan
zihnî bir proje ya da şemadır. Tasarı, yapmayı düşündüklerimizin zihnimizde aldığı biçimdir.
Tasarım, tasarı kökünden türetilmiştir. Tasarım eylemi zihinde canlandırılan biçimlendirme
sürecini oluşturur.
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Tasarlama evresi, programlama evresinden sonra gelir. Tasarlama; düşünülen yapının
içinde yer alacak eylemler için gerekli olan alanların tasarlandığı, plan ve şemalar hâlinde
hazırlandığı ve düzenlendiği bir proje yapma evresidir.

2.4.2. Mekân Alanlarını Programlama
Çalışma, tasarımcı tarafından hazırlanan yapı programıyla başlar. Mekân alanlarının
programlanması, tasarım aşaması, eylem alanlarının bulunması ve eylemlerle ilgili araç
gereç ve donatım gibi olguların biçimlendirilmesi ile gerçekleşir. Konut gereksinim
programının yapımında kullanıcı sayılarını dikkate alırız. Aile büyüklüğüne göre mekânlar
tasarlanmaktadır (Tablo 1).
Örnek:
I. Program... anne-baba, 3 çocuk, 1 aile büyüğü
II. Program...anne-baba, 2 çocuk
Mimari tasarım evresi aşağıdaki aşamalar doğrultusunda gelişmektedir:

Bilgi toplama aşaması

Analiz aşaması

Sentez aşaması

Değerlendirme aşaması
Mekânlar düzenlenirken işlevsel açıdan en uygun ilişkide olabilecek durumda
konumlandırılır. Mekânlar arasındaki işlev bağları, bina ve mekânların biçimlenişinde önem
kazanmaktadır.

Mekânlar

Mimari tasarım, bir mekân düzenleme etkinliğidir. İşleve bağlı gereksinmeler
bilinmelidir. Kullanım işlevine bağlı olarak insan eylemlerinin içinde yer alacağı bina ve
mekânların formları oluşturulur (Şekil 2.5).
Konut
Yaşama bölümü
Yatma bölümü
Ortak bölümler
Giriş holü
Salon
Yatak odaları
Mutfak, kiler
Depo alanları
Banyo, WC
Teras balkon
WC lavabo
Yüklük
Garaj vb.
Tablo 1: Bir konuta ait ihtiyaç programı
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Şekil 2.5: Bir konuta ait işlev (fonksiyon) şeması

2.4.3. Mekân Alanlarını Düzenleme İlkeleri
2.4.3.1. Giriş (Antre)
Konutun girişinde dış çevreden iç ortama geçişi sağlayan bu mekâna giriş holü,
rüzgârlık veya antre adları verilmektedir. Giriş mekânının ana işlevi dış mekândan konut
içine geçişi sağlamaktır. Giriş, bir dağılım alanı olarak konutun diğer bölümlerini ayıran bir
tampon bölgedir.
Konut girişi, tasarlamada özellikle önem verilmesi gereken bir alandır. Konut
mekânlarını birbirine bağlama ve dağılımı sağlayan özellikleri yanında, misafirlerin ilk
karşılandığı palto ve pardösülerin alındığı yerdir. Bu nedenle misafir konut hakkındaki ilk
izlenimlerini ve değerlendirmesini bu alanda yapar. Mümkün olduğunca bütün kapılar
odaların içlerine doğru açılmalıdır (Şekil 2.6).

Şekil 2.6: Bir konutta giriş örneği
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Konut içi dolaşım eylemi, iç mekânlara ulaşabilmek için gerçekleştirilir. Bu
eylemin geçtiği yerler koridorlardır. Koridorlar genellikle konutun gece
bölümünde, yatak odalarına ulaşmak ve görsel ilişkiyi kesmek için düzenlenir.
İklim ve mevsimlere göre soğuk havanın içeriye girmesini, bir ara mekân olarak
önleyecek düzende olmalıdır.
Konutun yatma ve yaşama bölümüne geçişi sağlayıp bu bölümler arası dağılım
mekânını oluşturmalıdır.
Misafir kabulü için oturma mekânı ile yiyeceklerin kolayca taşınabilmesi için
mutfak ile doğrudan bağlantılı olmalıdır.
Mekânlar düzenlenirken dolaşımı zorlaştıran çok uzun koridorlardan
kaçınılmalıdır.
Bahçe veya balkon-teras ile ilişkisinin sağlanması gerekir.
Yön olarak kuzey, doğu ve kuzeybatı yönlerinde düzenlenmeleri uygundur.
Doğrudan ışık alıp iyi havalandırılmalıdır.
Kullanıma göre sıhhi tesisat donanımı olmalı, buna göre çamaşır makinesi ve
kurutma araçları duvar düzlemine yerleştirilerek gerekli eylem alanları
sağlanmalıdır.

2.4.3.2. Yaşama Mekânları
Yaşama, insanların gün içinde gerçekleştirdiği eylemlerin büyük bir bölümünü kapsar.
Konut içinde bu eylemler gerçekleştirildiği mekâna yaşama mekânı veya oturma odası denir.
Yaşama mekânı bireylerin sosyal gereksinmeleri için düzenlenmiş bir mekândır. Yaşama
mekânında; dinlenme, sohbet, oturma, müzik, radyo dinleme, TV seyretme, oyun oynama,
çalışma, kitap okuma eylemleri gerçekleştirilir. Gerektiğinde yemek yeme eylemi de bu
mekânda yer alabilmektedir. Bu ana eylem alanları kullanıcı istek ve görüşleri doğrultusunda
birbirleri ile ilişkili kılınır. Birbirlerinin eylem alanlarına rahatsızlık vermeden, ortak dolaşım
alanlarıyla bağlanarak düzenlenmektedir (Şekil 2.7).

Şekil 2.7: Bir konutta oda bağlantıları
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Kullanıcının görüşleri doğrultusunda, kullanılamayan kayıp alanlar ve gereksiz
büyüklükteki dolaşım alanlarından doğan kayıplar en aza indirilir.
Kullanıcının arzusu doğrultusunda seyrek olarak yatak odasına bitişik veya
içinde bir eylem alanı olarak da düzenlenebilir.
Çalışma eylemi oturma odası içinde düzenlendiğinde yaşama mekânı içinde yer
alan bir kitaplıkla bölünmüş bir alanda çalışma, kitap okuma ve yazı yazma
eylemi gerçekleştirilebilir.
Yaşama mekânı, olanaklar çerçevesinde zamana bağlı değişiklik ve
düzenlemelere elverişli olabilmelidir. Yaşam mekânı yalnızca oturma eylemine
cevap verebilen, çeşitli yaş gruplarındaki insanların değişen isteklerini
karşılayan ve çeşitli aile büyüklüklerine de uyabilen düzende olmalıdır.
Bitişik durumlu yapılarda yaşama mekânı, komşu konutun yatak odasına veya
çocuk odasına bitişik olarak tasarlanmamalıdır.
Yaşam mekânı konutun dışa en fazla açık mekânlarından uzak, olduğunca
konutun girişi ile doğrudan ilişkili olmalıdır. Konuta dışarıdan gelecek
misafirlerin konutun özel alanlarına geçmeden yaşama mekânına ulaşmaları
sağlanmalıdır.
Özellikle yaz aylarında konutun dışa açılan balkon, teras gibi mekânları ile
doğrudan bağlantısı olmalıdır.
Küçük alanlı konutlarda olduğu gibi zorunlu durumlar dışında konutun gece
bölümüne yaşam mekânının içinden geçilmemelidir.
Yaşama mekânı için en uygun yön güney yönüdür. Batı yönü de önlem almak
kaydıyla uygun olabilir ancak doğu yönü yaşama mekânı için pencereleri
güneye (veya batıya) açılan yemek yeme mekânıyla ilişkili olduğunda kabul
edilebilir. Yaşama mekânlarında doğaya açılma ve güneşlenme önemli bir
faktördür.
Dışa açık alanlarda düzenlenmesi istenen oturma alanları, ilke olarak komşunun
görüş alanı dışında düzenlenir. Böylece yabancı gözlerin rahatsız edici
etkilerinden uzak olarak rahatça kullanımı sağlanır.
Güneybatıya bakan yaşama mekânlarında, manzarayı da göz önüne almak
kaydıyla yapılabilecek en iyi çözüm, iki yönde de yarı kapalı veya kapalı
balkonların düzenlenmesi ile gerçekleştirilir.
Balkon ve teraslarda dikkat edilmesi gerekli diğer bir konu da balkonların en az
bir bölümünün yağmur ve güneşe karşı korunmasıdır. Bunun yanında yağmur
ve temizlik anında kullanılan suyun alt kattaki balkonları kirletmesi
önlenmelidir.
Balkon ve teraslara girişi sağlayan kapılar en az 90 cm olmalıdır. Ancak bu
şekilde rahat bir geçiş ile masa ve sandalyelerin taşınması sağlanır.
Tek aile evlerinde, katlı yapılara göre dışa açık serbest alanların düzenlenme
olanakları çok daha fazladır.

2.4.3.3. Mutfak
Mutfak, evin içinde bir çalışma yeri ve ev hanımının uzun saatler geçirdiği bir
mekândır. Çoğunlukla mutfak, eğer yemek ve kahvaltı yeri mutfağa dâhil ise aile
bireylerinin buluşma noktasıdır.
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Mutfağın konumu kuzeydoğu veya kuzeybatı yönünde, sebze bahçesi ve
bodrumla ilişkili olmalıdır. Mutfaktan bahçe kapısı, ev kapısı, çocuk oyun yeri
ve teras gözükebilir olmalıdır.
Antre, yemek odası, ev idaresi ile mutfak arasında iyi bir bağlantı olmalıdır.
Yollardan mümkün olduğunca tasarruf edilmeli, daimî çalışma imkânı
sunulmalı, yeterli hareket serbestliği olmalı, ayakta çalışma en aza
indirilmelidir.
Yemek pişirme yeri için en az esas yüzey 5–6 m2, çalışma mutfağı için 8–10 m2,
yemek ve kahvaltı yeri olan mutfak için 12–14 m2 olmalıdır.
Mutfak genişliği en az 2,40 m genişlikte olmalıdır.
Mutfaklar kullanım açısından gereğinden büyük olmamalıdır. Yemek yeme yeri
dışında 8 m2 alan, mutfak için en çok kullanılan alan büyüklüğüdür.
Mutfak ile konut girişi ilişkisinin kısa ve uygun uzaklıklarda rahat bağlantı
biçiminde olması gerekir.
Mutfak, yemek yeme mekânıyla olduğu gibi varsa depo veya kilerle de
doğrudan ilişkili olmalıdır. Tek aile evlerinde mutfak, açık alanlar ve bahçeyle
de ilişkili olmalıdır. Bu bağlamda tek aile evlerinde mutfağın yan giriş, bodrum
girişi, bahçe veya teras ile de bağlantısı istenmektedir.
Konut tasarımında, mutfağın yeri ve iç düzeni, ev hanımının mutfakta geçirdiği
süreyi azaltacak ve yapması gereken işleri kolaylaştıracak biçimde ve bedensel
olarak en az yorgunluk verecek şekilde olmalıdır.
Mutfakların tasarımında, konut yapım maliyetini en çok etkileyen faktör temizpis su tesisat donanımlarıdır. Konut mutfağının banyo-wc gibi ıslak hacimlere
yakın olarak düzenlenmesi, olabiliyorsa aynı tesisatı ortak bir duvar aracılığı ile
kullanılabilmesi ekonomik açıdan istenir.
Mutfaktan olabildiği kadarı ile giriş, çocuk oyun alanı ve yemek yeme mekânı
rahatlıkla izlenebilmeli ve kontrol edilebilmelidir (Şekil 2.8).
Yemek masası çoğunlukla çocukların ders çalışma ve oyun oynama yeri olarak
da kullanıldığından mutfaktan buranın da denetimi sağlanabilmelidir. Ev
hanımının işlerini gördüğü sırada aile yaşantısından kopmamış olması da
önemlidir.

