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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Parke yol yapımı çok eski tarihlere dayanır. Katran ve bitüm yol yapımında
kullanılmadan önce bütün yollar parke yapılırdı. Bilindiği gibi o zamanlar parke olarak doğal
taşlar kullanılırdı.
Bugün ise yol yapım tekniğinde katran ve bitüm büyük bir yer tutmaktadır. Parke
yollara kıyasla daha ucuz olması nedeniyle katran ve bitüm çok yaygın bir şekilde yol
yapımında kullanılmaktadır.
Parke yollar çok özel durumlarda inşa edilmektedir. Beton parke ve bordürler daha
çok şehir içi yollarda ve park, bahçe gibi peyzaj gerektiren yerlerde kullanılmaktadır.
Bu modülde beton parke, bordür ve olukların tekniğine uygun yapılma şartlarını, yol
hakkında kısa genel bilgileri, yükseklik ve eğim hesaplarını, alan ve adet hesaplarını
öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ –1

Parke taşlı yol ve kaldırımların yönetmelik ve şartnamelerini öğrenecek, parke taşı yol
ve kaldırımların kot ve eğim hesaplarını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizdeki parke taşlı yol ve kaldırımların yapım işlerini gözlemleyiniz.
Bulunduğunuz belediyenin fen işleri müdürlüğüne giderek parke taşı, bordür
yol ve kaldırım hesapları yöntemleri hakkında bilgi endiniz. Araştırma sonunda
gözlemlerinizi ve incelemelerinizi rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla
ve öğretmeninizle paylaşınız.

1. YOL VE KALDIRIMDA KOT VE EĞİM
HESAPLARI
1.1. Yol ve Kaldırımlarla İlgili Yönetmelik ve Şartnameler
Yol ve kaldırımlarla ilgili; kaplama yapılacak yerin durumu, kaplama yapılacak
zeminin hazırlanması, kaplama altı kum yatak tabakasının hazırlanması, beton parke
döşenmesi, derzlerin kumla doldurulması, satıh kumun serilmesi, satıh kumun temizlenmesi,
artan malzemenin kaldırılması ve birim fiyat kapsamına ilişkin yönetmelik ve şartnameler
aşağıda maddeler hâlinde anlatılmıştır.
1.1.1. Kaplama Yapılacak Yerin Durumu








Yol üstyapı temel tabakası bitirilmiş olmalıdır.
Trafik bordürleri imalatı bitirilmiş olmalıdır.
Oluk taşları imalatı bitirilmiş olmalıdır.
Diğer teknik altyapı aktivitelerine ait küçük sanat yapıları nihai kotlarına
getirilip kapak montajları bitirilmiş olmalıdır.
Kaplama altında ve yanlarında bulunan her türlü yol ve teknik altyapı imalatları
bitirilmiş olmalıdır.
Bunlara ait kalite kontrol, test ve topoğrafik kontroller işveren tarafından yapılıp
onaylanmış olmalıdır.
Kaplama yapımına başlanmasına işveren tarafından müsaade verilmiş olmalıdır.

1.1.2. Kaplama Yapılacak Zeminin Hazırlanması



Yüklenici kaplama yapılacak granüller oturtulmuş temel tabaka üzerinde hiçbir
gevşek ya da gereksiz malzeme kalmayacak şekilde temizlik yapılacaktır.
Yüzeyde su varsa uzaklaştırılacak, çamur varsa sıyrılacaktır. Zeminin
havalandırması gerekiyorsa yeterince beklenecektir.
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Granüller oturtulmuş temel tabakasının büyük çaplı ıslahı söz konusu ise
işveren aracılığıyla idareye bildirilip gerekli düzenlemenin yapılması
beklenecektir.

1.1.3. Kaplama Altı Kum Yatak Tabakasının Hazırlanması





Kaplama yapılacak zemin işverene gösterilip kum yatak tabakasının serme
müsaadesi alınacaktır.
Yatak kumu; sert keşif, dayanıklı, temiz üniform ve etrafı killi bir malzeme ile
kaplı olmayan bir kum olacaktır.
Yatak kumu dane boyutları; 0,2 – 1,2 mm limitleri arasında olacaktır.
Yatak kumunun muhtevasındaki zararlı madde limitleri aşağıdaki gibi olacaktır.






Aşağıdaki maddeler tek bulunduğu takdirde;
200 nu.lı elekten geçen malzeme oranı = %3
Şist oranı = %1
Kömür oranı = %1
Kil toprakları oranı = %1
Diğer zararlı maddelerin oranı toplam = %2

Bu maddeler birden fazla olduğu taktirde toplamlarının oranı % 5’i geçmeyecektir.








Kum yatak tabakasının kalınlığı:

Serme işlemi tamamlandığında gevşek hâlde 10 cm

Uygun su muhtevasında, mekanik tokmaklama ile ya da vibrasyonlu
küçük bandajlı silindirle sıkıştırıldıktan sonra 6 cm olup m²ye 5 kg
çimento karıştırılacaktır.

İdare gerek görürse tabaka kalınlığını gevşek hâlde 15 cm’ye, sıkışmış
hâlde 8 – 10 cm’ye kadar artırılabilir.
Kum yatak tabakasının formu sıkışmış hâlde iken yürüme yolunun veya
kaldırımın enine ve boyuna eğimlerine tam uygun olacak şekilde teşkil
edilecektir.
Kum yatak tabakasının enine eğiminin kontrolü için yürüme yolu veya kaldırım
genişliğinde bordürlere oturtularak tatbik edilen alüminyum profilden şablon
kullanılacaktır.
Kum yatak tabakasının boyuna eğiminin kontrolü için 4 – 5 m alüminyum
profilden düz şablon kullanılacaktır.
Kum yatak tabakasının boyuna ve enine eğim sapmaları artı / eksi % 0,4’ten
fazla olmayacaktır.
Kum yatak tabakasının boyuna ve enine eğim şablonlarından farkı 1 cm’den
fazla olmayacaktır.

1.1.4. Beton Parke Döşenmesi



Parke döşenecek kum yatak işverene gösterilip parke döşeme müsaadesi
alınacaktır.
Parke döşenecek kum yatak döşeme esnasında bozulmayacaktır.
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Parkeler döşenirken kum yatak hazırlanmasında açıklandığı gibi şablon
kullanılacaktır. Enine ve boyuna eğimler proje ve detaylarda gösterildiği gibi
olacaktır. Eğimden sapmalar ve şablondan farklar kum yatak hazırlanmasında
açıklandığı gibi olacaktır.
Parkeler arasında kilitli parkenin özelliği nedeniyle mümkün mertebe derz
bırakılmayacaktır. Bazı kenar vb. ayarlamaları nedeniyle derz bırakma gereği
olursa derz genişliği 1 cm’yi geçmeyecektir.
Döşenen parkelerin üst yüzeyleri arasında diş ve çıkıntı olmayacaktır. Plaklar
farklı imal edilmiş olsa bile seçim yapılarak uyumlu hâle getirilecektir. İmalat
kusuru kullanma toleransından fazla olan parkeler ayrılarak bir tutanakla teslim
edilecektir. Ya da ada içi yollarda kullanılacaktır.
Bordürlerin kenarlarında mümkün mertebe 1 cm’den fazla boşluk
bırakılmayacaktır. Daha büyük boşluk kaldığında bordürler arası mesafe
yeniden kontrol edilecek hata varsa yeniden düzeltilmesi yüklenici tarafından
yapılacaktır. Bordürlerde hata yoksa parkelerin arası derz sınırlaması aşılmadan
yeniden ayarlanacaktır.
Kavşaklardaki kurplar da bordüre dayanacak olan parkelerin standart dışı
boyları spiral motoru ile kesilerek ayarlanacaktır. Bu kısımlarda oluşacak üçgen
boşluklar 400 dozlu çimento harcı ile doldurulacaktır.
Kavşaklarda ana yol – tali yol birleşiminde; ana yol kendi doğrultusunda ve
formasyonda devam ettirilecek, tali yol buna bağlancaktır.
Eşit yolların kesiştiği kavşaklarda yollar hemzemin durumunda ise mercimek
sırtı düzenleme formasyonunda devam ettirilecek, yüksek eğimli yol buna
bağlanacaktır.
Yol üzerindeki teknik altyapı küçük sanat yapılarına ait kapakların etrafında da
parkeler spiral motoru ile kesilerek ayarlanacaktır. Bu kısımlarda oluşacak
üçgen boşluklar malzemenin kesilmeyecek kadar küçük olması durumunda 400
dozlu çimento harcı ile doldurulacaktır.

1.1.5. Derzlerin Kumla Doldurulması








Önce maksimum 1 cm olacak şekilde bırakılan derzler, derz kumu ile plakların
üst kenarına kadar doldurulacaktır.
Parkeleme uygun büyüklükte bir alana tamamlandıktan sonra derzlerdeki kum
plak derinliğinin üstten 1/3’üne kadar basınçlı su veya basınçlı hava
püskürtülerek boşaltılacaktır.
Bu durumda işveren tarafından kontrolü yapılan parke kaplama onaylanırsa
derzler tekrar doldurulacaktır.
Derz kumunun ölçüsü:
10 nu.lı elekten geçen malzeme oranı = %100
20. nu.lı elekten geçen malzeme oranı = %85 (min)
Derz kumunun özelliği uygun değer ve nemde madde 9–3 b’de açıklandığı gibi
olacaktır.
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1.1.6. Satıh Kumun Serilmesi




Derz doldurma işlemi tamamlanmış parke kaplama üzerine 5 cm kalınlığında ve
dane boyutları 2–5 mm limitlerinde tabii kum veya konkasör kumu serilecektir.
Satıh kumu serme işlemi uygun büyüklükte bir alan için tamamlandıktan sonra
kumun akıp gitmesine neden olmayacak miktarda sulama yapılacaktır.
Sulaması tamamlanan satıh kumunun üzerinden 24 saat bekletildikten sonra
mekanik tokmak veya küçük bandajlı hafif vibrasyonlu silindir geçirilecektir.

1.1.7. Satıh Kumun Temizlenmesi





Silindirleme işlemi yeterince yapıldıktan sonra çalı süpürgesi ile satıh kumu
süpürülecektir.
Süpürme işi tamamlandıktan sonra kırılan, çatlayan ve bozulan parkeler varsa
değiştirilecektir.
Son hâline gelen kaplamadaki parkeler üzerine yapışan toz ve kum
taneciklerinden basınçlı hava ile arındırılacaktır.
Basınçlı hava ile yapılan temizlik sırasında derzlerde kumu boşalanlar olursa
derzlerin doldurulması, satıh kumu serme, sulama, silindirleme ve temizleme
işleri yeniden yapılacaktır.

