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İnşaat Teknolojisi Alanı

DAL/MESLEK

Yapı Yüzey Kaplama

MODÜLÜN ADI

Parketaşı Ve Bordür Detayları Çizimi

MODÜLÜN TANIMI

Parketaşı ve bordür detay dizim modülü ile yol ve
kaldırımlarda tretuvar detay, rögar , baca, ızgara kapak detay,
parke kaplama desenleri çizme becerilerini kazanmayı
sağlayan öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/24(+40/24 Uygulama tekrarı yapmalı)

ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Parketaşı-bordür detaylarını çizmek
Genel Amaç
Okul içi gerekli ortam, okul dışı araştırma yapabileceğiniz
kuruluşlar belirtildiğinde yol, kaldırım,bina dışı, park ve
bahçelerde parke taşı ve bordür detay çizimlerini standart ve
yönetmeliklere uygun olarak yapabileceksiniz.
Çizim masası, çizim kağıdı, kalem, silgi, hesap makinesi

Her öğrenme faaliyeti sonrasında, o faaliyetle ilgili
değerlendirme soruları ve uygulamaları ile kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçme aracı ile ölçerek sizi değerlendirecektir.

iii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Deprem bölgesinde bulunan ülkemizde betonarme binaların statik projesi hesabı ve
çizimi büyük önem taşımaktadır. Modülde statik projelerde merdiven ve asansör detay
çizimlerinde uygulanacak çizim tekniğiyle her projede çizilmesi gereken kısımların
neler olduğu ve nasıl yapıldığının belirlenmesi anlatılmıştır.
Bu modülde merdiven detayı ve asansör perde duvar detayı çizimleri ilgili standart ve
yönetmeliklere uygun olarak gereken çizim tekniği ve ölçekte çizebilme, beceri ve meslek
alışkanlıkları kazandırmak amacı ile yapı üretiminde görev alacak her düzeydeki teknik okul
öğrencileri ile inşaat teknik elemanlarının ortak dili olan projelendirme ve çizim esaslarını bir
arada vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Bu modül sonunda inşaat mühendisliği alanında, inşaat şantiyelerinde, belediyelerde,
statik proje çizen özel bürolarda, şirketlerde vb. yerlerde detay çizimi yapabilirsiniz.
Modülün hayatınızda olumlu değişiklikler yapmasını arzu eder çalışmalarınızda
başarılar dilerim.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ 1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve uygun ortam sağlandığında, parke taşıbordür detaylarının çizilmesi hakkında gerekli bilgileri edinebilecek ve çizimlerini
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bina ile yol arasında yapılan parke taşı - bordür çizimi ve uygulama örnekleri
hakkında bilgi sahibi olabilmek için mimarlık - peyzaj mimarlığı büroları, uygulama yapılan
iş sahaları ve parke taşı - bordür ürün kataloglarını inceleyerek konu hakkında ön bilgi edinip
arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle paylaşınız.

1. TRETUVAR DETAYLARI ÇİZİMİ
1.1. Bina ile Yol Arası Tretuvar Detay Çizimi
Teknik resimde detay çizimleri plan çizimlerine göre daha detaylı bilgi ve ölçüleri
vermek üzere çizilir. Parke taşı ve bordür detaylarının çiziminde ise genellikle 1/10 ölçeği
kullanılmakla birlikte, detayın önemine göre 1/20, 1/10, 1/5, 1/2 ve 1/1 ölçekleri de tercih
edilmektedir.
Buradaki çizimlerde kullanacağımız parke ve bordür ölçüleri kullanılacak malzeme ve
kullanım yerine göre değişiklik gösterecektir. Piyasada mevcut çok farklı şekil, renk ve
ölçülerde parke taşı ve bordür bulunmaktadır.
Çizim öncelikle ince çizgilerle yapılmalı, daha sonra koyulaştırma, tarama ve yazı
işleri yapılamalıdır.
Örnek çizimlerde 1/10 ölçeğini kullanılacaktır. Detay çizimlerinin uygulamaları adım
adım işlem basamaklarına göre sırası ile gösterilerek yapılacaktır. Çizime başlamadan önce
her zaman kâğıt masaya düzgün bir şekilde bağlanır ve çizim sınırları belirlenir.
Aşağıda Çizim 1.1’de verilen detay resmi adım adım çizilecektir.
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% 2 Egim

PARKE TAS 8 cm
KUM DOLGU 10 cm
STABILIZE 10 cm
GRAVAK MALZEME 10 cm
TOPRAK
12

+ 0,15 (Bordür üst kotu)

30

± 0,00 (Asfalt kotu)

100
15
10

BINA

YOL BORDÜRÜ

21

YASTIK BETONU
(200 DOZLU)

Çizim 1.1: Çizilecek detay resmi.