Mutfağın koku ve gürültüden ötürü, diğer mekânlarından ayrılması gerekirse de
ailenin yaşadığı mekânlarla görsel ve işitsel açıdan bağlantısının olması istenir (Şekil 2.8).
Mutfak ile yaşama mekânında yer alan yemek yeme alanı bağlantısı servis penceresi ile
düzenlendiğinde sadece taşıma kolaylığını sağlar. Görsel bağlantı için böyle bir servis
penceresi yetersiz kalmaktadır. Bundan ötürü mutfağın ve yemek yeme alanının doğrudan
doğruya birbirinin yanında ve bağlantılı olması istenir (Şekil 2.9).
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Şekil 2.8: Mutfağın görsel bağlantısı

Şekil 2.9: Mutfağın mekân bağlantıları

2.4.3.4. Yatak Odası
Uyuma eylemi, insan vücudunun fiziksel ve ruhsal açıdan dinlenmesidir. Bu eylemin
gerçekleştirilmesi için gerekli olan fiziksel ortam sağlanmalıdır. Ortamın elverişli olmadığı
durumlarda dinlenme tam olmayacağından, zamanla devamlılık göstereceğinden, bireyin
vücudunda fiziksel ve ruhsal açıdan olumsuz yönde değişme ve bozulmalar görülecektir.
Yatma mekânları, bu eylemlerin gereksinmelerine uygun olarak düzenlenmelidir.












Yatak odalarının bulunduğu bölüme gece bölümü adı verilerek genellikle
konutun diğer bölümlerinden kesin olarak ayrılır.
Gerektiğinde çocuk dolapları oda dışında yatak koridorunun uygun yerlerinde
düzenlenebilir, böylece çocuk odası içinde diğer donatım elemanları için yer
kazanılır.
Gürültü kontrolü sağlanmalı; ışık-güneş ışınları, teras ve balkon aracılığı ile
çalışma ve uyumayı engellememesi için kontrollü bir şekilde alınmalıdır.
Odaya giriş koridordan olmalı ve oda diğer yatak odalarının içinden geçilerek
düzenlenmemelidir.
Çocuk odaları, aile büyüklerinin kontrolünün olabileceği yerlerde
düzenlenmelidir.
Yatma uyuma mekânı düzenlenirken gerekli donatım elemanları ile gerekli
eylemlerin yer aldığı alanlar için yeterli büyüklükte kullanım alanları
düzenlenmelidir.
Konut içinde başka yatak odası yok ise bebek-küçük çocuk için en az 0.60x1.10
ölçülerinde bir yatak alanı ayrılmalıdır.
Kapı ve pencereler, yatak düzenini ve iç yerleşimi aksatmayacak konumda
tasarlanmalıdır.
Oyun alanları, olabildiğince rahat serbest alanlar olarak ele alınmalıdır.
Havalandırma olanağı sağlanmalı, çocuğun gündüz uykusu için odayı
karartabilme olanağı olmalıdır.
En geç 10 yaşından sonra kız ve erkek kardeşlerin odalarının ayrılacağı
unutulmamalıdır.
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2.4.3.5. Banyo ve Wc
Banyo ve wc’ler, içinde vücut temizliği ve sağlık bakımı için özel tesisatlar ve
donanımlar gerektiren bağımsız odalardır. Banyo ve wc için iki ayrı mekân öngörülür. Şekil
2.10’da banyo ve wc mekân bağlantıları gösterilmiştir.











Banyoya yatak odalarına ulaşılan koridordan girilmeli, bu girişin yaşam
mekânından ve giriş holünden doğrudan görülebilmesi önlenmelidir.
Banyo ses açısından komşunun yatak odası veya oturma odası duvarına bitişik
olarak düzenlenmemelidir. Ses yalıtımı yapılmalıdır.
Banyo konutun kuzey yönünde düzenlenebilir. Ancak iyi bir havalandırma ile
konut iç alanlarında da düzenlenebilmektedir.
Konuttaki tesisat donanımı bağları açısından mutfak ve banyolar ortak
duvarlara sahip olabilmelidir.
5’ten fazla kişinin yaşadığı bir evde banyo ve wc’lerin ayrılması gerekir.
Banyo ve wc yatak odasından ulaşılabilir olmalıdır. Banyo küveti veya duş
teknesi, lavabo ve çamaşır makinesi banyoya; sifonlu klozet, bide ve lavabo ise
wc’ye konmalıdır.
Ekonomik ve teknik nedenlerden dolayı banyo ve wc ile banyo ve mutfak,
birbirlerinin tesisat kanallarını müşterek kullanacak şekilde düzenlenmelidir.
Banyonun yatak odasına dâhil edilmesi, kullanım açısından daha uygundur.
İki ayrı dairenin, yan yana gelen iki banyosunun besleme ve atık kanalları aynı
hat üzerine bağlanmamalıdır.
Banyoda rahatlık için +22 – +24 °C ısı tercih edilmelidir. Konut wc’lerinde +20
ºC, farklı kullanım amaçlı bina wc’lerinde (Ör: idari yapı) +15 °C ısı olmalıdır.
Isı yalıtımı açısından pencerelerde hava boşluklu çift cam kullanılmalı,
olabiliyorsa banyoda oluşan nemin daha çabuk dışarıya çıkabilmesi için
pencereler tavanın hemen altından başlayarak düzenlenmelidir.

Şekil 2.10: Banyo ve wc mekân bağlantıları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Öğretmeninizin vereceği tasarımı yapılmış mekânın; insan ve eşya ölçülerine
uygunluğunu belirleyiniz, imar yönetmeliğine göre bulunması gerekli mahalleri ve ölçülerini
belirleyip varsa tasarımdaki eksik ve hataları gideriniz.
İşlem Basamakları
 İnsan ölçülerini inceleyiniz.
 İnsan ölçülerinin önemi ve kullanıldığı
durumları tespit ediniz.
 Kullandığınız çeşitli eşyaların ölçülerini
şekil üzerinde belirtiniz.
 İnsan ölçüleri ile eşya ölçülerini
karşılaştırarak birbirleri ile bağlantı
kurunuz.
 Çevrenizde insan ölçülerine uymayan
eşya ve bina elemanlarını inceleyip
arkadaşlarınızla tartışınız.
 Ergonomik mekân düzenlemelerini
inceleyiniz.
 Tasarımlarda mekân bağlantılarını
inceleyiniz.
 İmar Yönetmeliği’nin 6.18. maddesine
göre konutlarda bulunması zorunlu
mekânları listeleyiniz.
 İmar Yönetmeliği’nin 6.18. maddesine
göre mekânların en az ölçülerini
listeleyiniz.

Öneriler
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Atölye iş kıyafetinizi giyiniz.
Gerekli araç gereçlerinizi temin ediniz.
Aldığınız ölçüleri kontrol ediniz.
İnsan ölçülerini alırken yönetmeliğe
uygun olmasına dikkat ediniz.
Yapı şeklinin ve büyüklüğünün imar
durumuna uygun olması gerektiğini
unutmayınız.
Eşya ölçülerinde sabit ve hareketli
ayrımına dikkat ediniz.
Mekânların ölçülerinin yönetmeliğe
uygun olmasına dikkat ediniz.
Mekân bağlantılarında yön durumuna
özellikle dikkat ediniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. İnsan ölçülerini incelediniz mi?
2. İnsan ölçülerinin önemini kavradınız mı?
3. Kullandığınız çeşitli eşyaların ölçülerini şekil üzerinde belirttiniz
mi?
4. İnsan ölçüleri ile eşya ölçülerini karşılaştırarak birbirleri ile bağlantı
kurdunuz mu?
5. Çevrenizde insan ölçülerine uymayan eşya ve bina elemanlarını
inceleyip arkadaşlarınızla tartıştınız mı?
6. Ergonomik mekân düzenlemelerini incelediniz mi?
7. Tasarımlarda mekân bağlantılarını incelediniz mi?
8. İmar Yönetmeliği’nin 6.18. maddesine göre konutlarda bulunması
zorunlu mekânları incelediniz mi?
9. İmar Yönetmeliği’nin 6.18. maddesine göre mekânların en az
ölçülerini incelediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Normal bir insanın çalışması için sandalye oturma yüksekliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 30–35 cm
B) 45–48 cm
C) 40–42 cm
D) 50–55 cm

2.

“Tasarlanan bir mekânın kullanışlı olması için tasarımcı ………….ölçülerini dikkate
alır” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) İnsan ve eşya
B) Arsa
C) Konut
D) Şehir

3.

Konutlarda mekân bölümlerinden aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yaşama bölümü
B) Yatma bölümü
C) Ortak bölümler
D) İş bölümü

4.

Aşağıdakilerden hangisi konutlarda bulunması zorunlu mekânlardan değildir?
A) l yatak odası veya yatak nişi
B) l mutfak veya yemek pişirme yeri
C) l banyo veya yıkanma yeri
D) Sauna

5.

Mimari tasarım evresi aşağıdaki aşamalardan hangisi doğrultusunda gelişmektedir?
A) Bilgi toplama aşaması
B) Analiz ve sentez aşaması
C) Hepsi
D) Değerlendirme aşaması

6.