1.1.8. Artan Malzemenin Kaldırılması



Temizleme işi bittikten sonra artan satıh kumu işveren tarafından uygun görülen
yere örtülecek ve iş makinesi ile yükleme yapılabilecek şekilde öbekler hâlinde
figüre edilecektir.
Artan kumun ötelenmesi işi yolun dışına olursa yol kenarından dik uzaklığı 10
m’ye kadar olacaktır. Yol üzerinde olursa kaplama yapılan alanın sonundan
itibaren 10 m’ye kadar olacaktır.

1.1.9. Birim Fiyat Kapsamı
Aşağıdaki hususlar fiyata dâhildir.









Zeminin hazırlanması
Kum yatak tabakasının hazırlanması, derzlerin kumla doldurulması ve satıh
kumun serilmesi
Kum yatak tabakasının kalınlığı (İşveren kum yatak tabakasının kalınlığını
teknik şartnamede verilen limitler dâhilinde arttırırsa da fiyat değişmeyecektir.)
Alüminyum profilden yapılmış şablonların temini
Beton parkelerin şartnamede belirtildiği gibi döşenmesi
Kullanılacak parkelerin stoktan alınıp uygulama yerine getirilmesi (Yükleme ve
şantiye içindeki her türlü yatay ve düşey yer değiştirme fiyata dâhil olup
işverenin iş programına uygun olması hâlinde mevcut iş makinelerinden
yararlanabilir.)
Diğer teknik alt yapı kapak ve ızgaralarından montajı yapılmış olduğu hâlde
hatalı olanların düzeltilmesi

6











400 dozlu çimento harcı ile boşlukların doldurulması, bu harcın yerinde
hazırlanması
Harç için gerekli kumun şantiye içindeki stok sahasından uygulama yerine
nakliyesi ve uygulama yerindeki her türlü yatay ve düşey yer değiştirmeleri
Boşluk dolusu için harç yapımında kullanılacak çimento yüklenici tarafından
temin edilir. Çimentonun her türlü yatay ve düşey yer değiştirilmesi fiyata
dâhildir.
Harç yapımında ve satıh kumunun sulanmasında kullanılacak suyun işveren
tarafından gösterilecek yerden itibaren her türlü yatay ve düşey yer
değiştirilmesi fiyata dâhildir.
Derzlerin şartnamede açıklandığı şekilde doldurulması
Satıh kumunun serilmesi, sulanması, silindirlenmesi, temizlenmesi ve
ötelenmesi
Artan malzemenin şartnamede açıklandığı şekilde figüre edilmesi, yüklenici
tarafından temin edilecek iş makinesi ile yükleme yapılmasına kürekle yardım
edilmesi, işveren tarafından uygun görülen yere artan malzemenin nakledilmesi
İmalatta kullanılacak her türlü el aleti, sarf malzemesi, emniyet malzemesi,
gerekli taşıma araçlarının temini ve kullanım giderleri fiyata dâhildir.
Her türlü işçilik, sigorta, vergi, resmî harç vb. giderler fiyata dâhildir.

1.2. Yol Sınıfları
Yollar üst yapılarının kaplama cinsine göre sınıflandırılır. Bunlar aşağıda
açıklanmıştır.
1.2.1. Tabii Toprak Yollar
Yolun platformu, dolguda kullanılan tabii zeminden meydana gelir. Bu tip yollar
genel olarak greyder kullanılarak inşa edilir. Toprağın serme ve karıştırma işini greyderler
yapar. Trafik altında çabuk bozulacağından devamlı bakım ister. Yolların bakımı yine
greyderlerle yapılır.
1.2.2. Stabilize Yollar
Türkiye’de en çok kullanılan kaplama tipidir. Kum ve çakıldan meydana gelen
agreganın killi bir bağlayıcı zeminle karıştırılmasından meydana gelir. Kullanılan
malzemenin trafik altında nem kaybını önlemek için malzeme içerisine kalsiyum klorür
konur.
Stabilize yolların alt temel tabakasının inşaatı kolaydır. Birçok zemin ya oldukları gibi
ya da basit bir ıslahtan sonra alt temel olarak kullanılabilir. İyi bir sıkışma elde edebilmek
için alt temelde kullanılan malzemenin granülometresi uygun olmalıdır.
1.2.3. Makadam Yollar
İskoçyalı John Louden Mac Adam’ın ilk olarak uyguladığı kaplama çeşidinin iki şekli
vardır.
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Suyla kaynatılmış makadam
Trafikle sıkıştırılmış makadam

Suyla kaynatılmış makadam tipinin üst yapısı üç tabakadan meydana gelir. İri
taşlardan meydana gelen ve 15–20 cm kalınlığında olan bir alt temel tabakası, bunun üstünde
12–15 cm kalınlığında kırma taş tabakası ve en üstte 5–10 cm’lik kumlu ince bir çakıl
tabakasından ibarettir. Sıkıştırılmış makadamın sıkışması ise yolun inşasından sonra trafiğe
açılmasıyla sağlanır.
Makadam yollar hafif trafiği olan park ve özel arazilerde kullanılır.
1.2.4. Asfalt Kaplama Yollar
Asfalt kaplama, yol yüzeyine bir bitümlü malzemenin püskürtülmesi ve arkasından
ham veya hafifçe bitümlü bağlayıcı maddeyle kaplanmış agreganın serilmesinden meydana
gelir. Kullanılan bitümlü bağlayıcıların cinsine göre soğuk veya sıcak olarak uygulanır.
Bu kaplamalar yolu tozdan koruyup servis kabiliyetini yükseltmekle birlikte, yolun
pürüzlülüğünü ve yolun geçirimsizliğini artırır.
1.2.5. Parke Kaplama Yollar
Parke yol yapımı çok eski tarihlere dayanır. Yol yapımında katran ve bitüm
kullanılmadan önce bütün yollar parke yapılırdı. Parke olarak da doğal taşlar kullanılırdı.
Bugün ise yol yapım tekniğinde katran ve bitüm büyük bir yer tutmaktadır. Parke
yollara kıyasla daha ucuz olması nedeniyle katran ve bitüm çok yaygın bir şekilde yol
yapımında kullanılmaktadır.
Parke yollar ancak çok özel durumlarda inşa edilmektedirler. Beton parke ve bordürler
daha çok şehir içi yollarda ve park bahçe gibi peyzaj gerektiren yerlerde yapılmaktadır.

Şekil 1.1: Yol en kesit elemanları

1.3. Yol Temel Tabakası
Yol temel tabakaları ikiye ayrılır. Bu tabakalar alt temel ve temel kaplama tabakasıdır.
1.3.1. Alt Temel Tabakası
Üst yapının alt temeli taban yüzeyi (alt yapı) ile temel tabakası arasına yerleştirilen
sıkıştırılmış daneli veya uygun bir bağlayıcı madde ile oturtulmuş bir malzeme tabakasıdır.
Alt temel genellikle don bölgesindeki dona hassas taban zeminleri veya taşıma kabiliyeti
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yetersiz olan taban zeminleri üzerine inşa edilir. Sağlam zeminlerde ve don olayının etkin
olmadığı yerlerde alt temelin yapılmasına gerek yoktur.
1.3.2.Temel Tabakası
Üst yapının yapısal bir elemanı olarak ana bir fonksiyon icra eden temel tabakası,
kaplama tabakasının hemen altına yerleştirilen bir veya birkaç sıkıştırılmış daneli veya
uygun bir bağlayıcı madde ile işlem görmüş olan bir tabakadır. Temel tabakasının başlıca
görevi üst yapının yük taşıma yeteneğini artırmaktır.

Şekil 1.2: Yol üst yapısı ile ilgili terimler
1234567891011-

Dolgu şevi
Tabii zemin
Eşik
Seçme malzeme tabakası
Banket kaplaması
Alt temel
Temel kaplaması
Kaplama tabakası
Hendek şevi
Yarma şevi
Banket temeli

12131415161718192021-

Yolun enine eğimi
Taban yüzeyi (tesviye yüzeyi)
Taban zemini
Üst yapı hesap kalınlığı
Banket
Trafik şeritleri genişliği
Banket genişliği
Yol genişliği (platform genişliği)
Üst yapı taban genişliği
Taban yüzeyinin enine eğimi

Temel tabakası; genellikle kırma taş, kırılmış yüksek fırın cürufu, kırılmış veya
kırılmamış çakıl ve kum gibi agregalardan ya da bunların çeşitli oranlarındaki
birleşimlerinden meydana gelir.

1.4. Kot (Yükseklik) Hesapları
Bir noktanın kotu (yüksekliği), o noktanın ortalama deniz yüzeyine veya kabul edilen
bir yatay düzeye olan düşey uzaklığıdır. Düşey uzaklık çekül doğrultusu anlamındadır.
1.4.1. Genel Bilgi
Belirli noktalar arasındaki yükseklik farklarının veya bu noktaların yüksekliklerinin
bulunması için yapılan ölçme ve hesap işlemine yüksekli ölçüsü denmektedir. Belirlenen
yükseklik farkları, yüksekliği önceden bilinen diğer noktaların yüksekliklerine eklenerek ya
da çıkarılarak diğer noktaların yükseklikleri bulunur. Yükseklik ölçümü; geometrik,
trigonometrik ve barometrik olmak üzere üç şekilde yapılır.
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1.4.1.1. Noktaların Yükseklik Farklarının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
Yükseklik ölçümü, noktalar arasındaki yükseklik farkının bulunmasıdır. Yani herhangi
bir noktanın bir noktaya veya bir düzleme olan düşey uzaklığının ölçülmesidir. Eğer bu
düzlem herhangi bir düzlem ise noktanın kotuna (yüksekliğine) “itibari kot” denir. Bu
düzlem deniz seviyesi ise “gerçek kot” veya “o noktanın rakımı” denir.
Yükseklik ölçümü;

Geometrik,

Trigonometrik,

Barometrik olmak üzere üç şekilde yapılır.
Geometrik yükseklik ölçümü (nivelman), noktaların yatay bir düzleme olan düşey
uzaklıklarının belirlenmesidir.
Trigonometrik yükseklik ölçümü, iki nokta arasındaki düşey açı ve yatay uzaklıkların
ölçülerek trigonometrik bağıntılardan faydalanılarak hesaplanmasıdır.
Barometrik yükseklik ölçümünde ise hava basıncından faydalanılır. Çünkü yüksekliğe
çıktıkça hava basıncı azalır. Bu özellikten faydalanılarak noktalar arasındaki yükseklik farkı
bulunur.
1.4.1.2. Yükseklik Farklarının Ölçülmesindeki Yöntemlerin Hassasiyetleri
Geometrik yöntem yani nivelman, yükseklik belirleme yöntemleri içerisinde en hassas
yöntemdir. Yükseklik belirleme yöntemlerinin hassasiyetleri bir km’de;




Geometrik yöntemde 1mm,
Trigonometrik yöntemde 1–3 dm,
Barometrik yöntemde 1–3 metre arasındadır.