Çizim 1.2: Bina sınır çizgisi ve parke taşı üst sınırının %2 eğimle çizilmesi
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Çizim 1.3: Bordür taşının çizimi

Çizim 1.4: Bordür taşının altına yastık betonunun çizimi

5

Çizim 1.5: Parke taşlarının çizimi

Çizim 1.6: Kum dolgunun çizimi

6

Çizim 1.7: Stabilize dolgunun çizimi

Çizim 1.8: Gravak dolgunun çizimi

7

Çizim 1.9: Toprak (tabii zemin) çizimi

Çizim 1.10: Asfalt kotunun çizimi

8

Çizim 1.11: Taramaların yapılması

% 2 Egim

PARKE TAS 8 cm
KUM DOLGU 10 cm
STABILIZE 10 cm
GRAVAK MALZEME 10 cm
TOPRAK
12

+ 0,15 (Bordür üst kotu)

30

± 0,00 (Asfalt kotu)

100
15
10

BINA

YOL BORDÜRÜ

21

YASTIK BETONU
(200 DOZLU)

Çizim 1.12: Yazıların yazılması, çizgisel ve kotlu ölçülendirmenin yapılması
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1.2. Bahçe ile Yol Arası Tretuvar Detay Çizimi
Bahçe ile yol arasında kalan tretuvar çizimi büyük oranda bir önceki konumuz olan
bina ile yol arasındaki tretuvar çizimine benzer. Aradaki fark bina olan tretuvarda bina
tarafında herhangi bir işlem yapılmazken, bahçe olan tretuvarda bahçe tarafına da bordür ve
yastık betonu çizmi gerekmesidir.
Kağıdın masaya yapıştırılıp çizim sınırlarının belirlenmesiyle çizime başlanır.
Aşağıdaki örnek çizim, işlem basamaklarına göre sırası ile yapılacaktır.
BAHÇE BORDÜRÜ
8 + 0,27(Bordür üst kotu)
DOÐAL ZEMÝN
20

% 2 Egim

PARKE TAS 8 cm
KUM DOLGU 10 cm
STABILIZE 10 cm
GRAVAK MALZEME 10 cm
TOPRAK
12

+ 0,15 (Bordür üst kotu)

10

30

YOL BORDÜRÜ

16

± 0,00 (Asfalt kotu)

97
10

15

21

YASTIK BETONU
(200 DOZLU)

Çizim 1.13: Yapılacak olan çizim örneği

Çizim 1.14: Bahçe doğal zemin çizgisi ve bahçe bordürünün çizimi

Çizim 1.15: Bordür altı yastık betonunun çizimi
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Çizim 1.16: %2 eğimli çizimi parke taşı üst çizgisinin çizimi

Çizim 1.17: Yol bordürünün çizimi

Çizim 1.18: Bordür altı yastık betonunun çizimi

Çizim 1.19: Parke taşlarının çizimi
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Çizim 1.20: Kum dolgunun çizimi

Çizim 1.21: Stabilize dolgunun çizimi

Çizim 1.22: Gravak malzemenin çizimi

12

Çizim 1.23: Toprak (tabii zemin) çizimi

Çizim 1.24: Asfalt kotunun çizimi

Çizim 1.25: Taramaların yapılması
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BAHÇE BORDÜRÜ
8 + 0,27(Bordür üst kotu)
DOGAL ZEMÝN
20

% 2 Egim

PARKE TAS 8 cm
KUM DOLGU 10 cm
STABILIZE 10 cm
GRAVAK MALZEME 10 cm
TOPRAK
12

+ 0,15 (Bordür üst kotu)

10

30

YOL BORDÜRÜ

16

± 0,00 (Asfalt kotu)

97
10

15

21

YASTIK BETONU
(200 DOZLU)