Bir planı zihinde canlandırmak, biçim vermek ya da üretmek üzere yapılan zihnî proje
ya da şemaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Analiz
B) Proje
C) Tasarım
D) Plan

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler ve araştırmalarınız doğrultusunda, malzemeler ve renkler
konusunu öğrenebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kaplamaların çeşitlerini inceleyiniz



Kaplamaların amaçlarını tespit ediniz.



Müşteri isteklerini tespit ediniz.



Mobilyalarda istenen özellikleri öğreniniz.



Mekânlarda mobilyalar ve düzenlemeleri öğreniniz.



Malzeme özelliklerini inceleyiniz.



Renk-ışık ilişkisini araştırınız.



Yaratıcı ve estetik görüş sahibi olarak çevrenizdeki mekânları inceleyiniz.



Ayrıca internet ortamında araştırma yapınız.



Araştırma ve gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz.



Hazırladığınız raporu sınıfta tartışınız.

3. İÇ MEKANLARDA MALZEME VE RENK
3.1. Malzemeler
3.1.1. Kaplamalar
Mekânlarda kaplamalar, yer kaplamaları ve duvar kaplamaları olarak tasnif edilebilir.
Kaplamanın doğru olarak seçilebilmesi için öncelikle, o mekânın kullanılmasına bağlı
eylemlerin analiz edilmesi gerekir. Görünüş, yüzey özellikleri, konfor ve kullanıcı istekleri,
kaplamanın dokusu ve rengi, o mekânın özelliklerini bütünüyle belirleyen etkenlerin başında
gelir. Mekânın kullanış amacına bağlı olarak temas dokusu da önem kazanır. Sıcak teması
olan halı ya da ahşap gibi malzemeler yatak odası ve salon gibi yerlerde tercih edilir. Buna
karşılık düzgün yüzeyli ancak soğuk temaslı seramik gibi kaplamalar, banyo mutfak gibi
ıslak hacimlerde kullanılır.
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Duvar ve tavan kaplamaları odaları daha sıcak ve rahat kılar. Düşey birleşimler odayı
yüksek, yatay ya da diyagonal (çapraz da olabilir) döşenmiş duvar kaplamaları ise daha geniş
gösterir. Oluklu levhalar karşıt biçimli dillerle birleştirilirse oturma odalarına, sofralara veya
banyolara özel bir vurgu kazandırır ve ışığı ikiye katlar, odalar daha aydınlık görünür.


Kaplamalarının amaçları:

Üst yüzey oluşturmanın yanında, diğer katmanları dış etkilerden korumak

İyi ve estetik bir görünüm sağlamak

Kullanım güvenliği ve yeterli konfor sağlamak

Darbeli seslere, karşı yalıtım sağlamak

Kolay temizlenebilen ve işleve uygun yüzey oluşturmak



Döşeme ve duvar kaplamalarının çeşitleri:

Doğal granit, doğal kompoze taşlar, mermer, suni mermer, traverten,
mozaik, cam mozaik

Plastik, kauçuk esaslı, kompozit kaplamalar

Ahşap kökenli kaplamalar (ahşap parkeler vb.)

Seramik kaplamalar

Halılar ve paspaslar

Epoksi zemin, döşeme kaplamaları

Poliüretan zemin, döşeme kaplamalar

Kaydırmaz bantlar

Monolitik, endüstriyel ve çimento esaslı kaplamalar

Ön gerilmeli boşluklu zemin, döşeme panelleri

Döşeme, zemin kaplamaları ile ilgili yardımcı elemanlar

Polistiren asmolen zemin, döşeme blokları (Şekil 3.1, Şekil 3.2)

Şekil 3.1: Çeşitli kaplamalar

Şekil 3.2: Çeşitli kaplama uygulamaları
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3.1.2. Mobilyalar
Mobilya: Oturma, yemek yeme, çalışma, yatma gibi eylemlerin yapılmasında kolaylık
ve rahatlık sağlayan, bulunduğu yerin süslenmesine ve türlü amaçlar için donatılmasına
yarayan, taşınabilir büyüklükteki eşyaların genel adıdır.
Günümüzde mobilyalar, çok canlı ve çarpıcı renklerde ihtiyaçlarımızı karşılamak
üzere üretilmektedir. Yeni nesil mobilyaların bir diğer özelliği de çok amaçlı olmalarıdır.
Artık mobilyaların asıl kullanım amaçlarının yanı sıra farklı ve dikkat çekici özelliklere de
sahip olmaları gerekiyor (Şekil 3.3).
Mekânlarda mobilyalar ve düzenlemeleri konusuna “Tefriş” modülünde ayrıntılarıyla
değineceğiz.

Şekil 3.3: Mobilya örnekleri

3.1.3. Aksesuarlar
Ev dekorasyonunun vazgeçilmez tamamlayıcıları olan aksesuarlar, her zaman gözde
unsurlar olarak önemlerini koruyor. Aksesuarları doğru ve işlevsel kullanmalıyız. Bunun
yanı sıra evde var olan ve artık kullanmadığınız çeşitli objeleri, tarzlarını değiştirerek,
boyayarak ve farklı amaçlara yönelik kullanabilir, böylece yeni ve farklı aksesuarlar elde
edebilirsiniz.
Boş kalan köşeleri, tercihen içinde canlı bitkilerin olduğu bir saksıyla, çeşitli
boyutlardaki çerçevelerle ya da tarzınıza uygun bir sandalye ile doldurabilirsiniz. Bu
durumda seçeceğiniz aksesuarın ebatlarının mekânla uyumlu olmasına dikkat ediniz.
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Öncelikle ne tür bir dekorasyondan hoşlandığınıza karar vermelisiniz. Modern
bir dekorasyondan hoşlanıyorsanız sade ve yalın aksesuarlar seçmelisiniz.
Eğer kendinizi etnik, otantik ya da egzotik gibi herhangi bir tarzla
sınırlandırmak istemiyorsanız, aksesuar seçerken sizin için değerli olan objeleri
tercih etmelisiniz.
Öncelikle aksesuar kullanmak istediğiniz odayı dikkatlice inceleyip neler
yapmak istediğinize karar veriniz. Bir parça renklilik ve canlılık katmak, ölü
noktaları kapatmak ya da görsel bir ağırlık katmak istediğinizde işe büyük obje
ve aksesuarları yerleştirmekle başlayınız. Ardından gerekli gördüğünüz yerlere
küçük aksesuarlar koyunuz.
Renkli ve havai şeylerden hoşlanıyorsanız hareketsiz bulduğunuz yerlere küçük
aksesuarlar koyabilirsiniz.
Kanepeniz ne tarz olursa olsun üzerine koyacağınız birkaç yastık veya bir şal
onu çok daha zarif gösterecektir. Aksesuarları satın almak durumunda
değilsiniz. Örneğin eski ahşap bir masanın ayakları, mükemmel şamdanlar
yapmak için idealdir (Şekil 3.4).

Şekil 3.4: Aksesuar örnekleri

3.2. Malzeme özellikleri
3.2.1. Ekonomiklik
Satın alma öncesinde mobilyanın kullanım amacı, dekorasyondaki yeri ve bütçeye
uygunluğu konusunda değerlendirmelerde bulunmalıyız. Çünkü mobilya seçiminde; ihtiyaç,
ekonomik durum ve zevk oldukça önemli yer tutar. Ekonomik durumumuza uygun mobilya
seçmeliyiz. Görünüşü güzel olan bir mobilya rahat olmayabilir ya da fiyatı size uygun
değildir. Amaç dayanıklı, rahat ve uygun fiyattaki bir mobilyayı satın almak olmalıdır.

3.2.2. Estetiklik
Her çağda tasarımcılar kendilerine özgü estetik, beceri ve düşünme kavramlarını
mobilyaya da aksettirmişlerdir. Mobilya tasarımlarında anti-simetrik ve geometrik formlar,
etkisini artıracaktır. Bu formlar; projelerde canlı, değişik ve estetik mekânlar oluşturmamızı
sağlar. Tasarımlarımıza streç tavanlar, interaktif ışıklı tabanlar, şok emici yer kaplamaları
gibi yeni malzemeler çok çarpıcı estetik bir boyut kazandırmaktadır. Estetik yeni
malzemelerle geleceği daha renkli, dinamik ve heyecanla tasarlayabileceğiz.
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Basmakalıp ürünlerle döşenmiş renksiz, kişiliksiz, fazla düzenli, monoton mekânlar
ilgi görmemektedir. Bunu anlamayanlar büyük paralar harcayarak demode mekânlara sahip
olmaktadır. Özgür renk ve desenlerin kullanıldığı, modern ile klasik mobilyaların
harmanlandığı, kişilikli, hafif uçuk, çarpıcı, estetik mekânların tasarımına ihtiyaç vardır.

3.2.3. Fonksiyonellik
Eşyalar, insanlar tarafından kendisine hizmet etmesi için üretilmektedir. Belli bir
eylemin yerine getirilmesindeki etkinliği artırmak amacıyla kullanılan eşya fonksiyonel
olmalıdır. Tasarımcı mobilyaların, fonksiyonel düzenleneceğini bilmelidir ki insan evde,
büroda, iş yerinde vazifelerini rahatça yerine getirebilsin veya rahatça dinlenebilsin.
Kötü bir mobilya sırt, bel ve ayak ağrıları gibi fiziksel rahatsızlıklara neden olma
yanında, kişiyi psikolojik olarak da olumsuz etkiler. Dinlenmeye gereksinimi olan birey
aradığı rahatlığı ve huzuru, kullanışlı ve fonksiyonel bir mobilyada bulabilir.