1.4.1.3. Nivelman Hakkında Genel Bilgi
Nivelman bir düzlem esas alınarak diğer noktaların bu düzlem arasındaki yükseklik
farkının bulunmasıdır. Bu fark için esas alınan düzlem deniz seviyesidir.
Memleketimizin deniz seviyesine göre tüm yüzeyinin yükseklikleri tespit edilip buna
göre tesviye eğrili haritalar hazırlanmıştır. Tesviye eğrili haritalarda esas olarak alınan
düzlem deniz seviyesidir. Bu haritalardan herhangi bir noktanın deniz seviyesine veya başka
bir noktaya olan düşey uzaklıkları hesaplanır.
Uygulama yapılacağı zaman tesviye eğrili haritalardan faydalanılır. Doğru bir çalışma
yapmak için uygulama yapılacak alanda yeniden nivelman yapılması gerekir.
1.4.1.4. Nivelman Metodu
Bu metodu açıklamak için en uygun araç su terazisidir. Bunun için içi görünen U
şeklinde bir boru alıp içerisine su konur ve bir sehpa üzerine yerleştirilir (Şekil 1.3).

10

Şekil 1.3: En basit nivelman aleti






Yükseklik ölçülecek noktalara düşey olarak birer adet mira dikilir.
U şeklindeki borunun kollarındaki su seviyelerini birleştiren doğru yatay bir
doğrudur. Bu doğrunun A noktasındaki mirayı kestiği yerdeki rakam okunur.
Buna g denilir.
Kollardaki su seviyesini birleştiren yatay doğrunun B noktasındaki mirayı,
kestiği yerdeki rakam okunur. Buna da i denilir.
A noktasında okunan g değerinden, B noktasında okunan i değeri çıkartılırsa A
ve B noktalarının arasındaki yükseklik farkı bulunur.
h=g-i

1.4.2. Basit ve Elektronik Ölçme Araçları
Basit ve elektronik ölçme araçları olarak kullanılan araçlardan bir kısmı; nivelman
aletleri, nivelman aleti sehpası, boru düzeci (su terazisi), mira, şakul (çekül) ve çelik şerit
metredir.
1.4.2.1. Nivelman Aletleri
Yükseklik ölçümlerinde kullanılan mekanik ve elektronik aletlerdir (Nivo vb.).
Nivo; arazide yükseklik ölçme işlerinde kullanılan bir alettir. Günümüzde en çok
kullanılan nivo çeşitleri şunlardır:


Otomatik (kompansatörlü)
kullanılmaktadır (Şekil 1.4).

nivolar:

Uygulamalarda

Şekil 1.4: Otomatik nivo
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yaygın

olarak



Elektronik nivolar: Özel bir barkotlu mira yardımıyla hedefteki yükseklik
farklarını otomatik olarak ekranda gösterir. Onun için daha hassas ve hızlı bir
nivelman uygulaması yapmak mümkündür (Şekil 1.5).

Şekil 1.5: Elektronik nivo



Lazer nivolar: Çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Montaj, yol, inşaat,
dekorasyon, su altı çalışmaları vb. uygulamalarda kullanılmaktadır. Nivolar, bir
sıvı yüzeyinin yataylığı prensibinden faydalanılarak yapılmış ve bu amaçla
hassas bir silindirik düzeç ile donatılmıştır. Gözlemler bir ölçü dürbünü yardımı
ile yapılmaktadır. Nivo düzeçlendiğinde optik eksen bir nivelman düzlemi
oluşturur. Nivolar, altyapı ve üstyapı olmak üzere iki kısımdan meydana gelir.
Altyapı, sehpa üzerine oturan kısım olup üç düzeçleme vidası ve küresel
düzeçten oluşur. Üstyapı, dönebilir şekilde altyapıya bağlanmış olup dürbün,
dürbün taşıyıcısı ve silindirik düzeçten meydana gelir. Dürbünü istenen yöne
yöneltmek için genel ve az hareket vidaları vardır. Bazı nivolarla kabaca yatay
açıları ölçmek mümkündür (Şekil 1.6).

Şekil 1.6: Lazer nivolar
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1.4.2.2. Nivelman Aleti Sehpası
Nivelman aletlerinin üzerine monte edildiği üç ayaklı sehpalardır.
1.4.2.3. Boru Düzeci (Su Terazisi)
Yataya paralel doğru belirlemede kullanılan en basit alettir.
1.4.2.4. Mira
Noktalar arasındaki yükseklik farklarını ve noktaların deniz yüzeyine yüksekliklerini
ölçmede kullanılan bir ölçme aracıdır (Şekil 1.7).



Noktaların nivelman düzlemine olan uzaklığını ölçmede kullanılır.
Ahşap ve alüminyumdan yapılmış ikiye, dörde katlanır ve iç içe geçebilen
çeşitleri bulunmaktadır.

Şekil 1.7: Mira çeşitleri

1.4.2.5. Şakul (Çekül)
Bir noktanın düşey iz düşümünün bulunmasında veya jalonun düşey duruma
getirilmesinde kullanılan, ucuna ağırlık bağlanmış bir ipten oluşan ölçme aletidir (Şekil 1.8).

Şekil 1.8: Şakul (Çekül)
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1.4.2.6. Çelik Şerit Metre
Uzunluk ölçme aracıdır. Saplı ve kutulu tipleri vardır (Şekil 1.9).

Şekil 1.9: Çelik şerit metre

1.4.3. Aletlerin Kurulması
Aleti kuracağımız yer, mira okuması yapacağımız noktaların ortasında ya da eşkenar
üçgen oluşacak şekilde olmalıdır.









Alet kutusundan çıkartılarak sehpa üzerine bağlama vidası yardımıyla bağlanır.
Nivelman röper noktasından istenilen uzaklıkta sağlam bir yere sehpanın iki
ayağı 1 m aralıkla sehpanın üçüncü ayağı küresel düzeci ortaya gelecek şekilde
yere batırılır.
Eğer küresel düzeçte kayma olursa sürgülü kısmı ile kabarcık ortaya getirilir.
Küresel düzeç yardımı ile alet düzeçlenir.
Alet yüksekliği dürbünü okuyacak elemanın gözüne göre ayarlanır.
Boru düzeç ısı değişikliklerine karşı çok hassas olduğundan güneşten
korunmalıdır.
Ölçü sırasında sehpaya ve alete 30 cm’den fazla yaklaşılmamalıdır.
Alet, yer değiştirmeler sırasında sehpa üzerinde dik olarak sehpa ile birlikte
taşınmalıdır.

Aletin kurulmasında daha geniş bilgi için aplikasyon modülüne bakabilirsiniz

1.5. Kısa Mesafede Kot (Yükseklik) Hesabı
Yükseklik hesabında mira okumalarında elde edilen veriler kullanılmaktadır.
1.5.1. Kısa Mesafede Yükseklik Farkının Ölçülmesi (Şekil 1.10)
Kısa mesafede iki nokta arasındaki yükseklik farkı iki noktadaki mira okumalarının
birbirinden çıkarılması ile bulunur. Bu işlem şöyle yapılır:




Alet iki noktaya eşit uzaklıkta bir yere kurulur. Bu uzaklık 50 m’den fazla
olmamalıdır. Aletin A ve B noktalarını birleştiren doğru üzerinde olması
gerekmez.
A noktasındaki miraya bakılarak miradaki değer okunur. Bu okuma değeri “a”
ile isimlendirilir.
B noktasındaki miraya bakılarak miradaki değer okunur. Bu okuma değeri “b”
ile isimlendirilir.
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A noktasındaki a okuması ile B noktasındaki b okuma farkı alınarak bu iki
nokta arasındaki h yükseklik farkı bulunur.
H=a-b

Eğer A noktasının kotu biliniyorsa B noktasının kotu,
Hb=Ha+h
şeklinde hesaplanır.

Şekil 1.10: Kısa mesafeler arasındaki yükseklik farkının ölçülmesi

1.5.2. Kısa Mesafede Yükseklik Farkının Hesabı
Örnek
Yukarıdaki şekilde;
A noktasının mira okuma değeri a=2.765,
B noktasının mira okuma değeri b=1.893,
A noktasının denizden yüksekliği Ha=1052.000 m’dir.
A ile B noktası arasındaki kot farkını hesaplayınız.
B noktasının denizden yüksekliğini hesaplayınız.
Çözüm
h=a-b=2.765–1.863=0.902 m
Hb=Ha+h=1052.000+0.902=1052.902 m

1.6. Uzun Mesafede Kot (Yükseklik) Hesabı
Uzaklığın fazla olduğu mesafelerde bir defada her iki noktaya tutulan miralar
okunamıyorsa farklı noktalara aletin kurulmasıyla yükseklik hesabı bulunur.
1.6.1. Uzun Mesafede Yükseklik Farkının Ölçülmesi
Yükseklik farkı ölçülecek noktalar arasındaki uzaklık fazla ise veya aletin bir defa
kurulmasıyla her iki noktaya tutulan miralar okunamıyorsa nivelmanda tekrar ölçü yapılır.
Bu şekildeki nivelmana güzergâh nivelmanı veya hat nivelmanı denir. Hat nivelmanı şu
şekilde yapılır:

Alet arazinin durumuna göre nivelman röper noktasından en çok 50 m uzaklıkta
bir noktaya kurulur. Alet yatay hâle getirildikten sonra ölçü yönüne göre
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gerideki (A noktasındaki) miraya bakılarak ga okuması yapılır. Bu okumaya geri
okuma denir.
Sonra aletle A noktası arasındaki uzaklığa yaklaşık olarak (1) noktası seçilerek
ikinci bir mira bu noktanın üzerine oturtulur. Sonra alet (1) noktasındaki miraya
çevrilerek burada da i1 okuması yapılır. İ1 ileri okuma olarak adlandırılır.
Bundan sonra alet (1) noktasından daha ileride uygun bir yere dikilir. A
noktasındaki mira, daha ileri bir noktaya örneğin (2) noktasına taşınır. (1)
noktasındaki mira yerinden oynatılmaz ancak yavaşça alete doğru döndürülür.
Alet yatay hâle getirildikten sonra tekrar (1) noktasına bakılarak g1 geri okuması
yapılır.
Sonra (2) noktasına bakılarak i2 ileri okuması yapılır.
Aynı işlem tekrarlanarak B noktasına kadar gelinir. Bu ölçmeler yapılırken
düzeçler sık sık kontrol edilerek ortalanır. Ölçüler daima nivelman karnesi
denilen basılı bir evrak üzerine yazılır.
Her alet kurulan noktada ileri ve geri miralar arasındaki yükseklik farkı ile bu
iki mirada okunan değerlerin farkına eşittir. Örneğin (a) ve (1) noktaları
arasındaki yükseklik farkı (h1=ga-i1) dır. Bütün yükseklik farklarının toplamı ise
A ve B noktaları arasındaki yükseklik farkını verir. Buna göre;
Hb-Ha=h1+h2+h3+h4=[h] bulunur.