Çizim 1.26: Yazıların yazılması, çizgisel ve kotlu ölçülendirmenin yapılması

1.3. Bina ile Yol Arası Düşük Kotlu Tretuvar Çizimi
Bina ile yol arasında kalan düşük kotlu tretuvar çizimi büyük oranda bina ile yol
arasındaki tretuvar çizimine benzer. Aradaki fark bina olan tretuvarda bina tarafında her
hangi bir değişiklik yapılmazken, yol tarafında yol bordürüne bitişik olarak yerleştirilen bir
çim bordürü çizmi gerekmesidir.
Kağıdın masaya yapıştırılıp çizim sınırlarının belirlenmesiyle çizime başlanır.
Aşağıdaki örnek çizim, işlem basamaklarına göre sırası ile yapılacaktır.
PARKE TAS 8 cm
KUM DOLGU 10 cm
STABILIZE 10 cm
GRAVAK MALZEME 6 cm
TOPRAK
5 8
12

ÇIM BORDÜRÜ
12

+ 0,15 (Bordür üst kotu)
YOL BORDÜRÜ
30

5 7

% 2 Egim

± 0,00 (Asfalt kotu)

100

10

BINA

15

21

Çizim 1.27: Çizilecek detay resmi

14

YASTIK BETONU
(200 DOZLU)

75

Çizim 1.28: Bina sınırı ve parke taşı üst çizgisinin %2 eğimli çizimi

Çizim 1.29: Çim bordürünün çizimi
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Çizim 1.30: Yol bordürünün çizimi

Çizim 1.31: Yol bordürünü altına yastık betonu çizimi
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Çizim 1.32: Parke taşlarının çizimi

Çizim 1.33: Kum dolgunun çizimi

17

Çizim 1.34: Stabilize dolgunun çizimi

Çizim 1.35: Gravak malzmenin çizimi

18

Çizim 1.36: Toprak (tabii zemin) çizimi

Çizim 1.37: Yol kotunun çizimi
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Çizim 1.38: Taramaların yapılması
PARKE TAS 8 cm
KUM DOLGU 10 cm
STABILIZE 10 cm
GRAVAK MALZEME 6 cm
TOPRAK
5 8
12

ÇIM BORDÜRÜ
12

+ 0,15 (Bordür üst kotu)
YOL BORDÜRÜ
30

5 7

% 2 Egim

± 0,00 (Asfalt kotu)

100

10

BINA

15

21

YASTIK BETONU
(200 DOZLU)

Çizim 1.39: Yazıların yazılması, çizgisel ve kotlu ölçülendirmenin yapılması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda şekli verilen bina ile yol arası tretuvar detayını ölçülerine uygun olarak 1/10
ölçeğinde çiziniz.

+ 0,15

PARKE TAS 8 cm
KUM DOLGU 10 cm
STABILIZE 10 cm
GRAVAK MALZEME 10 cm
TOPRAK
% 2 Egim

12

BINA

± 0,00

30

YOL BORDÜRÜ

100

10

15

YASTIK BETONU

21

Çizim 1.40: Uygulama faaliyeti

İşlem Basamakları
 Kâğıdınızı masaya yerleştirip çizim
sınırlarını belirleyiniz.

 Bina sınır çizgisini çiziniz.

 Parketaşı eğimini çiziniz.

 Yol bordürü ve yastık betonunu çiziniz.

Öneriler
 Kâğıdınızı masaya rahat
çalışabileceğiniz şekilde yapıştırınız.
 Çizim sınırlarını çizim kağıdın ortasına
gelecek şekilde belirleyiniz.
 Bina sınır çizgisini çizim sınırının sağ
kenarına gelecek şekilde çiziniz.
 Bu çizgi bir yardımcı çizgi olduğu için
belli bir uzunluğu yoktur.
 Parketaşı eğim çizgisini sol tarafa
olacak şekilde çiziniz.
 Eğimin % 2 olacağını unutmayınız.
 Yol bordürü parke taşının bittiği
noktadan başlayacaktır.
 Parketaşı ile bordür arasında küçük (1/2
mm) bir boşluk bırakınız.
 Yol bordürünü ölçülerine uygun olarak
çiziniz.
 Bordür altı yastık betonunu ölçülerine

21

 Kum, stabilize ve gravak malzeme
dolgularını çiziniz.

 Toprak (tabii zemin) çizgisi çiziniz.
 Yol kotunu çiziniz.

 Taramaları yapınız.