3.2.4. Renk Işık İlişkisi
Renk ve ışık ilişkisinde renklerin içerdikleri titreşimli enerjinin insan psikolojisi
üzerinde etkileri vardır. Renklerin algılanması ışık kaynaklarına bağlıdır. Seçilen ışık
kaynakları ile renklerin verimlilikleri önemlidir.
Görsel konforun sağlanması, eylemler ile renk arasındaki ilişkilerin doğru kurulmasına
bağlıdır. Bunun için uygun aydınlatma düzenekleri ve uygun ışık kaynaklarının seçilmesi
gerekmektedir. Farklı renk özellikli ışık kaynaklarıyla sıcak ve huzurlu bir atmosfer
yaratılabileceği gibi uyarıcı, çalışmaya teşvik edici etkiler de oluşturulabilir.
Kişilerin sevdiği vazgeçemediği bazı renkler vardır ve çevresini söz konusu renklerle
çevirmek en doğal hakkıdır. Yatak odasında aşırı sıcak bir ortam yaratacak renkler, dikkati
her an canlı tutacaklarından pek tavsiye edilmez. Diğer odalarda soğuk bir etki yaratacak
açık mavi, yeşil, gri, hatta leylak rengi yatak odalarında rahatça kullanılır. Yatak odasındaki
renklerin ve uyumun, dinlendirici olması gerekmektedir. Göz bütün odada, perdelere,
duvarlardan aydınlatmaya rahatça hiçbir çağrışım olmadan dolaşabilmelidir. Bir fon rengi
seçilip bu rengi tekrarlayacak çerçeve, abajur gibi objelerle daha belirgin olması sağlanabilir.
Tavandan yansıtılan endirekt ve başucu aydınlatması kullanılabilir.
Sıcak güneş ışıkları güneş batarken ya da doğarken odaya girdiklerinde bütün renkler
daha parlak, daha canlı görünür. Tersine, zayıf ışıklar da her şeyi öldürür, sönükleştirir. Bu
noktada yine evin ve odanın baktığı yön önem kazanır.
Odaya giren ışığın yanı sıra ışığın üstüne çarpıp yansıdığı yüzey de çok önemlidir.
Aynı sıcaklıkta iki yüzeyden biri parlak, diğeri mat ise parlak olan ışığı yansıtır, mat olan ise
yok eder. Bu nedenle yatak odasının aydınlatmasında elden geldiğince pencereden sızan gün
ışığı taklit edilmektedir. Bu durumda, seçilen eşya her zaman istendiği gibi görünür, istenen
etkiyi yapar.
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Yatak odası gibi dinlenme, uyuma, kitap okuma gibi eylemlerin
gerçekleştirildiği
mekânlar için rahatlık, sükûnet, dinlenme, yatıştırma,
yumuşatma ve sakinleştirme etkileri olan mavi, turkuvaz, morun açık tonları,
açık yeşil renkler seçilebilir.
Çalışma odası ve toplantı salonu gibi çalışma eyleminin yapıldığı bu mekânlar
için gücü temsil eden, yoğunlaşma ve otorite sağlayan, rahat ve tepkisiz
hissettiren mor ve açık tonları, siyah ve tezat renkleri, kahverengi ve lacivert ile
tek yönden gelen ışık ve ayarlanabilir hareketli masa lambaları kullanılabilir.
Oturma odası ve salon gibi oturma, dinlenme ve televizyon izleme eylemlerinin
yapıldığı bu mekânlar için gözü dinlendirmesi, huzur vermesi, stres atmayı
sağlaması nedeniyle açık mavi, beyaz, açık ve doğal renkler ile sıcak renkli
lambalar, endirekt ve bölgesel aydınlatma sistemleri kullanılabilir.
Mutfak, yemek pişirme, depolama, yiyecek hazırlama ve servis gibi eylemlerin
gerçekleştirildiği bu mekânlar için doğayı çağrıştıran, güven ve huzur veren,
bitecek bir zamanı temsil eden yeşil, sarı ve tonları ile sıcak ışık renkleri, tezgâh
ve dolaplar için de özel aydınlatma düzenekleri seçilebilir.
Koridor ve giriş, bekleme, geçiş ve oturma eylemlerinin yapıldığı bu mekânlar
için kendine güven duygularını harekete geçiren, huzur veren gül rengi, şeftali,
mor ve açık tonları, canlı ve sıcak renkler ile yarı şeffaf aplikler, geniş açılı
armatürler kullanılabilir.
Çalışma, eğlence, yemek yeme, servis, toplantı ve sergi gibi eylemlerin
yapıldığı çok amaçlı mekânlar için sıcak, davet edici bir atmosfer, canlılık ve
güven veren turuncu, kırmızı, yeşil-kırmızı, turkuaz ve sıcak renkler, kontrolle
değişebilen aydınlatma sistemi tercih edilir.
Çocuk odası, diskotek ve restoranlarda dikkati ayakta tutan, enerji, hareket ve
canlılık veren, kan dolaşımını hızlandıran turuncu, kırmızı, sarı ve yeşilin
tonları ile tavandan yansıtılan endirekt aydınlatma, renkli ve özel aydınlatma
sistemleri kullanılabilir.

3.3. Renk Tasarımı
Etrafınızdaki masa, sandalyeler, pencerenizden gözüken ağaçlar, gökyüzü, evinizin
duvarları, çevrenizdeki insanların yüzleri, yediğiniz meyveler, şu anda okuduğunuz kitap vb.
bunların hepsi ayrı birer renge sahiptir. Renkler insanlara etki eden, insanın huzurunu
sağlayan veya bıkkınlığına, aktif ve pasifliğine sebep teşkil eden olgulardır. Evinizi
rengârenk boyamak istiyorsanız seçtiğiniz rengin anlamını da bilmeniz gerekir (Şekil 3.5).
Mekân yüzeyleri; tasarımda, istenilen etkiyi yaratmak için kullanılan en geniş
yüzeylerdir. Yüzeylerde renkler ve dokularla birbirinden çok farklı etkileşim yaratmak
mümkündür. Kaplama seçiminde renklerin etkisi de dikkate alınır. Binanın kuzeye bakan
mekânlarında kırmızı, turuncu, sarı gibi sıcak renk tonlarının; güney ve batıya bakan
mekânlarda ise mavi, yeşil, beyaz gibi soğuk renk tonlarının seçilmesi daha uygun olacaktır.
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Yatak odasında rahatlık, sükûnet ve yatıştırma etkileri bulunan mavi ve mor rengin
açık tonları; çalışma odasında da gücü temsil eden, yoğunlaşma ve otorite sağlayan mor,
siyah, kahverengi ile lacivert renklerin kullanılması önerilir. Söz gelimi, duvar ve tavanları
bej bir fon üzerinde çiçek demeti motifli kumaş ya da kâğıtla kaplatıp yatak örtüsü ve
yastıklar için de bej ve kahve tonları seçilebilir. Yatak örtüsünün duvarlarla veya bazı
aksesuarlarla, kenarda şayet uygulandıysa kenar duvar bordürüyle aynı renklerden seçilmesi
hoş bir görüntü ve uyumu yansıtacaktır. Yatak odasında modern renkler ile klasik çözümler
bir araya getirilebilir.
Kuzeye bakan bir odada açık renk ceviz mobilyalar seçilerek duvarlar sarı, kahverengi
bir renge boyanarak ve bu renklerin tonları (altın sarısı, turuncu, kırmızı, kahverengi) yatak
örtüsü ve yastıklarda kullanılarak bir serinlik etkisi yaratılabilir. Tersine, oda güneye bakıyor
ve çok sıcak oluyorsa açık mavi, beyaz ve gri tonları kullanılarak bir serinlik etkisi
yaratılabilir.


Renkler ve anlamları








Kırmızı; hareket ve canlılık vererek kişiyi çalışmaya yöneltir. Bu
bakımdan yatak odasında böyle bir renk kullanılacaksa başka renklerle
hafifletilmelidir.
Sarı, sıcaklık ve mutluluk duygusu uyandırır.
Yatak odası için en uygun renklerden biri de dinlendirici özelliği ile
yeşildir. Hoş bir serinlik etkisi yapmasının yanı sıra, odada doğanın bir
parçası gibi durur.
Açık mavi; soğuk renkler arasında yer alır, dinlendirici, sakinleştiricidir.
Ayrıca odayı daha büyük gösterir. Bu arada söz konusu renklerin, çok
parlak tonlarda seçilirse uzun sürede yorucu olabileceklerini unutmamak
gerekir.
Yeşil, biraz griyle karıştırılırsa son derece dinlendiricidir; yalnız çok
büyük yatak odalarına soğuk bir hava verir.
Beyaz; bütün mobilyaları daha iyi gösterir. Ayrıca çok büyük olmayan ve
pek ışık alamayan bir yatak odası, duvarları ve tavanı beyaza
boyandığında daha büyük görünür. Her yanı bembeyaz yapmak
istenmiyorsa yeri duvardan duvara uçuk mavi bir halıyla kaplayıp
tavanda aynı rengi tekrarlamak mümkündür.

Şekil 3.5: Renklerin insanlar üzerinde yaptığı etkiler
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kendi belirleyeceğiniz bir plan üzerinde kullanılacak yer kaplamaları ve duvar
kaplamalarını belirleyip boya için renk seçimi yapınız.
İşlem Basamakları
 Malzemelerin ekonomik, estetik ve
fonksiyonel özelliklerini belirleyiniz.
 Kaplamaların çeşitlerini tespit ediniz.
 Kaplamaların özelliklerini belirleyiniz.
 Mobilyalarda istenen özellikleri
listeleyiniz.
 Mekânlarda mobilyalar ve
düzenlemeleri belirleyiniz.
 Müşteri isteklerini tespit ediniz.
 Malzemelerin özelliklerini dikkate
alarak seçimlerinizi yapınız.
 Renk ışık ilişkisini kurunuz.
 Hangi mekânlarda hangi renkleri
kullanacağınızı listeleyiniz.

Öneriler
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Atölye iş kıyafetinizi giyiniz.
Gerekli araç gereçlerinizi temin ediniz.
Aldığınız ölçüleri kontrol ediniz.
İsteklerin yönetmeliklere uygun olması
gerektiğini unutmayınız.
Yer ve duvar kaplaması ayrımına dikkat
ediniz.
İstenen özelliklerin ergonomik olmasına
dikkat ediniz.
Islak hacimler için seçeceğiniz
kaplamaların uygun olmasına özen
gösteriniz.
Renk ışık ilişkisini unutmayınız.

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

Evet Hayır

1. Malzemelerin ekonomik, estetik ve fonksiyonel özelliklerini
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

incelediniz mi?
Kaplamaların çeşitlerini incelediniz mi?
Kaplamaların özelliklerini incelediniz mi?
Mobilyalarda istenen özellikleri öğrendiniz mi?
Mekânlarda mobilyalar ve düzenlemeleri öğrendiniz mi?
Müşteri isteklerini tespit ettiniz mi?
Malzemelerin özelliklerini dikkate alarak seçimlerinizi yaptınız mı?
Renk ışık ilişkisini incelediniz mi?
Hangi mekânlarda hangi renkleri kullanacağınızı belirlediniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

“Sıcak teması olan ………gibi malzemeler yatak odası ve salon gibi yerlerde tercih
edilir. Buna karşılık düzgün yüzeyli ancak soğuk temaslı ……….. gibi kaplamalar,
banyo mutfak gibi ıslak hacimlerde kullanılır.” cümlesinde boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Karo-halı
B) Halı ya da ahşap- seramik
C) Karo- PVC
D) Hiçbiri

2.