Veya h’ların yerine eşiti olan g-i’ler konursa;
Hb-Ha=ga-i1+g1-i2+g2-i3+g3-ib=[g-i] olur.
g’lerin hepsinin işareti "+" ve "i" hepsinin işareti "-" olduğundan önce g’lerle i’lerin
toplamı alınarak birbirinden çıkarılırsa yine yükseklik farkı bulunmuş olur.
Hb-Ha=[g]-[i]=[h]
Eğer A noktasının denizden yüksekliği verilmiş ise buna h’ların toplamı eklenerek B
noktasının kotu bulunur.
Hb=ha+[h]=Ha+[g]-[i]
1.6.2. Uzun Mesafede Yükseklik Farkının Hesabı

Şekil 1.11: Uzun mesafe arasındaki yükseklik farkının ölçülmesi
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Arazide ölçülen değerler, ölçü karnesine tabloda görüldüğü gibi yazılır. Hesap aynı
karne üzerinde şu şekilde yapılır:
Nokta
no

Uzaklık
(m)

1
A
1
2
B

2











Mira okumaları
Geri
Ara
İleri
(g)
(a)
(i)
3
4
5
2.765
1.543
1.893
2.415
1.687
1.352
+6.723
4.932
_4.932
1.791

Farklar(g-i)
+

_

6

7

Kot
8
1052.000

1053.791

Alet S1 noktasına kurulduktan sonra birinci sütuna A noktasının numarası ve
üçüncü sütuna A noktasındaki mirada okunan geri okuma değeri (2.765) yazılır.
Sonra alet ilerideki miraya çevrilerek bu mirada okunan ileri okuma değeri
(1.893) beşinci sütuna geri okuma değerinden bir aşağı satıra yazılır.
Alet S2 noktasına alınarak gerideki mirada okunan (1.543) değeri üçüncü, geri
okuma sütununa ve bir önceki ileri okuma ile aynı satırda olmak üzere yazılır.
Alet tekrar ileri çevrilerek mirada okunan (1.687) değeri beşinci sütuna ve bir
aşağıdaki satıra yazılır.
Ölçülere ve bunların yazılmasına B noktasına varıncaya kadar devam edilir.
A ve B noktaları arasındaki kot farkının ve B noktasının kotunun hesaplanması
için önce geri okuma ve ileri okuma sütunları toplanarak bunların farkı bulunur.
Bu fark A ve B noktası arasındaki kot farkını verir. Karnede geri ölçüler toplamı
(6.723) ve ileri ölçüler toplamı (4.932) bulunur.
A ve B noktaları arasındaki yükseklik farkı 6.723_4.932=+1.791 bulunur.
Bu fark A noktasının kotuna eklenerek B noktasının kotu
Hb=1052.000+1.791=1053.791 bulunur.

1.7. Aralarında Engel Bulunan Mesafelerde Kot (Yükseklik) Hesabı
Arazide İki nokta arasındaki doğrultu üzerinde bina, orman, göl, ırmak, küçük
tepecikler vb. engeller bulunabilir. Böyle bir durumda noktalar birbirini göremez. Bunun
için engelin çeşidine ve durumuna göre geometri ve hesaplama kurallarından yararlanılarak
hesap yoluyla yükseklikler bulunabilir.
1.7.1. Genel Bilgi
Trigonometrik nivelman; herhangi bir noktanın herhangi bir yatay düzleme olan düşey
uzaklığının belirlenmesi, bu noktaların diğer noktalarla olan yükseklik farkının bulunmasıdır.
Geometrik nivelman yöntemiyle iki nokta arasındaki yükseklik tayini bu iki noktanın bir
yatay düzleme olan düşey uzaklıklarının ölçülüp farkının alınması ile bulunur.
Trigonometrik nivelman ise iki nokta arasındaki yükseklik farkının, iki nokta arasındaki
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düşey açının (teodolit ile yapılan eğik gözlemler) ve iki nokta arasındaki yatay uzaklıkların
ölçülerek ve bu ölçü değerlerinin trigonometrik bağıntılar yardımı ile hesaplanmasıdır.
Trigonometrik nivelman;

Geometrik nivelmana göre daha az hassasiyet gerektiren işlerde,

Yanına yaklaşılamayan yapıların yüksekliklerinin belirlenmesinde,

Oldukça sarp ve engebeli arazilerde yapılacak ölçme işlerinde daha verimli olur.
1.7.2. Aralarında Engel Bulunan Mesafelerde Yükseklik Farkının Ölçülmesi
Yakın iki nokta arasındaki trigonometrik nivelmanda yakın kelimesinin anlamı,
dünyanın yuvarlaklığının ve ışık kırılmalarının hesaba katılmadığı uzaklıktır. Bu uzaklık 250
m’dir. 250 m’den uzak olan noktalar arasında trigonometrik nivelman yapıldığında dünyanın
yuvarlaklığı dikkate alınmalıdır. 250 m’den kısa uzaklıklarda ise dünyanın yuvarlaklığı
dikkate alınmaz. Yakın iki nokta arasındaki yükseklik farkının tespit edilmesinde yatay
uzaklığın belli olup olmamasına göre iki durumda trigonometrik nivelman yapılır.
1.7.2.1. İki Nokta Arasındaki Yatay Uzaklığın Belli Olması Durumu
Şekildeki B noktasına tutulan mira üzerinde bir P noktası veya bir gözleme noktası
gözlenerek z başucu açısı (q ile de gösterilir) veya h  u.cot z  u.tan  eğim açısı ile
yüksekliği ölçülür. Alet yüksekliği a ile gösterilir. Alet yüksekliği, aletin muylu ekseninin
yer notası işaretine olan düşey uzaklığıdır (Şekil 1.12).

Şekil 1.12: Yakın ara uzaklığı belli iki nokta arasındaki trigonometrik nivelman

h  u.cot z  u.tan  ’dır ve
h  a  h  T ’dır.
Mira üzerinde, alet yüksekliğine eşit yükseklikte olan bir nokta gözlenirse
a  T olur.
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ve

h  u.cot z  u.tan  ifadesi

h  a  h  T ifadesinde yerine konursa

h  u.cot z  u.tan 
biçimine gelir. Buradan,

Hb  Ha  h bulunur.

1.7.2.2. İki Nokta Arasındaki Yatay Uzaklığın Belli Olmaması Durumu
Bir mira üzerinde P1 ve P2 gibi iki nokta gözlenerek z1 ve z2 zenit açıları (baş ucu
açıları) veya 1,  2 düşey açıları ve alet yüksekliği (a) ölçülür. P1, P2 noktalarının mira
üzerinde ayırdıkları boy  l  Şekil 1.13’te gösterilmiştir.

Şekil 1.13: Yakın ara uzaklığı belli olmayan iki nokta arasında trigonometrik nivelman

Şekildeki verilenlere göre,

u.cot z1  h
u.cot z2  (T2  T1 )  h  l  h
Yukarıdaki

u.cot z1  h ve u.cot z2  (T2  T1 )  h  l  h formülünden
u

l
bulunur.
cot z2  cot z1

Buradan u belli olduğuna göre h  u.cot z1 olduğundan
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h
ve

l.cot z1
cot z2  cot z1

h  u.cot z2  a  T2  u.cot 1  a  T1

Şeklinde h hesaplanır. B noktasının yüksekliği,

Hb  Ha  h
şeklinde hesaplanır.
Trigonometrik nivelmanda en önemli nokta düşey açıların hassas bir biçimde
ölçülmesidir. Bunun için düşey açılar, aletin her iki durumu ile gösterge düzeci ortalanarak
ölçülmeli ve gereken gösterge düzenlemesi yapılmalıdır.
250 m uzaklıklarda mira yerine özel gözleme plakaları (hedefler) kullanılır. Bu
plakalar bölümlü ve 2 m uzunlukta bir baston üzerinde aşağı yukarı hareket edecek biçimde
düzenlenmiştir.
1.7.2.3. Trigonometrik Nivelman ile İki Nokta Arasındaki Yükseklik Farkının
Bulunması
Trigonometrik nivelmanla iki nokta arasındaki yükseklik farkı bulunabilir. Bu
yöntemle alet bir nokta üzerine kurularak bir noktadan diğer bir noktaya kot taşınabilir. Bu
iki nokta arasındaki uzunluk 250 m’den kısa ise bu iki nokta arasındaki düşey açı ve yatay
uzunluk ölçülerek trigonometrik nivelman yapılır.
İki nokta arasındaki uzunluk 250 m’den fazla ise dünyanın yuvarlaklığı ve ışık
kırılmalarında dikkate alınarak trigonometrik nivelman hesabı yapılır (Şekil 1.14).

Şekil 1.14: Trigonometrik nivelmanla iki nokta arasındaki yükseklik farkının bulunması
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Şekilde verilenlerden

h  Tg  hg  (hi  Ti) ve
h  ui .cot zi  ug .cot z g  Ti  Tg olur.
Tg  Ti olacak biçimde alınırsa
h  ui .cot zi  ug .cot z g  Ti  Tg ifadesi
h  ui .cot zi  ug .cot zg olur.
1.7.3. Aralarında Engel Bulunan Mesafelerde Yükseklik Farkının Hesabı

Şekil 1.15: Örnek problem

Yukarıdaki şekilde trigonometrik nivelman şeklinde yapılan ölçme değerleri aşağıda
verilmiştir.
Verilenler
Ha=1052.22 m

Ölçülenler
Z1= 90 grad
Z2= 85 grad
Z3= 110 grad
Z4= 115 grad

u1= 70 m
u2= 80 m
u3= 90 m
u4=120 m

a1=1.20 m
a2=1.40 m
Ta=Tm=Tb=2.40 m

İstenen
Hb=?

Verilen bu değerlerin tabloya yazılışı ve B noktasının kotunun hesaplanışı aşağıdaki
çizelgede gösterilmiştir.
Nok
ta
No.
1
A

u.cotz
Z
(g)

Cotz

U
(m)

2

3

4

90

+0.1583
8

85

+0.2400
8

70

İleri

Geri
5

T veya
(a)
noktaları
nın kotu
6
1054.62

Nokta
kotu

Nok
ta
No.