 Çizgisel ve kotlu ölçülendirmeyi yapıp
gerekli yazıları yazınız.

uygun olarak çiziniz.
 Kum dolguyu 10 cm kalınlığında
çiziniz.
 Kum dolgu çiziminde parketaşı eğimini
ihmal edip yatay olarak çiziniz.
 Stabilize dolguyu 10 cm kalınlığında
çiziniz.
 Gravak malzeme dolgusunu 10 cm
kalınlığında çiziniz.
 Toprak çizgisini serbest elle çiziniz.
 Toprak çizgisinin sembolik olup belli
bir ölçüsü bulunmadığını unutmayınız.
 Yol kotunu bordür eğimli kısmın alt
sınırından çiziniz.
 Kum dolgu taramasını yapınız.
 Stabilize dolgu taramasını yapınız.
 Gravak dolgu taramasını yapınız.
 Toprak taramasını yapınız.
 Bordür taramasını yapınız.
 Yastık betonu taramasını yapınız.
 Bina sınır çizgisinin arkasını tarayınız.
 Yol kotu çizgisinin altını tarayınız.
 Çizgisel ölçülendirmeleri yapınız.
 Kotlu ölçülendirmeleri yapınız.
 Çizim üzerine gerekli yazıları yazınız.
 Çizim adı ve ölçeğini yazınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
1

(

)Parketaşı –bordür detay çizimleri 1/50 ölçeğinde yapılır.

2

(

)1/1 detay çizim ölçeklerinden biridir.

3

(

)Kum dolgu parke taşı döşemesinde kullanılır.

4

(

)Parke taşları değişik ölçülerde üretilebilir.

5

(

)Bordürün altına parke taşı çizilir.

6

(

)Parketaşı çiziminde mutlaka eğim olmalıdır.

7

(

)Bordür kotu ile parke taşı alt kotu aynıdır.

8

(

)Yol kotu daima parke taşı üst kotundan aşağıda olmalıdır.

9

(

)Bordürler parke taşları ile yol arasında geçiş sağlar.

10

(

)Yastık betonu bordürün üstüne çizilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendirebilirsiniz.
Eksik olduğunuz konuları tekrarlayınız. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız, bir
sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.

23

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve uygun ortam sağlandığında, oluk taşı ve
rögar detay çizimlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Oluk taşı ve rögar çizimi, uygulama örnekleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için
mimarlık-peyzaj mimarlığı büroları, uygulama yapılan iş sahaları ve parke taşı-bordür ürün
kataloglarını inceleyerek konu hakkında ön bilgi edinip arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle
paylaşınız.

2.OLUK TAŞI VE RÖGAR DETAYLARI
ÇİZİMİ
2.1. Oluk Taşı Detayları
2.1.1. Oluk Taşı
Tretuvar, parklar, parke taşı döşenmiş geniş alanlar ve yol yüzeylerinde biriken
yağmur, kar suyu vb. suları ortamdan uzaklaştırarak rögarlara akıtmak için kullanılan
elemanlardır. Oluk taşları uç uca döşenerek kanallar meydana getirilmek suretiyle işlevlerini
yerine getirirler. Oluk taşlarının döşenmesi ile oluşturulan kanallar da rögarlara eğimli olarak
yapılmaktadır.
Piyasada üretici firmalara göre çok çeşitli ebat, renk ve şekillerde oluk taşları
bulunmaktadır. Aşağıdaki şekilde yağmur oluğu örnekleri yer almaktadır.

Resim 2.1: Oluk taşı örnekleri
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2.1.2. Detay çizimi
Aşağıda örneği bulunan ve çizilecek oluk taşı detayı parke taşı döşenmiş bir yolun
ortasında kanal meydana getirmektedir. Çizimi sınırlayan çizgiler ve oluk taşı ile aralarında
kalan mesafe sembolik olup çizimde toplam sınır 150 cm olarak alınmıştır.
Kâğıt masaya yapıştırılıp çizim sınırları belirlenerek çizime başlanır. Aşağıdaki örnek
çizim, işlem basamaklarına göre sırası ile yapılacaktır.
PARKE TAS 8 cm
KUM DOLGU 10 cm
STABILIZE 10 cm
GRAVAK MALZEME 10 cm
TOPRAK
3 10