Aşağıdakilerden hangisi kaplamaların amaçlarından değildir?
A) Binayı sağlamlaştırmak
B) Kullanım güvenliği ve yeterli konfor
C) Darbeli seslere karşı yalıtım sağlamak
D) İyi ve estetik bir görünüm sağlamak

3.

Aşağıdakilerden hangisi malzeme özellikleridir?
A) Ekonomiklik
B) Renk ışık ilişkisi
C) Estetiklik- fonksiyonellik
D) Hepsi

4.

5.

Oturma, yemek yeme, çalışma, yatma gibi eylemlerin yapılmasında kolaylık ve rahatlık
sağlayan, bulunduğu yerin süslenmesine ve türlü amaçlar için donatılmasına yarayan,
taşınabilir büyüklükteki eşyaların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mekân
B) Eşya
C) Mobilya
D) Konfor
Yatak odası için aşağıdaki renklerden hangisi seçilemez?
A) Turkuvaz
B) Mavi
C) Açık yeşil
D) Kırmızı

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4
AMAÇ
Gerekli donanımı kullanarak standartlara uygun kat planı etüdü yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kat planı çizim için ilgili teknik şartname, İmar Yönetmeliği ve esaslarını
inceleyiniz.



Kat planı çizim öncesi mimari bürolara giderek ihtiyaç duyulan belgeleri tespit
ediniz.



Belediyeye giderek ruhsat alınırken hangi belgelerin gerekli olduğunu
araştırınız.



İhtiyaç programını müşteri ile çıkarınız.



İmar Yönetmeliği ve esasları çerçevesinde mekân alan ve yönlerine dikkat
ediniz.



Karkas yapı inşaatını inceleyerek yapı elemanlarını araştırınız.



Kat planı çizim standartlarını inceleyiniz.

4. KAT PLANI ETÜDÜ (1/100)
4.1. Yönetmelik ve Şartnameler
4.1.1. İmar Yönetmeliği
Öğrenme Faaliyeti -1’de İmar yönetmeliği’ni açıklamıştık. Kat planı çizimi için arsa
hukuki bilgi ve belgelerini; tapu senedi, tahsis belgesi, irtifak, ortaklık, hisse, tapu şerhi,
ipotek, çap, imar planı ve plan notu bilgilerini de içeren imar durum belgelerini;
yönetmelikler çerçevesinde tasarımcıyı doğrudan ilgilendiren açıklamaları inceleyelim.
Ayrıntılılar için İmar Yönetmeliği’ni inceleyiniz.
Tapu: Arsa çapı veya kadastro haritası, şehrin tapu kadastro dairesi tarafından
hazırlanan bir belgedir. Bu belgede pafta, ada, parsel nu. gibi bilgiler belirtilir. Arsanın
1/500, 1/1000 veya 1/2000 ölçeğinde planı çizilmiştir. Planda arsanın bitişik olduğu yol,
komşu parsel nu. ve kuzey yön gösterilir. Gerekli çalışmalarda kullanılmak üzere ruhsat
dosyasına konur, arsanın mal sahibine ait olduğunu kanıtlayan belgedir.
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Röperli kroki (aplikasyon tutanağı): Mal sahibi bir dilekçe ile tapu dairesine
müracaat ederek röperli kroki alır. Tapu ilgilileri arsaya gelerek arsa üzerinde sınırları tespit
eder ve köşe kazıklarını çakar. Daha sonra bu kazıklara göre bina zemine ip iskelesi
kurularak tatbik edilir.
Çap: Arsa çapı veya kadastro haritası, şehrin tapu kadastro dairesi tarafından
hazırlanan bir belgedir. Bu belgede pafta, ada, parsel nu. gibi bilgiler belirtilir. Arsanın
1/500, 1/000 veya 1/2000 ölçeğinde planı çizilmiştir. Planda, arsanın bitişik olduğu yol,
komşu parsel nu. ve kuzey yön gösterilir. Gerekli çalışmalarda kullanmak üzere ruhsat
dosyasına konur.
İmar durum belgesi: Şehir imar yönetmeliğine göre düzenli yaşama ve yapılaşma
için belediyelerce düzenlenen belgedir. Bir yapının projesinin hazırlanması yapı yerine ait
imar durumunu bilmekle olur. İmar durum belgesinde bulunması gereken bilgiler; bahçe,
blok, ikiz veya bağımsız vb. durum; ön, yan ve arka komşu mesafeleri, saçak kotu ve kat
adedi, bina alanı, inşaat alanı, bina derinliği, açık ve kapalı çıkmalar gibi özellikler (Şekil
4.1). imar durumu tanzimi için matbu dilekçe, tapu, çap, röperli kroki vb. evraklar gereklidir.
T.C
…BELEDİYESİ
İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR DURUM BELGESİ

İsim:
Adres:
.2002 gün ve sayılı dilekçe karşılığı

İmar durumu, yürürlükte bulunan imar planı, yönetmelik, İmar Yasası ve bu konuda
yayınlanmış kaynaklar doğrultusunda düzenlenmiştir.
İmar durumu ile proje düzenlenebilir, inşaat yapılamaz.
İmar planı, İmar Yasası ve yönetmeliklerinde bir değişiklik olmaması hâlinde imar
durumu bir yıl için geçerlidir. Değişiklik olması hâlinde ise imar durumu geçerliliğini
kaybeder ve bu nedenle hiçbir hak iddia edilemez.
Tescilli sivil mimarlık örneği yapılar ve anıtsal yapılar karşısında ve tescilli
ağaçların yakınında bulunan parsellerde K.T.V.K.Y. Kurulu ilke kararlarına uyulacaktır.
Zemin etüdü yapılmadan uygulama yapılamaz ve etüt sonucunda yüksekliklerde
değişiklik yapılabilir. Yapılacak zemin etütleri ilgili odalar tarafından ve büyükşehir
belediyesi zemin etüdü bürosunca onaylanacaktır.
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Otopark parsel içinde çözümlenir. Plan yapılanma şartları ektedir.
TOPLAM İNŞAAT ALANI (KAKS): 722,01x1,5=108301 m² ÖLÇEK: 1/1000
Yürürlükteki İmar Planı

Plan Yapılanma Şartları

Adı:
Onay tarih
ve Nu.:
Ölçek:

.......ŞBELB.Ş.K. 18_06_2006

İmar yüksekliği

5 Kat-H:15,50m

İnşaat Yapım Şekli

Bina derinliği

Kroki

Tab. Alanı
Katsayısı

0.40

5.00 m

Kul. Alanı
Katsayısı
Kot Alınacak Nokta

0.50

Ön Bahçe Mesafe

1/1000

3.00 m

Ayrık

Yönet

Yan Bahçe Mesafe
Pafta

Ada

Parsel

Alanı

Kadastro
ve Plan
H22/4c

RAPORTÖR
Adı Soyadı :
Tarih
:

4162

10

-

Ar. Bahçe
Mesafesi
Parselasyon Planı

Encümen Karar no:……………..Tarih:…………

İMAR BÜRO ŞEFİ İMAR İŞLERİ MÜDÜRÜ
Adı Soyadı :
Tarih
:

Adi Soyadı:
Tarih
:

Şekil 4.1: İmar durum belgesi

Öğrenme Faaliyeti–2’de mekân alanları tasarımı, tasarımda kullanıcı gereksinmeleri,
mekân alanlarını programlama, bir konuta ait işlev şeması ve mekân alanlarını düzenleme
ilkeleri konusunda bilgilenmiştik. Tasarımcı, arsa yerinde yapacağı incelemelerle arsa
ölçülerinin çapa uygunluğunu, şehir imar planındaki imar durumunu, topoğrafik durumunu,
rüzgâr yönünü, mevcut ağaçları, kuzey yönünü, zemin yapısını, manzara durumunu, iklim
şartlarını, yol durumunu, su ve pis su borularının durumunu inceler.
Yapının ekonomisi, maliyet tavanı, seçilen yapım sistemi ve kullanılacak yapım
teknikleri belirlenir. Hazırlık ve ön etüt aşamasında elde edilen tüm bilgiler değerlendirilir.
İmar durumu ve yönetmelikler, mimari özellikler, koşullar, kısıtlamalar, işlevlerin
ilişkileri ve kurgusu tasarıma yansıtılır. Kat planı etüdüne, taslak çizim bilgileri ve müşteri
istekleri ışığında başlarız.
İmar durum belgesi bilgilerimizi inceleriz. Arsamıza; ayrık nizam (bahçeli), tek blok,
beş kat, ikiz daire, asansörlü, üç oda, bir salon, balkon yapılabileceğini tespit ederiz. Vaziyet
planımıza hazırlık teşkil edecek bina oturum alanımızı belirleriz (Şekil 4.2). Burada anlatım
kolaylığı ve ölçek sınırlılıkları açısından kat planı etüdünü bir daire üzerinde yapacağız.
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Şekil 4.2: İmar durum belgesi

Oturma alan sınırlarımız içinde, donanım bilgilerimiz ışığında, ilk eskiz çizimimizi
yaparız (Şekil.4.3).
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Şekil 4.3: İlk eskiz çalışması

İlk yapılan eskiz çalışmalarımız, müşteri istekleri ve çizim standartları açısından
değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda ikinci bir eskiz çalışması kararına varıldı (Şekil
4.4).
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Şekil 4.4: İkinci eskiz çalışması

İkinci yapılan eskiz çalışmalarımız, müşteri istekleri ve çizim standartları açısından
değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda ikinci eskiz çalışmasının duvarlarının
çizilmesine, mekân alanlarının belirginleştirilmesi kararına varıldı (Şekil.4.5).
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Şekil 4.5: İkinci eskiz çalışmalarını olgunlaştırma çizimi
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4.1.2. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Şartnamesi
Bayındırlık İşleri Şartnamesi, 29. 8. 1984 tarih ve 84 /8520 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı eki olarak 9.10.1984 tarih, 18540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun (8.) maddesine dayanılarak hazırlanmış olan bu
genel şartname, iş sahibi idareler tarafından Kanun’da yazılı usullerden biri ile yaptırılan ve
tanımları aynı Kanun’un 4. maddesinde yapılmış olan her türlü yapım ve hizmet işlerinin
yürütülmesinde uygulanacak genel esasları tespit eder.