7
8
2.40 1052.22

9
A

1.20 1042.33

S1

-11.09

S1

1043.53
80

T
veya
(a)

+19.21
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M
110

-0.15838

90

115

-0.24008

120

S2

+3.16



2.40 1060.34

M

1076.99

1.40 1075.59

S2

1048.18
5286.06

2.40 1045.78
9.80 5276.26
Hb-Ha=1045.781052.22=-6.44 m

B

-28.81

B
Kontrol

1062.74
+14.25

-9.60

£g+£i=-6.44

Tabloda kot (yükseklik) hesabı işlem sırası:










Birinci sütuna nokta ve istasyon numaraları yazılır.
İkinci sütuna zenit açıları yazılır.
Üçüncü sütuna zenit açılarının kotanjantları yazılır.
Dördüncü sütuna istasyon noktası ile geri ve ileri noktalar arasındaki
yatay uzunluklar yazılır.
Beşinci sütuna u.cotz’ler (yükseklik farkları) ileri ve geri okumalar
yazılır.
Altıncı sütuna A noktasının kotu ve diğer noktaların kotu, beşinci
sütundaki u.cotz’lerin işaretlerine göre toplanıp çıkarılarak bulunan
değerler yazılır.
Yedinci sütuna T ve a değerleri yazılır.
Sekizinci sütuna altıncı sütundaki kotlardan yedinci sütundaki T ve a
değerleri çıkartılıp nokta kotları bulunarak yazılır.
Dokuzuncu sütuna nokta ve istasyon numaraları yazılır.

Kontrol: u.cotz’ler ileri ve geri olarak ayrı ayrı toplanır. A kotundan B kotu
çıkarılınca bu değere eşit olur.

1.8. Eğim Hesapları
Eğim, taşıta etkiyen yokuş direncinde oldukça etkilidir. O yüzden iyi hesaplanmalıdır.
Eğim hesapları; kısa mesafeler, uzun mesafeler ve aralarında engel bulunan mesafelerde
farklı yöntemlerle yapılmaktadır.
1.8.1. Genel Bilgi
Yollarda eğim hesapları yokuş dirençleri için yapılır. Yokuş direnci, taşıtın eğimli
yolda hareketi sırasında taşıtın ağırlığının yola paralel bileşeninden kaynaklanır. Eğimli
yolda taşıt üzerindeki bu ağırlık bileşenleri resim üzerinde gösterilmiştir (Şekil 1.16).
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Şekil 1.16: Yol eğimi

Bu şekil yardımıyla taşıt ağırlığının yola paralel bileşeni Wx  W .sin  olarak
bulunabilir. Elde edilen bu değer aynı zamanda taşıta etkiyen yokuş direncidir. Bu ağırlık
bileşeni yokuş aşağı hareketlerde taşıt hareketlerine yardımcı olur.
Bu denklemde;

 =Eğim açısını
W=taşıt ağırlığını ifade eder.

Yokuş yukarı hareketlerde direnç “-”, yokuş aşağı hareketlerde ise “+” alınır. Aslında
taşıtın hareket ettiği yollar hep aynı eğimde olmadığından bu direnç sürekli değişmektedir.
Pratikte yokuşun eğimi açı yerine genellikle yüzde olarak ortalama eğim verilir.
Hareket direnci için yapılan çözümler bu eğimi açıya çevirerek çözüldüğünde yapılan hata %
5 civarındadır.

Şekil 1.17: Yol eğimi

Yukarıdaki şekle göre eğim hesabı (Şekil 1.17):
AB arası uzaklık:
2

AB  h2  l 2
h

2

AB  l 2
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AB arası yükseklik farkı:
2

AB  h2  l 2
l

2

AB  h 2

Eğim:

Eğim(%) 

h
 tan 
l

Türkiye’deki maksimum eğimli yol şartları, 1990’da Kara Yolları Genel Müdürlüğü
tarafından yayınlanan bir istatistiğe göre;




Oto yollarda: % 10,
Şehir içi yollarda: % 15,
Kırsal arazi yollarında: % 22 olarak açıklanmıştır.

Aşağıdaki tablo çeşitli yollar ve eğim şartları hakkında bir fikir verebilir. Bu tablodaki
eğim oranı yüksekliği bir birim olarak alınan bir yokuşun uzunluğuna oranını ifade
etmektedir.
Yol cinsi
Otoyol
İyi dağ yolu
Ortalama dağ yolu
Dik dağ yolu
Yol dışı

Eğim (%)

Eğim oranı 1/ l 

sin 

6
7
12
32
60

1:16,7
1: 14,3
1: 8,3
1: 3,1
1: 1,7

0,06
0,07
0,119
0,305
0,514

tan 
0,06
0,07
0,12
0,32
0,60


3,5
4
7
18
31

1.8.2. Kısa Mesafeler
Şekli ve okuma değerleri verilen kısa mesafede eğim, aşağıdaki gibi bulunur (Şekil
1.18).
Verilenler:

Şekil 1.18: Kısa mesafelerde eğim hesabı
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A noktasının mira okuma değeri a= 2.765
B noktasının mira okuma değeri b= 1.893
A noktasının denizden yüksekliği Ha= 1052.000 m’dir.
A ve B arası mesafe l= 46.345 m
A ile B noktası arasındaki kot farkını hesaplayınız.
A ile B noktası arasındaki eğimi hesaplayınız.
Çözüm:
h=a-b=2.765–1.863=0.902 m

Eğim(%) 
Eğim(%) 

h
 tan 
l

0.902
 tan 
46.345

Eğim(%)  tan  

0.902
 0.019
46.345

Eğim  %2
1.8.3. Uzun Mesafeler
Uzun mesafelerde eğim hesabı kısa mesafelerdeki gibi bir defada yapılmaz. Çünkü
eğim sürekli değişme (yokuş ve iniş) gösterir. Bu durumda eğim hesabının en basit yolu alet
kurulan nokta sayısı kadar yapmaktır.
Aşağıda şekli ve okuma değerleri verilen uzun mesafede eğimleri bulalım (Şekil 1.19).
Verilenler:

Şekil 1.19: Uzun mesafelerde eğim hesabı
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Nokta no
1
A

Mira okumaları
Geri
Ara
İleri
(g)
(a)
(i)
3
4
5
2.765

Uzaklık
(m)
2

Farklar(g-i)
+

_

6

7

Kot
8
1052.000

40.786
1

1.543

1.893

2.415

1.687

0.872

1052.872

49.932
2

0.144

1052.728

37.576
1.352
4.932

B
+6.723
_4.932
1.791

1.063

Çözüm:
A ve 1 mesafesi için;
h1=Ha-H1=1052.000–1052.872=0.872 m

Eğim(%) 
Eğim(%) 

h
 tan 
l1

0.872
 tan 
40.786

Eğim(%)  tan  

0.872
 0.021
40.786

Eğim  %2
1 ve 2 mesafesi için;
h2=H1-H2=1052.872–1052.728=0.144 m

Eğim(%) 
Eğim(%) 

h2
 tan 
l2

0.144
 tan 
49.932

Eğim(%)  tan  

0.144
 0.002
49.932

Eğim  %0.2
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1053.791

2 ve B mesafesi için;
h3=H2-Hb=1052.728–1053.791=1.063 m

Eğim(%) 
Eğim(%) 

h3
 tan 
l3

1.063
 tan 
37.576

Eğim(%)  tan  

1.063
 0.028
37.576

Eğim  %3
Eğim A ve B mesafesi içinde isteniyorsa;
h=ha-hb=1052.000–1053.791=1.791 m
l=l1+l2+l3=40.786+49.932+37.576=128.294 m

Eğim(%) 
Eğim(%) 

h
 tan 
l

1.791
 tan 
128.294

Eğim(%)  tan  

1.791
 0.013
128.294

Eğim  %1
Bulunan değerler tabloda yerine yazılır.
Nokta no
1
A

Uzaklık
(m)
2

Kot farkı
Kot
3
1052.000

40.786
1

(+)

(-)

4

5

0.872

%2

1052.872
49.932

2

0.144

%0.2

1052.728
37.576

B
A ve B
için

Eğimler (%)
Yokuş
İniş
(+)
(-)
6
7

1.063

%3

1053.791
l=l1+l2+l3
128.294 m

h=ha-hb
1.791 m
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%2

1.8.4. Aralarında Engel Bulunan Mesafeler
Aralarında engel bulunan mesafelerde, eğim hesabı uzun mesafelerdeki eğim hesabı
gibi yapılır. Engelli mesafelerde yükseklikler trigonometrik nivelman ve karne hesabıyla
yapılır.
Arazi ölçümü ve karne hesabı yapılıp yükseklik ve ara mesafeler bulunduktan sonra
eğim hesabı uzun mesafelerdeki eğim hesabı gibi yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki şekilde;
A noktasının mira okuma değeri a= 3.715,
B noktasının mira okuma değeri b= 1.843,
A noktasının denizden yüksekliği Ha=952.000 m’dir.
a) A ile B noktası arasındaki kot farkını hesaplayınız.
b) B noktasının denizden yüksekliğini hesaplayınız.

İşlem Basamakları
 Yükseklik ölçümünde kullanılacak araç ve
gereçleri hazırlayınız.
 Ölçüm yapılacak noktalar arasında aleti
sehpa üzerine kurunuz ve düzeçleyiniz.
 İlk noktadaki miraya bakınız ve okuduğunuz
değeri kaydediniz.
 İkinci noktadaki miraya bakınız ve
okuduğunuz değeri kaydediniz.
 İki okuma değeri arasındaki farkı bulunuz.
 Bulunan fark değeri ilk noktanın verilen
yükseklik değerine ekleyerek ikinci noktanın
denizden yüksekliğini bulunuz.
 Yaptığınız okuma değerlerin ve
hesaplamaların doğruluğunu kontrol ediniz.
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Öneriler
 Aleti kuracağınız yerin okuma
yapacağınız noktaların arasında
olması gerektiğini unutmayınız.
 Bağlama vidasını gerektiği kadar
sıkınız.
 Aleti düzeçlemeyi unutmayınız.
 Aleti taşımak gerektiğinde dik
olarak ve sehpa ile birlikte taşıyınız.
 İki nokta arasındaki mesafenin 50
metreden az olması gerektiğini
unutmayınız.
 Okuma değerlerini doğru
kaydediniz.
 İşlem hatası yapmamaya özen
gösteriniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri
Evet Hayır
Yol ve kaldırım yönetmelik ve şartnameleri hakkında bilgi edindiniz mi?
Yol sınıfları hakkında bilgi edindiniz mi?
Yol temel tabakası hakkında bilgi edindiniz mi?
Kısa mesafede kot (yükseklik) hesapları hakkında bilgi edindiniz mi?
Basit ölçme araçlarını tanıyıp kullanımları hakkında bilgi edindiniz mi?
Elektronik ölçme araçlarını tanıyıp hakkında bilgi edindiniz mi?
Kısa mesafe hesaplarını yaptınız mı?
Uzun mesafede kot (yükseklik) hesapları hakkında bilgi edindiniz mi?
Eğim hesapları hakkında bilgi edindiniz mi?
Kısa mesafelerde eğim hesaplarını yaptınız mı?
Uzun mesafelerde eğim hesaplarını yaptınız mı?
Aralarında engel bulunan mesafelerde eğim hesaplarını yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdakilerden hangisi noktaların yükseklik farklarının belirlenmesi yöntemlerinden
değildir?
A) Geometrik
B) Trigonometrik
C) Barometrik
D) Yatay açı
2. Aşağıdakilerden hangisi bir noktanın deniz seviyesinden yüksekliğidir?
A) Röper noktası
B) Geçici kot
C) Gerçek kot
D) İtibari kot
3. Aşağıdakilerden hangisi yükseklik farkı ölçüm yöntemlerinin en hassas olanıdır?
A) Trigonometrik
B) Geometrik
C) Barometrik
D) Hiçbiri
4. Aşağıdakilerden hangisi "Bir düzlem esas alınarak diğer noktaların bu düzlem arasındaki
yükseklik farkının bulunmasıdır." tanımının karşılığıdır?
A) Nivelman
B) Uzunluk ölçme
C) Yatay açı ölçme
D) Alan hesabı
5. Aşağıdakilerden hangisi " tan  " nın % olarak karşılığıdır?
A) Alan
B) Uzunluk
C) Yükseklik
D) Eğim