10

10 3

% 2 Egim

10

12

% 2 Egim

OLUK TASI

42

YASTIK BETONU
(200 DOZLU)
Çizim 2.1: Çizilecek detay resmi

25

150

Çizim 2.2: Sınır çizgilerinin çizimi

Çizim 2.3: Oluk taşının sınır çizgilerinin ortasına gelecek şekilde çizimi

Çizim 2.4: Oluk taşı altına yastık betonu çizimi
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Çizim 2.5: Parke taşı üst çizgilerinin % 2 eğimli olarak çizimi

Çizim 2.6: Parke taşlarının çizimi

27

Çizim 2.7: Kum dolgunun çizimi

Çizim 2.8: Stabilize dolgunun çizimi

28

Çizim 2.9: Gravak malzemenin çizimi

Çizim 2.10: Toprak (tabii zemin) çizimi

29

Çizim 2.11: Taramaların yapılması

PAR KE TAS 8 cm
K U M D O L G U 1 0 cm
S T A B IL IZ E 10 cm
G R A V A K M A L Z E M E 10 cm
TOPRAK
3 10

10

10 3

% 2 E gim

10

12

% 2 E gim

O LUK TASI

42

Y A S T IK B E T O N U
(20 0 D O Z L U )

Çizim 2.12: Yazıların yazılması, çizgisel ve kotlu ölçülendirmenin yapılması
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2.2. Rögar Detayları
2.2.1. Rögar, Kontrol Baca ve Izgara Kapağı
Rögarlar tretuvar, parklar, parke taşı döşenmiş geniş alanlar ve yol yüzeylerinde
biriken yağmur, kar suyu vb. suların ortamdan oluk taşları ile oluşturulan kanallar vasıtası ile
toplanıp, ana kanallara aktarılması için kullanılan elemanlardır. Rögarların bir vazifesi de
akan su ile birlikte gelen pislikleri rögar tabanında biriktirerek pisliklerin ana kanallara
geçmesini önlemektir.

T A H L IY E B O R U S U
R ÖG AR Ç EVR E D U VAR I

Çizim 2.13: Rögar kesit örneği

Kontrol bacaları kapalı rögarlar arasında 10 metreyi geçen mesafelerde her hangi bir
tıkanma durumunda müdahale edebilmek amaçlı yapılırlar. Kontrol bacaları kullanılarak
oluşan tıkanıklıklar giderilir.

SU AKIS YÖNÜ

Çizim 2.14: Kontrol bacası kesit örneği
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KESIT

UST GÖRÜNÜS
Çizim 2.15: Izgara kapağı üst görünüş ve kesiti

Rögarlara üzerinde bulunan aynı zamanda kapak vazifesi gören ızgaranın
arasından akarak toplanan sular ana kanallara aktarılırlar. Rögar kapakları zaman
zaman açılarak tabanında biriken pislikler temizlenir.
2.2.2. Rögar, Kontrol Bacası ve Izgara Kapak Detay Çizimi
Aşağıda örneği bulunan ve çizilecek rögar detayı parke taşı döşenmiş bir alanda oluk
taşlarından oluşan kanaldan gelen suyun toplanarak ana kanala akması için yapılmıştır.
Çizimi sınırlayan çizgiler ve oluk taşı ile aralarında kalan mesafe sembolik olup çizimde
toplam sınır 150x100 cm olarak alınmıştır.
Kâğıt masaya yapıştırılıp çizim sınırları belirlenerek çizime başlanır. Aşağıdaki örnek
çizim, işlem basamaklarına göre sırası ile yapılacaktır.
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PARKE TAS 8 cm
KUM DOLGU 10 cm
STABILIZE 10 cm
GRAVAK MALZEM E 10 cm
TOPRAK
8
44

RÖGAR IZG ARA KAPAGI

5

8

36

38

12

12

9

18

18

RÖGAR ÇEVRE DUVARI
TAHLIYE BORUSU

A

A

Çizim 2.16: Çizilecek rögar detayı
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100

150

Çizim 2.17: Rögar planı çizim sınırlarının belirlenmesi

44

36

60

Çizim 2.18: Rögar yan duvarları ve kapak yerinin çizimi
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Çizim 2.19: Rögar ızgara kapağının çizimi
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A

A

Çizim 2.20: Parke taşlarının çizilerek planın tamamlanması ve rögar duvarlarının kesit çizimi