4.2. Kolon Çizimleri
4.2.1. Aks Çizimi
Yapıya ait projeler hazırlanırken taşıyıcı sistem elemanlarının çiziminde,
hesaplamalarında, yerlerinin belirlenmesinde ve aplikasyon işlerinde kolaylık sağlamak için
kullanılan yardımcı hayali çizgiye (hatta) aks denir.
Taşıyıcı aks sistemi, statik projeye uygun harf ve sayılarla (koordinat sistemi
esaslarına göre X ekseni üzerinde harfler, Y ekseni üzerinde sayılar olmak üzere) belirtilir.
Aks çizgilerinin başlangıç ve bitişine ilgili harfler ve rakamlar yazılarak proje
üzerindeki bilgilerin alınması kolaylaştırılmış olur.
Aks çizgileri, taşıyıcı elamanların (kiriş, kolon, temel vb.) eksenlerinden veya
kenarlarından geçirilir. Mühendisler hesap kolaylığı bakımından eksen çizgisini esas alırken
mimarlar da genellikle çizim ve uygulama açısından kirişlerin bir kenarından aks çizgisini
geçirmeyi tercih etmektedir. Projelerin uygulamasında aks rakamlar yukarıdan aşağıya doğru
yazılmaktadır. Kolon aksları, duvar ve kirişler dikkate alınarak çizilir. Yığma yapıda ise
akslar alınmaz. Seçeceğiniz aks çizgi tipi ile (
) aksların tümü çizilir (Şekil 4.7).

4.2.2. Kolon Çizimi
Kirişlerden gelen yükü temele ileten düşey durumdaki yapı elemanlarına kolon denir.
Süs amaçlı ve taşıyıcı amaçla kolon yapılır. Taşıyıcı kolonun boyutu, üzerine gelen yüke
göre değişir. Minimum kolon boyutu 25x50 cm’dir. Kolon yerleştirilirken bacaya denk
gelmemesine dikkat edilmelidir. Fretli, kare ve dikdörtgen kesitli kolon çeşitleri
bulunmaktadır (Şekil 4.6). Kolonlar akslardan yararlanılarak tek çizgi ile tekniğe uygun
çizilir (Şekil 4.8).
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Şekil 4.6: Kolon kesiti örnekleri

43

Şekil 4.7: Aks çizimi ölçek 1/100
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Şekil 4.8: Kolon çizimi ölçek 1/100
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4.3. Duvar Çizimleri
Duvarlar mekânları birbirinden ayıran ve oluşumunu sağlayan yapı elemanlarıdır.
Planlarda duvar, pano, camlı bölme gibi mahal ya da bina ayrım elemanları eksiksiz çizilir
ve gerekli açıklamalar yazılır. Kapı, pencere ve baca yokmuş gibi tüm duvarlar olarak çizilir
(Şekil 4.9).

4.3.1. İç Duvar
İçe gelen duvarlar minimum 10 cm kalınlığında çizilir.

4.3.2. Dış Duvar
Dışa gelen duvarlar minimum 20 cm kalınlığında çizilir.

Şekil 4.9: İç ve dış duvar çizimi ölçek 1/100
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4.3.3. Baca
Bina içindeki hacimleri ısıtma ve pişirme amaçlarıyla yakılan ateş kaynağından çıkan
gaz ve dumanları dışarı atmak için yapılan kanallardır. Ateş bacaları boyut olarak minimum
13,5×13,5 cm ve iç duvarlara tanziminin yapılması gerekir.

4.4. Merdiven Dengelendirme
Şekil 4.10’da merdiven elemanları bir arada gösterilmiştir. Merdivenler, yapılışında
uygulanacak bütün özelliklerine uygun olarak çizilir. Merdivende çıkış hattı ilk ve son
basamakta belirtilir. Başlangıç ve bitiş noktaları ile sahanlıklara ait kaba ve bitmiş inşaat
kotları yazılır. Kat planına ait merdiven Şekil 4.11’de çizilmiştir.

4.4.1. Rıht
Basamaklar arasındaki dik yüzeydir. Planda, rıht yüksekliği ve rıht numarası yazılır.
h=H/hn
h= 270/17=15,88 cm
h=15,88 cm

4.4.2. Basamak
Ayakla basılan yatay taban yüzeyidir. Basamak adedi ve genişlik yazılır. Basamaklar
gerçeğe uygun ölçü ve sayıda çizilir.
1 adım = 2 rıht + 1 basamak = 62 - 64 cm
2h + b = 62 – 64 cm
Örnek: h = 16 cm alınmış ise
62 = 2h + b ‘ den
62 = 2 x 16 + b
b = 62 - 32 = 30 cm
b= 30 cm

4.4.3. Çıkış Hattı
Merdivenlerde iniş ve çıkış yapılırken üzerinde yüründüğü kabul edilen ve
görülmeyen hatta çıkış hattı denir. Aslında hayalî olarak düşünülüp merdiven genişliği 120
cm’ye kadar olan tam ortadan, daha geniş olan merdivenlerde de korkuluktan itibaren 55- 60
cm içeride kabul edilir ve çizilir. Merdiven ve sahanlık aksını gösteren çizginin basamakları
kestiği noktalar, çıkış yönünde numaralandırılır.

4.4.4. Korkuluk
Emniyet iniş ve çıkışı sağlamak için merdiven kenarlarına 75–90 cm yükseklikte
korkuluklar yapılır. Korkuluklar ayrıntılı bir şekilde kesitlerde gösterilir.

4.4.5. Kesme Düzlemi
Her kat planında kesit geçirilen yerlerden kesit çizgisi ve bakış yönü gösterilir.
Merdiven ile ilgili ayrıntılar için kesme çizgisi, merdiven kolunun üzerinden geçirilir.
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Şekil 4.10: Merdiven elemanları

Şekil 4.11: Merdiven çizimi ölçek 1/100
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4.5. Kapı Çizimleri
4.5.1. İç Kapı
Bina iç mekân geçişlerini sağlamak amacıyla yapılan kapılardır. Bu kapılar,
kullanıldıkları hacme göre genişlik almaktadır. Kapı genişliği; wc, banyo ve oda kapılarında
90 cm, giriş kapılarında 100 cm alınır. Kapı yüksekliği 200-220 cm arasında seçilmektedir
(Şekil 4.12).

4.5.2. Dış Kapı
Bina dış girişine ve daire girişine yapılan kapılardır. Bu kapıların genişlikleri 100-110
cm olmalıdır. Bir binaya ya da bir daireye ilk girilen kapı olması sebebiyle estetik açıdan
diğer kapılara göre daha çok önem verilmelidir. Apartman giriş kapıları camlı bölmeli, daire
ve konut girişleri emniyet açısından tamamen kapalı yüzeyli olmalıdır (Şekil 4.13).

4.5.3. Topal Kasa
Genellikle balkon kapı ve pencere birleşim yerlerinde topal kasa uygulanmaktadır
(Şekil 4.14).

Şekil 4.12: İç kapı

Şekil 4.13: Dış kapı

Şekil 4.14: Topal kasa

Kat planında, ölçeğine göre çizilen kapıların açılış yönleri, üzerinde genişlik ve
yükseklikleri eksiksiz belirtilir (Şekil 4.15).
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Şekil 4.15: Kapı çizimleri ölçek 1/100
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4.6. Asansör Çizimi
Asansör kapasitelerine uygun olarak ve alan olarak belirtilir. Asansör kabini içine
“asansör kabini” yazılır (Şekil 4.16). Asansör çıkıntıları çatı planında da gösterilir. Asansör
kapıları dört kişiliklerde 55 cm altı kişiliklerde 65 cm hasta asansörlerinde 120 cm’dir.

Şekil 4.16: Asansör kabini
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Çizilen kat planında asansör çizimi yapılmıştır (Şekil 4.17).

Şekil 4.17: Asansör çizimi ölçek 1/100
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4.7. Pencere Çizimleri
4.7.1. Oda Pencereleri
Binaların ve içindeki odaların kullanılış amacına göre, o hacme açılacak pencere
boşluk alanı saptanır.
Genel olarak bir odaya açılacak pencere cam yüzey alanı, oda döşeme alanının 1/10 –
½’si arasında değişir. Örneğin, ev ve apartmanlarda 1/5–1/7, okul ve bürolarda 1/5–1/3,
hastanelerde 1/7–1/2’si kadardır (Şekil 4.18).

Şekil 4.18: Oda pencereleri

4.7.2. Banyo, WC, Havalandırma Pencereleri
Banyo, wc’lerde, havalandırma amaçlı küçük ebatlı, vasistaslı da denilen pencereler
düzenlenir (Şekil 4.19).

Şekil 4.19: Banyo, wc havalandırma penceresi

Kat planlarının yatay kesitlerinde (planlarında) pencereler gösterilir. Planlarda
pencerelerle ilgili gerekli bilgiler işlenmelidir. Planda, pencere eksenlerine çizilen çizginin
üstündeki rakam pencerenin genişliğini, altındaki rakam ise pencere boşluğunun yüksekliğini
gösterir. Bütün doğramalar, detaylarına uygun ve şematik olarak çizilir, açılan kanatları
belirtilir, aksları gösteren çizgiler üzerinde en ve yükseklik, kaba inşaat boşluğu yazılır.
Şekil 4.20’de çeşitli ölçülerdeki pencerelerin kat planındaki gösterilişi ve bilgileri
görülmektedir.

53

Şekil 4.20: Pencere çizimleri ölçek 1/100
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4.8. Ölçülendirme
4.8.1. İç Ölçülendirme
İç ölçüler değişik her hacimde ve projenin kolaylıkla okunmasını sağlayacak şekilde
enine ve boyuna iki çizgi üzerinde verilir. Birinci çizgiler üzerinde hacmin net en ve boyu,
ikinci çizgiler üzerinde kapı, pencere, kolon vb. elemanların genişlikleri ile duvar üzerindeki
yerlerin komşu duvarlara uzaklıkları yazılır. Blok içlerinden enine ve boyuna birer ölçü
çizgisi geçirilir.
Kat planımızda iç ölçülendirme yapılmıştır (Şekil 4.21).

4.8.2. Dış ölçülendirme:
Dış ölçüler dıştan bina cephesine doğru; birinci çizgide blok ölçüsü, ikinci çizgide
akslar, üçüncü çizgide cephe hareketleri, dördüncü çizgide dolu ve boş kısımlar olacak
şekilde düzenlenir.
Kat planımızda dış ölçülendirme yapılmıştır (Şekil 4.22).