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
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Yol, kaldırım ve meydanlarda alan ve malzeme hesaplarını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bulunduğunuz belediyenin fen işleri müdürlüğüne giderek parke taşı-bordür yol
ve kaldırım hesapları ve hak edişleri ile ilgili örnek proje inceleyiniz. Araştırma
sonunda gözlemlerinizi ve incelemelerinizi rapor hâline getirerek sınıfta
arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

2. YOL VE KALDIRIM ÇALIŞMALARINDA
ALAN HESAPLARI
Ölçüsü yapılan doğal ve yapay arazi şekillerinin veya plan üzerinde bulunan şekillerin
alanlarının ve çevrelerinin ne kadar olduğu sorusuyla sık sık karşılaşırız. Alan hesapları
mevcut bilgilerin cinsine göre çeşitli şekillerde yapılır ya da alan hesabı yapılacak arazi
şeklinin değeri de göz önünde tutularak alan hesabının ne şekilde yapılacağı önceden
kararlaştırılır.
Genellikle küçük arazi parçalarının ölçülmesi ve alan hesabı üç şekilde yapılır:

Ölçü değerlerine göre alan hesabı

Koordinat değerine göre alan hesabı

Plan değerine göre alan hesabı

2.1. Basit Geometrik Yüzeylerde Hesaplar
Alan ve çevre hesapları, yapıcılıkta karşımıza çıkan hesaplardandır. Bu hesaplar
karşımıza; düzgün geometrik şekilli olanlar ya da geometrik olmayanlar şeklinde iki türlü
çıkar.
2.1.1. Hesap Yöntemleri
Basit geometrik şekillerin, düzgün olmayan ancak geometrik şekillere bölünebilen
yüzeylerin çevre ve alan hesaplarına ait açıklamalar aşağıda verilmiştir.
2.1.1.1. Üçgen


Üçgenin çevresi: Üçgenin çevresinin uzunluğu üç kenarının uzunluklarının
toplamına eşittir (Şekil 2.1).
Bir ABC üçgeninde;
Ç  AB  BC  CA ’dır.

32

Şekil 2.1: Üçgenin çevresi



Üçgenin alanı: Üçgenin tabanı ile yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir
(Şekil 2.2).
Eğer alanı A ile gösterilirse formül,

A

a.h
dir.
2

Şekil 2.2: Üçgenin alanı

Pisagor Teoremi: Hipotenüs daima 90  lik açının karşısındaki kenardır. a=
hipotenüstür (Şekil 2.3).
O hâlde;
a 2  b 2  c 2 dir.


Şekil 2.3: Dik üçgen



Herron Formülü: Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları a, b, c ve çevresi

(Şekil 2.4) u 

a bc
olmak üzere, alan;
2
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A  u.(u  a ).(u  b ).(u  c ) olur.

Şekil 2.4: Herron formülü

2.1.1.2. Kare


Karenin çevresi: Bir kenarının uzunluğu “a” olan karenin çevresi;
Ç  4.a ’dır (Şekil 2.5).

Şekil 2.5: Kare



Karenin alanı: İki kenarının çarpımıdır. Yani;
A  a.a  a 2 (Şekil 2.6)
veya köşegen uzunluğunun karesinin yarısıdır.
e2
A
2

Şekil 2.6: Kare
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2.1.1.3. Dikdörtgen


Dikdörtgenin çevresi: Kısa ve uzun kenarlarının toplamının iki katıdır (Şekil
2.7).
Ç  2.  a  b  ’dir.

Şekil 2.7: Dikdörtgen



Dikdörtgenin alanı: Kısa ve uzun kenar uzunluklarının çarpımıdır (Şekil 2.8).

A  a.b

Şekil 2.8: Dikdörtgen

2.1.1.4. Paralel kenar


Paralel kenarın çevresi: Dörtkenarının toplamına eşittir (Şekil 2.9).
Ç  2.  a  b  ’dir.

Şekil 2.9: Paralel kenar
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Paralel kenarın alanı: Taban uzunluğuyla yüksekliğin çarpımıdır (Şekil 2.10).
A  a.h ’dır.

Şekil 2.10: Paralel kenar

2.1.1.5. Yamuk


Yamuğun çevresi: Dörtkenarının toplamına eşittir (Şekil 2.11).
Ç  abcd

Şekil 2.11: Yamuk



Yamuğun alanı: Yamuğun alt tabanıyla üst tabanının toplamının ikiye bölünüp
yükseklikle çarpılmasıdır (Şekil 2.12).

alttaban  üsttaban
. yükseklik
2
ac
A
.h
2

A

Şekil 2.12: Yamuk
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2.1.1.6. Çember
Çemberin çevresi: Çemberin yarıçapının pi sayısıyla çarpımının 2 katıdır
(Şekil 2.13).

Ç  2. .r

pi   

22
 3,14  3' tür.
7

Şekil 2.13: Çember

2.1.1.7. Daire


Dairenin alanı: Dairenin yarıçapının karesinin pi sayısıyla çarpımıdır (Şekil
2.14).

A   .r 2

Şekil 2.14:Daire

2.1.1.8. Düzgün Olmayan Ancak Geometrik Şekillere Bölünebilen Yüzeylerin Çevre ve
Alan Hesapları
Bu şekiller genelde arazi ölçümlerinde karşımıza çıkmaktadır. Bunların hesapları
yapılırken verilen şekli, bilinen düzgün geometrik şekillere böler ve hesapları bu yolla
tamamlarız.


Şeklin çevresi: Dış kenarların uzunluklarının toplamına eşittir.

Ç  AF  FE  ED  DC  AB  BC
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Şeklin alanı: Böldüğümüz düzgün geometrik şekillerin ayrı ayrı alanlarının
bulunup toplanmasından ibarettir (Şekil 2.15).

A  A1  A2  A3  A4  A5  ...  An

Şekil 2.15: Geometrik şekillere bölünebilen alan

2.1.2. Hesap Örnekleri


Hesap yöntemleri örnek 1: Üçgen şeklinde bir arsanın kenarları; a=60 m,
b=30 m ve c=50 m’dir. Arsanın çevresi kaç metredir? Arsanın % 20’sine ev
yapıldığına göre bahçe için kaç m² yer kalmıştır (Şekil 2.16)?

Şekil 2.16: Üçgen

Çözüm:
Arsanın çevresi:

Ç  abc
Ç  60  30  50  140m
Arsanın alanı:
a bc
olmak üzere alan;
u
2
A  u.(u  a ).(u  b ).(u  c ) buradan
60  30  50 140
u

 70
2
2
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A  70.(70  60).(70  30).(70  50)

A  70.10.40.20  560000
A  748.34m 2

20
 149, 67 m 2
100
2
Kalan alan= 748,34  149,67  598,67m
Ev yapılan alan= 748,34.



Hesap yöntemleri örnek 2: Aşağıda verilen taralı şekil eş karelerden
oluşmuştur (Şekil 2.17). Şeklin alanı 36cm2 ise çevresinin uzunluğu kaç
cm’dir?

Şekil 2.17: Eş kareler

Çözüm:
Şekil dokuz kareden oluşmuştur,

A  a.a  a 2
9.a 2  36

a2 

36
4
9

a  4  2cm olur.

Şeklin çevresinde kenar uzunluklarından 20 adet vardır. Şeklin çevresinin uzunluğu
Ç  20.2  40cm dir.


Hesap yöntemleri örnek 3: Uzun kenarı kısa kenarının iki katından 8 cm eksik
olan dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 44 cm olduğuna göre alanı kaç cm² dir
(Şekil 2.18)?

Şekil 2.18: Dikdörtgen
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Çözüm:
Dikdörtgenin kısa kenarına x dersek,
uzunkenar  2 x  8 olur.

Ç  2( x  2 x  8)

44  6 x 16
60  6x
60
x
 10cm olur.
6

A  a.b  a.(2 x  8)  10.12
A  120cm 2 olur.



Hesap yöntemleri örnek 4: Aşağıda gösterilen paralelkenarın çevresi ve
alanını bulunuz (Şekil 2.19).

Şekil 2.19: Paralel kenar

Çözüm:

A  a.h  8.4  32cm 2 dir.
(BEC) dik üçgeninde 3-4-5 kuralına göre BC  5cm ’dir.
Ç  2.(a  b)  2.(8  5)
Ç  26cm ’dir.


Hesap yöntemleri örnek 5: Aşağıda gösterilen yamuğun çevresini ve alanını
bulunuz
(Şekil 2.20).│AD│=│BC│ Ölçüler cm’dir.

Şekil 2.20: Yamuk
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Çözüm:
Dik üçgendeki 3-4-5 kuralından AD uzunluğu

3 4
5
 
orantısından
6 8 AD

4. AD  5.8

AD 

40
 10cm bulunur.
4

│AD│=│BC│olduğundan│BC│= 10 cm’dir. O hâlde,

Ç  AB  BC  CD  DA
Ç  (6  22  6)  10  22  10  76cm ’dir.
Alan ise;
alttaban  üsttaban
A
. yükseklik
2
34  22
56
A
.8  .8  224cm 2 bulunur.
2
2
Hesap yöntemleri örnek 6: AC  8cm ve BC  10cm ise aşağıdaki şekilde



gösterilen çemberin çevresi ne olur (Şekil 2.21)?