4.8.3. Kotlu Ölçülendirme
Yapı kotunun belli kıyas düzlemine göre ölçülendirilmesine kotlu ölçülendirme denir.
Planlara konan kot, yapının üçüncü boyutu hakkında bilgi verir. Kot dairesinin yanına
yazılan rakam kıyas düzlemiyle arasındaki mesafeyi, rakamın yanındaki (+) veya (-) işareti
ise kıyas düzleminin yukarısında veya aşağısında olduğunu gösterir.
Kat planımızda kotlu ölçülendirme yapılmıştır (Şekil 4.23).
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Şekil 4.21: İç ölçülendirme ölçek 1/100
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Şekil 4.22: Dış ölçülendirme ölçek 1/100
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Şekil 4.23: Kotlu ölçülendirme ölçek 1/100
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4.9. Yazı
4.9.1. Yazı Şablonları
Çeşitli büyüklükte eğik ve dik norm yazı yazmak için hazırlanmıştır. Kenarı plastik
veya metal bir çerçeve ile yükseltilmiş olanları kullanışlıdır. Şablonlar yazı yüksekliğine
göre numaralandırılmıştır. Şablonla yazı yazmak için rapido uçlarından yararlanılır.
Çeşitli büyüklükte eğik ve dik norm yazıların yazılmasında, her türlü büyük küçük
dairelerin çizilmesinde, elle çizilme imkânı olmayan şekillerin çizilmesinde vb. işlerde
kullanılır. Farklı renk, şekil ve desenlerde bulunan şablonlar proje çiziminde büyük
kolaylıklar sağlamaktadır. Mahallerin bilgilerinin yazımında, yazı şablonları kullanılır (Şekil
4.24).

Şekil 4.24: Değişik ölçülerde yazı şablonları

Yapının donatımları ile ilgili açıklamaların yazımında ikilik, mekân isimleri ve ölçü
rakamlarının yazımında üçlük ve plan, kesit, görünüş ve detay isimlerinin yazımında beşlik
şablon kullanılır.

4.10. Tefriş Çizimi
4.10.1. Sabit Eşya Mahal Tefrişi
Yapının donatımları ile ilgili tüm özellikler planlarda şematik olarak gösterilir ve
gerekli açıklama notları yazılır. Mutfak, banyo, wc mahalleri fonksiyonlarına uygun tefriş
edilir (Şekil 4.25).

4.10.2. Diğer Mahal Tefrişleri
Salon, çalışma odası, yatak odası, hol-antre gibi hacimler ihtiyaç programında
belirtilen fonksiyonlarına uygun tefriş edilir (Şekil 4.26). Tefrişlerle ilgili ayrıntılar “tefriş”
modülünde verilecektir.

4.11. Tarama Çizimleri
4.11.1. Islak Mekân Taraması
Islak mekân döşemelerinde kullanılan malzemeler hakkında ön bilgi vermek amacı ile
tarama yapılmıştır (Şekil 4.27).
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4.11.2. Oda Taramaları
Oda döşeme kaplamaları hakkında bilgi vermek amacı ile tarama yapılmıştır. Kat
planımızın tüm taramaları Şekil 4.27’de yapılmıştır.

Şekil 4.25: Sabit eşya mahal tefrişi ölçek 1/100
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Şekil 4.26: Diğer mahal tefrişleri ölçek 1/100
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Şekil 4.27: Islak mekân ve oda taramaları ölçek 1/100
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Öğretmeninizin vereceği ölçülerde kat planı çizimini 1/100 ölçekte şartname ve
yönetmeliklere uygun olarak yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler







 Kat planları çizimi için ilgili yönetmelik
ve şartname bilgilerini kullanınız.
 Çizim kâğıdını masaya bağlayınız.
 Yapılan tasarım, model ve taslağa göre
aksların yerini tespit ediniz.
 Aks çizgilerini çiziniz.
 Kolonları akslara oturtunuz.
 Duvarları çiziniz.
 Merdiven dengelendirmesini yapınız.
 Kapı ve pencereleri çiziniz.
 İç, dış ve kotlu ölçülendirmeyi yapınız.
 Mahal yazı ve bilgilerini yazınız.
 Mahal tefrişi yapınız.
 Taramaları yapınız.
 Çizim paftasını çinileyiniz.
 Çizimi kontrol ediniz.
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Atölye iş kıyafetinizi giyiniz.
Gerekli araç gereçlerinizi temin ediniz.
Aldığınız ölçüleri kontrol ediniz.
İsteklerin yönetmeliklere uygun olması
gerektiğini unutmayınız.
Manzara ve yön durumuna özen
gösteriniz.
Yapı şeklinin ve büyüklüğünün imar
durumuna uygun olması gerektiğini
unutmayınız.
Kolonlarda çizeceğiniz aksların numara
ve harflerini yazmayı unutmayınız.
Duvarları çizdikten sonra doğrama
yerlerini doğru olarak boşaltınız.
Kapı açılış yönlerinin mahalin geniş
tarafına olacağını unutmayınız.
Yönetmeliklere uygun ölçülerde pencere
yerleştirmeyi unutmayınız.
Ölçülendirmede sınırlama işaretlerini
unutmayınız.
Ölçüleri yazarken aks ve toplam ölçülere
uygunluğunu kontrol ediniz.
Tefriş yaparken mutfak ve ıslak hacim
sabit eşyalarını unutmayınız.
Taramaları uygun yer ve aralıkta
yapınız.
Paftayı çinilerken rapidolarınızın temiz
ve düzgün çalışıyor olmasına özen
gösteriniz.
Çizim bitince eksik ve hataların olup
olmadığını gözden geçirmeyi ihmal
etmeyiniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri
Kat planları çizimi için ilgili yönetmelik ve şartname bilgilerini
kullandınız mı?
Çizim kâğıdını masaya bağladınız mı?
Yapılan tasarım, model ve taslağa göre aksların yerini tespit
ettiniz mi?
Aks çizgilerini çizdiniz mi?
Kolonları akslara oturttunuz mu?
Duvarları çizdiniz mi?
Merdiven dengelendirmesi yaptınız mı?
Kapı ve pencereleri çizdiniz mi?
İç, dış ve kotlu ölçülendirme yaptınız mı?
Mahal yazı ve bilgilerini yazdınız mı?
Mahal tefrişi yaptınız mı?
Tarama yaptınız mı?
Çizim paftasını çinilediniz mi?
Çizimi kontrol ettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Arsa hukuku bilgi ve belgeleri için de aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İmar durum belgeleri
B) Çap
C) İmar planı
D) Tapu senedi

2.

“İmar durumu tanzimi için matbu dilekçe, tapu, çap, …………, tapusunda ahşap bina
kaydı olan parsellerden fotoğraf, eski eser parsellerden fotoğraf ve koruma kurulu
kararı evrakları gereklidir” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Röperli kroki
B) Plan
C) İmar planı
D) Kroki

3.

Yapıya ait projeler hazırlanırken taşıyıcı sistem elemanlarının çiziminde,
hesaplamalarında, yerlerinin belirlenmesinde ve aplikasyon işlerinde kolaylık
sağlamak için kullanılan yardımcı hayalî çizgiye verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Taslak
B) İmar planı
C) Proje
D) Aks

4.

Akslardan yararlanılarak çizilen yapı elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duvarlar
B) Kolonlar
C) Lentolar
D) Doğramalar

5.

Aşağıdakilerden hangisi merdiven terimlerinden değildir?
A) Basamak
B) Kesme düzlemi
C) Korkuluk
D) Rıht

6.

“Plan ölçeğine göre çizilen kapıların; açılış yönleri, ………………….üzerinde eksiksiz
belirtilir” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Genişlik ve yükseklikleri
B) Malzemesi
C) Genişliği
D) Adedi
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7.

Dıştan bina cephesine doğru birinci çizgide blok ölçüsü, ikinci çizgide akslar, üçüncü
çizgide cephe hareketleri, dördüncü çizgide dolu ve boş kısımlar olacak şekilde
düzenlenen ölçülendirmeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İç ölçülendirme
B)
Kotlandırma
C)
Dış ölçülendirme
D)
Ölçülendirme

8.

“Döşeme taramaları, kullanılan malzemeler hakkında ………vermek amacı ile yapılır”
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
Ayrıntı
B)
Ön bilgi
C)
Kalite
D)
Hiçbiri

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ-5
AMAÇ
Tasarımınızı doğru ve eksiksiz olarak müşteriye sunabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Sunum zamanını ve yerini müşteri ile tespit ediniz.



Sunum için gerekli araç gereçleri temin ediniz.



Sunumda kullanılacak materyalleri hazırlayınız



Sunum yapılacak mekânı düzenleyiniz.

5. SUNUM
Kat planı gerekli m2leriyle, tefrişli yatay ve düşey donanımlı, boş, taşıyıcı
sistemleriyle çizilir. Artistik özellikler taşıyan "sunuş tasarımı" hazırlanır. Sunuş tasarımınız
sizin meslek kimliğinizi ele verir. Tasarımcının çizimle sunuşundaki kimliği; kalemi tutuşu,
kalemin eğim açısı, uca verilen basınç, hız vb. durumlardan bilinir. Tabii esas kişiliği,
mesleki kimliği, mekân anlayışı mimari düşünce tarzında belirginleşecektir.
El çizimi veya bilgisayar çizimi fark etmeyecektir. İşverenler; planlar, kesitler,
görünüşler, artistik veya paralel perspektifler, maket ve bilgisayarla üçboyutlu anlatımlarla
desteklenerek sunulan tasarım üzerinde düşünerek eleştirecek veya beğenecektir. Aslında
işverenlerin, iş sahiplerinin konumu, tutumu, kültürel düzeyi önemlidir. Nitelikli, istediğini
bilen, görgülü işverenin başarılı sonda payı büyüktür. Tarih bunun tanığıdır. Yüksek projeler,
her zaman kişiye özel tarz ve tasarımlarla modernize edilerek sunulur. Mevcut durumdan
daha zengin bir yaşama sahip olabilmenin kurgusuyla soyut kavramlarla başlayıp farklı
perspektifleri de göz önünde tutarak uygulamaya geçilir.
Hayatı kolaylaştıran mekânlar sanatın, estetiğin, kalitenin yalın bir dilde birleştiği
tasarımlardan oluşmaktadır.
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5.1. Sunum Araçları


Beyaz Tahta

Word, Excel, Powerpoint… kişisel bilgisayarınızda bulunan herhangi bir uygulamayı
interaktif beyaz tahta kullanarak paylaşabilir, üzerinde tartışabilirsiniz.


Projeksiyon

Bilgisayar çözünürlüğüne göre hazırlanmıştır. Daha üst çözünürlükte yayınları
sıkıştırma teknolojisi kullanarak gösterir. Bu nedenle sıkıştırılmış gösterimlerde çok az bir
kayıp olur. Eğer sunumlarınız sadece “Power Point” ve benzeri gösterim dosyaları şeklinde
ise tercih etmeniz gerekir.