Şekil 2.21: Çember

Çözüm:

BC  AB  AC
2

2

2

10 2  AB  82
2

100  AB  64
2

AB  100  64  36
2

AB  36  6cm

AB  r  6cm
Ç  2 r  2.3,14.6  37, 68cm eder.
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Hesap yöntemleri örnek 7: ABCD karesinin alanı 16 cm²dir. Dairenin alanını
bulunuz (Şekil 2.22).

Şekil 2.22: Daire

Çözüm:

A  a2
16  a 2

a  16  4cm
a  r  4cm
A   .r 2  3,14.42  50,24cm2


Hesap yöntemleri örnek 8: Aşağıdaki şeklin çevresini ve alanını bulunuz
(Şekil 2.23).

AF  6m
FH  15m
HC  17 m
FE  5m
FE  DH  FB

Şekil 2.23: Düzgün geometrik şekillere bölünebilen alan
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Çözüm:

Ç  AE  ED  DC  CB  BA

Ç

Ç







62  52  15 



61  15 





 

32  17 2 

 

298 

 

52  322 

 

1049 

61



62  52



Ç   7,81  15  17, 26    32,38    7,81
Ç  80.26m
Alan ise;

A  A1  A2  A3  A4  A5
 6.5 
 17.3   32.5   6.5 
A
  15.5   



 2 
 2   2   2 
A  15    75    25,5    80   15 

A  210,5m2

2.2. Birleşik Yüzeylerde Hesaplar
Yol, kaldırım ve meydanlarda kullanılacak parke taşları, bordürler ve oluklar için
kaplama etüdü, malzeme ve adet hesaplarının bulunmasında aşağıda anlatılacak yöntemler
gereklidir.
2.2.1. Hesap Yöntemleri
Birleşik yüzeylerin alan hesapları yapılırken verilen şekil, bilinen düzgün geometrik
şekillere bölünür ve hesaplar bu yolla tamamlanır. Boşluklar varsa onlar da hesaplanır ve
doluluklardan çıkartılır. Aşağıdaki şekilde 5. alan boşluk olarak kabul edilecek (Şekil 2.24).

Şekil 2.24: Birleşik yüzey



Şeklin çevresi: Dış kenarların uzunluklarının toplamına eşittir.

Ç  AB  BC  CD  DE  EF  FA
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Şeklin alanı: Böldüğümüz düzgün geometrik şekillerin ayrı ayrı alanlarının
bulunup toplanmasından ibarettir.

A  A1  A2  A3  A4  A5
Alan hesapları tek tek hesaplanıp aşağıdaki tabloya yazılarak da yapılabilir.
Alan nu.
Alan şekli
1
2
3
4
5
Toplam alan Alan  doluA  boşA

Alan

Dolu (+)

Boş (-)

2.2.2. Hesap örnekleri


Hesap yöntemleri örnek 9: Aşağıdaki birleşik şeklin çevresini ve alanını
bulunuz. Beşinci alan boşluktur ve verilen ölçülerin birimleri metredir (Şekil
2.25).

Şekil 2.25: Birleşik yüzey

Çözüm:


Şeklin çevresi: Dış kenarların uzunluklarının toplamına eşittir.

Ç  AB  BC  CD  DE  EF  FA

 2. .r 
Ç  56  
  12 
 2 





242  182  20  44
44





 2.3,14.13 
Ç  56  
  12  900  20  44
2


Ç  56  40,82  12  30  20  44
Ç  202,82m eder.


Şeklin alanı: Böldüğümüz düzgün geometrik şekillerin ayrı ayrı
alanlarının bulunup toplanmasından ibarettir.

A1  dikdörtgen   a.b  56.26  1456m 2

 .r 2 3,14.132

 265, 33m 2
2
2
a.h 24.18
A3  diküçgen  

 216m2
2
2
A4  dikdörtgen   a.b  20.18  360m 2
A2  yarımdaire  

A5  kare   a 2  102  100m 2  boşluk 

A  A1  A2  A3  A4  A5
A  1456  265, 33  216  360  100

A  2197,33m2
Alan hesapları tek tek hesaplanıp aşağıdaki tabloya yazılarak da yapılabilir.
Alan no:
Alan şekli
Alan
Dikdörtgen
1456,00
1
Yarım daire
265,33
2
Dik
üçgen
216,00
3
Dikdörtgen
360,00
4
Kare
100,00
5
Toplam alan Alan  doluA  boşA

Dolu (+)
1456,00
265,33
216,00
360,00
2297,33

Boş (-)

100,00
—100,00

A  2297,33  100  2197,33m2

2.3. Yol, Kaldırım ve Meydanlarda Malzeme ve Adet Hesapları
Kaplama etüdü, metraj ve keşif yapılan imalatların en önemli çalışma
basamaklarından biridir. Bu çalışma, imalat miktarı az olan kaplamalarda çok fazla ayrıntı
gerektirmez fakat imalat miktarı çok olan işlerde her türlü ince ayrıntı düşünülerek
yapılmalıdır.
2.3.1. Parke Taşları
Yol yapımında kullanılan, düzgün ve çeşitli biçimlerde bulunan kaplama
elemanlarıdır. Parke taşı imalatı ve döşenmesi ile ilgili birim fiyat tanımları, parke taşı çeşit
ve boyutları detaylı olarak aşağıda anlatılmıştır.
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2.3.1.1. Birim Fiyat Tanımları
Kullanılan malzeme miktarları, yapım tarzı birim fiyat tarifleri ve sırası, uygulama
şartları, çap ve kapsamı ile birim fiyat ödemesine nelerin dâhil olup olmadığı ve her imalatın
ölçü tarzını kapsayan konularla ilgili tanımlardır.


Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi:

Hazırlanmış ve tesviyesi tamamlanmış temeller üzerine Yollar Fenni Şartnamesi’nin
56. kısmındaki esaslar dâhilinde prefabrik beton eleman yapma tesisinde imal edilen beton
parkenin projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde yerine konulmasıdır.


Birim fiyata dâhil olan masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın (tesis ve santralin) temini, montaj ve demontajı, gerekli
çimento ve suyun tesis yerinde temini, depolanması nakli ve muhafazası, kum ve kırma taşın
ocak veya dereden çıkartılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi,
yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, beton santrali ve prefabrik beton
eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun bir şekilde beton parkelerin imali, kürü, imalat
yerinde yüklenmesi, yatak kumunun iş başında temini, elenmesi, idarece istenilen ve
projesinde gösterilen kalınlıkta serilmesi ve düzeltilmesi, parkelerin şartnamesine göre
döşenmesi inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve dikey taşıma ve boşalmalar, numune
alınması ve laboratuvar deneylerinin yapılması, aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan
Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu
her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhitlik kârı ve genel
masraflardır.


Birim fiyata dâhil olan masraflar:

Prefabrik beton parkelerin imalat yerinden döşendiği yere kadar taşınmasıdır.


Ölçü:

Prefabrik parkelerin döşendiği yerde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.


Ödeme:

Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi m² birim fiyatı üzerinden yapılır.
2.3.1.2. Çeşit ve Boyutları
Parke çeşitleri çok olmakla beraber en çok kullanılanlar şunlardır:


Kilit parke

Dış mekânlarda en çok kullanılan üründür. Estetik görüntüsüyle dış zeminlerin
vazgeçilmez döşeme taşıdır (Şekil 2.26).


Şehir içi araç ve yaya yollarında,
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Alışveriş merkezlerinde,
Sanayi tesislerinin iç ve dış kısımlarında,
Park, bahçe, yürüyüş ve şehir içi yaşam alanlarının zeminlerinde
kullanılır.

Kilit parke dekoratif görüntü, ekonomik fiyat ve sağlamlığıyla ihtiyaçlarımıza cevap
veren ve en çok kullanılan parke türüdür.
Ölçüler
200x163 mm
200x163 mm

Kalınlık
80 mm
80 mm

Ağırlık
5.5
5.5

M2/Adet
36
36

Renk
Beton
Kırmızı

Şekil 2.26: Kilit parke



Prizma parke

Klasik tip kaplama taşları sınıfından olan prizmatik parke taşı, uygulama alanının
genişliği ile farklı mekânlarda kullanılır (Şekil 2.27).







Yaya kaldırımlarında,
Alışveriş merkezlerinde,
Sanayi tesislerinin iç ve dış mekânlarında,
Toplu konut alan ve yollarında,
Bahçe peyzajında,
Park, bahçe, yürüyüş ve şehir içi yaşam alanlarının zeminlerinde
kullanılır.

Prizmatik parke taşı, değişik biçim ve motiflerde dizilebilmesiyle her tür mimari
uygulamaya uyum sağlar.
Ölçüler
200x100 mm
200x100 mm

Kalınlık
60 mm
60 mm

Ağırlık
2.8
2.8
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M2/Adet
50
50

Renk
Beton
Kırmızı

Şekil 2.27: Prizma parke



Ünitez Parke:

Bu parkenin en önemli özelliği kilit yapısının çok sıkı ve sağlam olmasıdır. Ünitez parke
çeşitli renk ve biçim olanaklarıyla kullanılan alanlarda canlı ve çağdaş bir görünüm oluşturur
(Şekil 2.28).



Bahçe peyzajında,
Yaya kaldırımlarında güvenle kullanılır.

Şekil 2.28: Ünitez parke

Ölçüler
238x127 mm
238x127 mm

Kalınlık
60 mm
60 mm

Ağırlık
3.4
3.4

M2/Adet
40
40

Renk
Beton
Kırmızı

2.3.2. Bordürler
Yaya kaldırımının kenar taşı olarak kullanılmaktadır. Bordür taşı imalatı ve döşenmesi
ile ilgili birim fiyat tanımları, parke taşı çeşit ve boyutları detaylı olarak aşağıda
anlatılmıştır.

48

2.3.2.1. Birim Fiyat Tanımları
Kullanılan malzeme miktarları, yapım tarzı birim fiyat tarifleri ve sırası, uygulama
şartları, çap ve kapsamı ile birim fiyat ödemesine nelerin dâhil olup olmadığı ve her imalatın
ölçü tarzını kapsayan konularla ilgili tanımlardır.


Prefabrik beton bordür imali ve yerine döşenmesi:

Hazırlanmış ve tesviyesi tamamlanmış temeller üzerine Yollar Fenni Şartnamesi’nin
56. kısmındaki esaslar dâhilinde prefabrik beton eleman yapma tesisinde imal edilen beton
bordürlerin projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde yerine konulmasıdır.