Episkop

A4 kâğıt büyüklüğündeki yazılı metinleri, tasarımları, kitap sayfalarını, resimleri ve 3
boyutlu cisimleri projeksiyon perdesine yansıtır.


Tepegöz

Laboratuarlarda, sınıflarda, seminer ve konferans salonlarında rahat kullanımı ve
görüntü kalitesiyle sunumlarınızda her zaman en büyük yardımcınız olacaktır.


Slaytlar

Şablonları kişiselleştirilebilen fontlar, ses, görüntü, animasyon ve özel efektler
eklenebilmesi sayesinde sunumlarınız canlanacaktır.


Posterler

Büyük projeler, şehircilik ve yapı elemanları tasarımı dersleri kapsamında posterler
tasarlanabilir.


CD, DVD, Video

Önceden kaydedilmiş tasarım çekimlerinizin gösteriminde kullanabilirsiniz.


Telekonferans

Uydu aracılığıyla uzaktan sunum imkânı sağlar.
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Şekil 5.1’de çeşitli sunum araçları gösterilmiştir.

Şekil 5.1: Çeşitli sunum araçları

5.2. Sunum Materyali Hazırlama
Bir sunumun etkili olabilmesi için önce amaç belirlemelidir. Tasarımcı sunumunu
müşterinin özeliğine göre hazırlar. Sunum materyali iyi hazırlanmazsa dinleyicinin dikkati
kaybolabilir ve önemli noktalar aktarılamaz.
Tasarımcı, sunum materyallerini mantıklı bir akış içerisinde ele almalıdır.
Sunum materyallerinde ana noktalar, sonuçlar ve tavsiyeler yer almalıdır. Tasarımcı,
aslında hazırladığı sunumu ile tasarımını müşterisine pazarlar. Eğer düşüncenize kesin olarak
inanıyorsanız kararlı bir şekilde dile getiriniz. Emin olmadığınız konular hakkında taahhütte
bulunmayınız. Tartışmalı konularda temkinli olunuz.
Başkalarının tasarımları hakkında yorum yapmayınız.
Sunum materyali hazırlarken; müşterisinin konuya hâkimiyeti ve seviyesini, ana
hedefler ve müşteriye verilmek istenenleri, sunumda kullanılacak olan tüm teknik terimlerin
açıklamasını, sunumda kullanılacak görsel malzemeleri dikkate alınız.
Sunumda kullanılacak slaytlar, bilgisayar ortamında renkli veya renksiz olarak
hazırlanır. Günümüzde yazıcıdan, birçoğunda pürüzlü özel saydamlar kullanılarak
bilgisayardan çıktı alınması mümkündür. Slaytlarınızda ayrıca yazı ve grafikler için esnek
animasyon seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bir nesnenin girişini, özetini, çıkışını, hareket
edeceği yolları ve fareye tıklama gibi tetikleyicilerini tanımlayabilirsiniz. Sunum materyali
hazırlamada bilgisayar destekli sunum programlarını (Microsoft PowerPoint) kullanmalısınız
(Şekil 5.2).
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Şekil 5.2: Sunum materyali hazırlamada bilgisayar desteği

5.3. Sunum Teknikleri
Etkili bir sunum, herkesin dikkatini çeken bir girişten, sunmak istediğiniz bilgiye uyan
bir yapıdan ve sunumunuzun ana konusunu özetleyen sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.
Sunum yapacağınız yeri ve kullanacağınız teknik donanımı tanıyınız.
Sunum yerindeki imkânların müşterinizin, sunumun ve kendinizin gereksinimlerini ne
kadar karşıladığını belirleyiniz. Sunumunuz için önceden iyi test edilmiş olan görsel
donanımlara gerek duyabilirsiniz. Donanımı kendiniz idare edecekseniz nasıl kullanıldığını
bilmeniz ve tüm işlevlerini araştırmanız gerekiyor. Bazen ne kadar iyi bir içeriğe sahip
olursanız olun teknik donanım ya da sunum araçlarının kullanımı konusunda yaşayacağınız
problemler o güzelim sunumunuza gölge düşürebilir.
Aydınlatma, okuma için yeterli mi ve bir film ya da slayt sunulurken kapatılabilir mi?
Kürsü ya da mikrofon olacak mı?
Sunumda; ne anlatacağınızı, konuyu ve ne anladığınızı anlatınız. Göz temasınızla
dikkatleri toplar, güvenirliği artırır, sözsüz geri bildirimden yararlanma olanağı sağlarsınız.
Sunumunuz sırasında meydana gelmesini beklediğiniz tepkilere dikkat etmelisiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Dördüncü öğrenme faaliyeti sonunda çizmiş olduğunuz plan için sunum yapınız.
İşlem Basamakları

 Sunum zamanını ve yerini müşteri ile
tespit ediniz.
 Sunum için gerekli araç gereçleri temin
ediniz.
 Sunumda kullanılacak materyalleri
hazırlayınız.
 Sunum yapılacak mekânı düzenleyiniz.
 Sunumunuzu doğru ve eksiksiz yapınız.

Öneriler
 Atölye iş kıyafetinizi giyiniz.
 Gerekli araç gereçlerinizi temin ediniz.
 İsteklerin yönetmeliklere uygun olması
gerektiğini unutmayınız.
 Sunumları hazırlarken kullanılacak
görselleri tanımaya özen gösteriniz.
 Sunumda kullanılacak araç gereçleri
önceden tespit etmeyi unutmayınız.
 Sunum yapacağınız yeri tanımanız
gerektiğini unutmayınız.
 Sunum materyallerini mantıklı bir akış
içerisinde ele almayı ihmal etmeyiniz.
 Sunumunuz sırasında dinleyenlerin
tepkilerine dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.

Değerlendirme Ölçütleri
Sunum zamanını ve yerini müşteri ile tespit ettiniz mi?
Sunum için gerekli araç gereçleri temin ettiniz mi?
Sunumda kullanılacak materyalleri hazırladınız mı?
Sunum yapılacak mekânı düzenlediniz mi?
Sunumunuzu doğru ve eksiksiz yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

“Sunum materyali iyi hazırlanmazsa dinleyicinin……….. ve önemli noktalar
aktarılamaz” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) dikkati kaybolabilir
B) bilgilenir
C) anlaşılır
D) kavrar

2.

Aşağıdakilerden hangisi sunum araçlarındandır?
A) Projeksiyon
B) Tepegöz
C) Episkop
D) Hepsi

3.

Sunumda aşağıdakilerden hangisi anlatılmaz?
A) Ne anlatacağımız
B) Konu
C) Hikâye
D) Ne anladığınız

4.

“Tasarımcı aslında hazırladığı sunumu ile ………müşterisine pazarlar” cümlesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Tasarımını
B) Bilgisini
C) Mesleğini
D) Mekânı

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bir arsanın boyutları 35,50 x 45,80 m’dir. Arsanın iki yönünde yol bulunmakta, diğer
iki yönünde ise komşu parseller bulunmaktadır. Parsele, yönetmelikleri, mimari ve tasarım
esaslarını dikkate alarak konut tipi bir yapının zemin kat planını 1/100 ölçekli olarak etüt
ederek öğretmeninize sununuz. Kuzey yönünü parsele göre kendiniz belirleyiniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Değerlendirme Ölçütleri
İmar Kanunu’nu incelediniz mi?
Bulunduğunuz şehrin imar yönetmeliklerini incelediniz mi?
Müşteri isteklerini tespit ettiniz mi?
Müşteri istekleri ile yönetmelikler örtüşüyor mu?
İmar yönetmeliği açısından sınırlılıkları öğrendiniz mi?
Zemin durumunu incelediniz mi?
Bölge ikliminizi incelediniz mi?
Arsa durumunu incelediniz mi?
Alan, yükseklik ve konumunu ve birbirleriyle olan ilişkilerini
incelediniz mi?
Tatbik edilecek yapının şeklini belirlediniz mi?
İnsan ölçülerini incelediniz mi?
İnsan ölçülerinin önemini kavradınız mı?
Kullandığınız çeşitli eşyaların ölçülerini belirleyip şekil üzerinde
belirttiniz mi?
İnsan ölçüleri ile eşya ölçülerini karşılaştırarak birbirleri ile
bağlantı kurdunuz mu?
Çevrenizde insan ölçülerine uymayan eşya ve bina elemanlarını
inceleyip arkadaşlarınızla tartışınız mı?
Ergonomik mekân düzenlemelerini incelediniz mi?
Tasarımlarında mekân bağlantılarını incelediniz mi?
İmar Yönetmeliği’ne göre konutlarda bulunması zorunlu
mekânları incelediniz mi?
İmar Yönetmeliği’ne göre mekânların en az ölçülerini
incelediniz mi?
Malzemelerin ekonomik, estetik ve fonksiyonel özelliklerini
incelediniz mi?
Kaplamaların çeşitlerini incelediniz mi?
Kaplamaların özelliklerini incelediniz mi?
Mobilyalarda istenen özellikleri öğrendiniz mi?
Mekânlarda mobilyalar ve düzenlemeleri öğrendiniz mi?
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Evet

Hayır

25. Müşteri isteklerini tespit ettiniz mi?
26. Malzemelerin özelliklerini dikkate alarak seçimlerinizi yaptınız
mı?
27. Renk ışık ilişkisini incelediniz mi?
28. Hangi mekânlarda hangi renkler kullanacağınızı belirlediniz mi?
29. Kat planları çizimi için ilgili yönetmelik ve şartname bilgilerini
kullandınız mı?
30. Çizim kâğıdını masaya bağladınız mı?
31. Yapılan tasarım, model ve taslağa göre aksların yerini tespit
ettiniz mi?
32. Aks çizgilerini çizdiniz mi?
33. Kolonları akslara oturtunuz mu?
34. Duvarları çizdiniz mi?
35. Merdiven dengelendirmesi yaptınız mı?
36. Kapı ve pencereleri çizdiniz mi?
37. İç, dış ve kotlu ölçülendirme yaptınız mı?
38. Mahal yazı ve bilgilerini yazdınız mı?
39. Mahal tefrişi yaptınız mı?
40. Taramaları yaptınız mı?
41. Çizimi kontrol ettiniz mi?
42. Sunumu hazırlayıp öğretmeninize sundunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

B
D
A
D
B

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

B
A
D
D
C
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

B
A
D
C
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8

C
A
D
B
B
C
C
B

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

A
D
C
A
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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