Birim fiyata dâhil olan masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın (tesis ve santralin) temini, montaj ve demontajı, gerekli
çimento ve suyun tesis yerinde temini, depolanması nakli ve muhafazası, kum ve kırma taşın
ocak veya dereden çıkartılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi,
yıkanması vasıtalara yüklenmesi, taşınması boşaltılması, beton santrali ve prefabrik beton
eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun bir şekilde beton bordürlerin imali, kürü, imalat
yerinde yüklenmesi, yatak kumunun iş başında temini, elenmesi, idarece istenilen ve
projesinde gösterilen kalınlıkta serilmesi ve düzeltilmesi, bordürlerin şartnamesine göre
döşenmesi inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve dikey taşıma ve boşalmalar, numune
alınması ve laboratuvar deneylerinin yapılması, aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan
Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu
her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhitlik kârı ve genel
masraflardır.


Birim fiyata dâhil olan masraflar:

Prefabrik beton bordürlerin imalat yerinden döşendiği yere kadar taşınmasıdır.


Ölçü:

Prefabrik bordürlerin döşendiği yerde ölçülen metre cinsinden alanıdır.


Ödeme:

Prefabrik beton bordür imali ve yerine döşenmesi metre birim fiyatı üzerinden yapılır.
2.3.2.2. Çeşit ve Boyutları
Bordürler, yaşam alanlarına görünüş estetiği kazandıran prefabrik elemanlardır (Şekil
2.29-2.30). Mukavemeti yüksek olup kullanımı oldukça yaygındır.





Ana yolların yaya yollarından ayrılmasında,
Araç yollarının yeşil alanlardan ayrılmasında,
İki yönlü trafik akışının olduğu yollarda,
Çeşitli amaçlarla bölünmüş toprak veya betonarme alanların düzenlenmesinde
kullanılmaktadır.
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Şekil 2.29: Bordür

Bordür Adı
15 cm’lik bordür
20 cm’lik bordür
30 cm’lik bordür
Refüj bordürü

Ölçüler(mm)
Yük. Gen. Uz.
150
110 700
200
150 700
300
180 700
300
280 700

Ağırlık
(kg)
24
44
82
115

M/Adet

Renk
Beton/Kırmızı
Beton/Kırmızı
Beton/Kırmızı
Beton/Kırmızı

Şekil 2.30: Bordür ölçüleri

2.3.3. Oluklar
Oluklar, yağmur sularının akmasına yarayan üst yanı açık kaplama elemanıdır.
Parke taşı döşemelerinin bütünleyicisi olan oluklar, taş döşeme işinin sonunda yağmur
sularının tahliyesi amacıyla bordür ya da sabit eleman kenarına uygun eğimde döşenir.
2.3.3.1. Birim Fiyat Tanımları
Kullanılan malzeme miktarları, yapım tarzı birim fiyat tarifleri ve sırası, uygulama
şartları, çap ve kapsamı ile birim fiyat ödemesine nelerin dâhil olup olmadığı ve her imalatın
ölçü tarzını kapsayan konularla ilgili tanımlardır.
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Prefabrik beton olukların imali ve yerine döşenmesi:

Hazırlanmış ve tesviyesi tamamlanmış temeller üzerine Yollar Fenni Şartnamesi’nin
56. kısmındaki esaslar dâhilinde prefabrik beton eleman yapma tesisinde imal edilen beton
olukların projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde yerine konulmasıdır.


Birim fiyata dâhil olan masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın (tesis ve santralin) temini, montaj ve demontajı, gerekli
çimento ve suyun tesis yerinde temini, depolanması nakli ve muhafazası, kum ve kırma taşın
ocak veya dereden çıkartılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi,
yıkanması vasıtalara yüklenmesi, taşınması boşaltılması, beton santrali ve prefabrik beton
eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun bir şekilde beton olukların imali, kürü, imalat
yerinde yüklenmesi, yatak kumunun iş başında temini, elenmesi, idarece istenilen ve
projesinde gösterilen kalınlıkta serilmesi ve düzeltilmesi, olukların şartnamesine göre
döşenmesi inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve dikey taşıma ve boşaltmalar, numune
alınması ve laboratuvar deneylerinin yapılması, aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan
Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu
her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhitlik kârı ve genel
masraflardır.


Birim fiyata dâhil olan masraflar:

Prefabrik beton olukların imalat yerinden döşendiği yere kadar taşınmasıdır.


Ölçü:

Prefabrik olukların döşendiği yerde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.


Ödeme:

Prefabrik beton olukların imali ve yerine döşenmesi m² birim fiyatı üzerinden yapılır.
2.3.3.2. Çeşit ve Boyutları
Yüksek yoğunluk ve dayanıklılıkta üretildiği için ömürleri diğer kaplama taşlar kadar
uzundur (Şekil 2.31).




Yaya ve araç yollarının yeşil alanlardan ayrıldığı tüm sınırlarda, yağmur ve
benzeri suların kontrolünde kullanılır.
Doğal nedenlerle oluşan katı atıkları, özel kaplanmış kaygan yüzeyi sayesinde
giderir.
Zamana ve iklim şartlarına dayanıklıdır.

Ölçüler
300x350 mm
300x350 mm

Kalınlık
15 mm
15 mm

Ağırlık
2.8
2.8
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M2/Adet
-

Renk
Beton
Kırmızı

Şekil 2.31: Oluk
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda ölçüleri verilen birleşik şeklin çevresini ve alanını bulunuz.
Ölçüler metre cinsinden verilmiştir.
Birleşik şeklin içerisinde 10x10 metre boşluk bırakılacaktır.

44

10

26

56

18

10

20

24

12

İşlem Basamakları

Öneriler

 Birleşik şeklin çevresini hesaplayınız.
 Birleşik yüzeylerin alan hesabı için
verilen şekli düzgün geometrik şekillere
bölünüz.
 Bildiğiniz geometrik şekillerin alan
hesaplarını yapınız.
 Bulduğunuz alanlarını toplamını alarak
birleşik şeklin alanını hesap ediniz.
 Verilen boşluk alanın hesabını yaparak
toplam birleşik alandan çıkarınız.

 Dış kenar uzunlukları toplamı şeklin
çevresini verecektir.
 Bölünen her geometrik şekli ayrı ayrı
numaralandırınız.
 Çevre hesaplarında birimin metre
olduğunu unutmayınız.
 Alan hesaplarında birimin metrekare
olduğunu unutmayınız.
 Boşluk alanını toplam alandan düşmeyi
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
Basit geometrik yüzeylerde hesaplar hakkında bilgi edindiniz mi?
Basit geometrik yüzeylerde hesap yöntemleri hakkında bilgi
edindiniz mi?
Basit geometrik yüzeylerde hesap yaptınız mı?
Birleşik yüzeylerde hesaplar hakkında bilgi edindiniz mi?
Birleşik yüzeylerde hesap yöntemleri hakkında bilgi edindiniz mi?
Birleşik yüzeylerde hesap örnekleri yaptınız mı?
Yol, kaldırım ve meydanlarda malzeme ve adet hesapları hakkında
bilgi edindiniz mi?
Parke taşları hakkında bilgi edindiniz mi?
Bordürler hakkında bilgi edindiniz mi?
Oluklar hakkında bilgi edindiniz 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

1. Aşağıdakilerden

hangisi

A

alttaban  üsttaban
. yükseklik
2

formülü

ile

alanı

hesaplanan basit şekildir?
A) Üçgen
B) Dikdörtgen
C) Daire
D) Yamuk
2. Aşağıdaki hangi basit şeklin çevresi Ç  2. .r formülü ile hesaplanır?
A) Yamuk
B) Paralel kenar
C) Çember
D) Kare
3. Aşağıdakilerden hangisi düzgün olmayan ancak geometrik şekillere bölünebilen
yüzeylerin alan hesapları yöntemidir?
A) Trigonometrik nivelmanla hesaplanır.
B) Böldüğümüz düzgün geometrik şekillerin ayrı ayrı alanları bulunur ve toplanır.
C) Böyle şekillerin alanları bulunmaz.
D) Uzay fotoğraflarıyla hesaplanır.
4. Aşağıdakilerden hangisi prefabrik parkelerin metraj ölçüsüdür?
A) Metrekare/adet
B) Metre/adet
C) Metreküp/adet
D) Adet
5. Aşağıdakilerden hangisi prefabrik bordürlerin metraj ölçüsüdür?
A) Metrekare/adet
B) Metre/adet
C) Metreküp/adet
D) Adet
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
Aşağıdaki şekilde vaziyet planı verilen yapı için çevre düzenlemesi yapılacaktır. Bu
şekle göre aşağıdaki uygulamaları yapınız.






Bahçe çevre uzunluğunu hesaplayınnız.
Bahçe toplam alanını hesaplayınız.
Bahçe tanziminde kaç adet kilit parke kullanılması gerektiğini hesaplayınız.
Her iki yol cephesinde kullanılacak bordür miktarını hesaplayınız.
Bahçe düzenlemesinde parsel çevresinin tamamında kullanılacak yağmur oluğu
miktarını hesaplayınız.

YOL
1500

500

700

300

700

200

Mevcut Yapi
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YOL

200

200

500

500

Ön bahce

500
400

300

400

1200

1100

KONTROL LİSTESİ
Bu modül 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

Değerlendirme Ölçütleri
Yol ve kaldırım yönetmelik ve şartnameleri hakkında bilgi
edindiniz mi?
Yol sınıfları hakkında bilgi edindiniz mi?
Yol temel tabakası hakkında bilgi edindiniz mi?
Kısa mesafede kot (yükseklik) hesapları hakkında bilgi edindiniz
mi?
Basit ölçme araçları tanıyıp kullanımları hakkında bilgi edindiniz
mi?
Elektronik ölçme araçlarını tanıyıp hakkında bilgi edindiniz mi?
Kısa mesafe hesaplarını yaptınız mı?
Uzun mesafede kot (yükseklik) hesapları hakkında bilgi edindiniz
mi?
Eğim hesapları hakkında bilgi edindiniz mi?
Kısa mesafelerde eğim hesaplarını yaptınız mı?
Uzun mesafelerde eğim hesaplarını yaptınız mı?
Aralarında engel bulunan mesafelerde eğim hesaplarını yaptınız
mı?
Basit geometrik yüzey hesapları hakkında bilgi edindiniz mi?
Basit geometrik yüzeyler hesap yöntemleri hakkında bilgi edindiniz
mi?
Basit geometrik yüzey hesapları yaptınız mı?
Birleşik yüzey hesapları hakkında bilgi edindiniz mi?
Birleşik yüzeyler hesap yöntemleri hakkında bilgi edindiniz mi?
Birleşik yüzey hesap örnekleri yaptınız mı?
Yol, kaldırım ve meydanlarda malzeme ve adet hesapları hakkında
bilgi edindiniz mi?
Parke taşları hakkında bilgi edindiniz mi?
Bordürler hakkında bilgi edindiniz mi?
Oluklar hakkında bilgi edindiniz mi?

Evet

Hayır

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

D

2.

C

3.

B

4.

A

5.

D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.

D

2.

C

3.

B

4.

A

5.

B
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