36

A

A

Çizim 2.21:Izgara kapağının çizimi

37

A

A

Çizim 2.22: Parke taşlarının çizimi

38

A

A

Çizim 2.23: Kum dolgunun çizimi

39

A

A

Çizim 2.24: Stabilize dolgunun çizimi

40

A

A

Çizim 2.25: Gravak malzemenin çizimi

41

A

A

Çizim 2.26: Toprak (tabii zemin) çizimi

42

A

A

Çizim 2.27: Taramaların yapılması
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PARKE TAS 8 cm
KUM DOLGU 10 cm
STABILIZE 10 cm
GRAVAK MALZEME 10 cm
TOPRAK
8
44

RÖGAR IZGARA KAPAGI

5

8

36

38

12

12

9

18

18

RÖGAR ÇEVRE DUVARI
TAHLIYE BORUSU

A

A

Çizim 2.28: Yazıların yazılması ve ölçülendirmenin yapılması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda şekli ve ölçüleri verilen oluk taşı detayını 1/10 ölçeğinde çiziniz.

PARKE TAS 8 cm
KUM DOLGU 10 cm
STABILIZE 10 cm
GRAVAK MALZEME 10 cm
TOPRAK
3 10

10 3

10

% 2 Egim

10

12

% 2 Egim

OLUK TASI

42

YASTIK BETONU
(200 DOZLU)

Çizim 2.29: Uygulama faaliyeti

İşlem Basamakları
 Kâğıdınızı masaya yerleştirip çizim
sınırlarını belirleyiniz.

 Detay sınır çizgilerini çiziniz.
 Oluk taşını ve oluk taşı altı yatık
betonunu çiziniz.

Öneriler
 Kâğıdınızı masaya rahat
çalışabileceğiniz şekilde yapıştırınız.
 Çizim sınırlarını çizim kâğıdın ortasına
gelecek şekilde belirleyiniz.
 Detay sınır çizgilerini detayı gösterecek
genişlikte çiziniz.
 Örnek çizimimizde iki sınır çizgisi
arasındaki mesafeyi 150 cm olarak çizdik.
 Oluk taşını ölçülerine uygun olarak
çiziniz.
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 Parke taşı eğimi ve parke taşlarını
çiziniz.

 Kum, stabilize ve gravak malzeme
dolgularını çiziniz.

 Toprak (tabii zemin) çizgisi çiziniz.

 Taramaları yapınız.

 Çizgisel ölçülendirmeyi yapıp gerekli
yazıları yazınız.

 Yastık betonunu ölçülerine uygun
olarak çiziniz.
 Parke taşı eğim çizgilerini oluk taşının
iki tarafına da çiziniz.
 Eğimin oluk taşına doğru olacağını
unutmayınız.
 Eğimin % 2 olacağını unutmayınız.
 Kum dolguyu 10 cm kalınlığında
çiziniz.
 Kum dolgu çiziminde parke taşı
eğimini ihmal edip yatay olarak çiziniz.
 Stabilize dolguyu 10 cm kalınlığında
çiziniz.
 Gravak malzeme dolgusunu 10 cm
kalınlığında çiziniz.
 Toprak çizgisini serbest elle çiziniz.
 Toprak çizgisinin sembolik olup belli
bir ölçüsü bulunmadığını unutmayınız.
 Kum dolgu taramasını yapınız.
 Stabilize dolgu taramasını yapınız.
 Gravak dolgu taramasını yapınız.
 Toprak taramasını yapınız.
 Oluk taşı taramasını yapınız.
 Yastık betonu taramasını yapınız.
 Çizgisel ölçülendirmeleri yapınız.
 Çizim üzerine gerekli yazıları yazınız.
 Çizim adı ve ölçeğini yazınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
1.

(

) Oluk taşları yol yüzeyindeki suların tahliyesi için kullanılırlar.

2.

(

) Parke taşları oluk taşlarına doğru eğimli olacak şekilde döşenirler.

3.

(

) Oluk taşları uç uca eklenerek kanal oluştururlar.

4.

(

) Oluk taşlarının altına parke çizilir.

5.

(

) Rögarlar su depolamak için yapılırlar.

6.

(

) Rögarlar oluk taşlarından gelen suyu ana kanala aktarırlar.

7.

(

) Rögar kapakları dışarıdan su girmemesi için iyi kapatılmalıdır.

8.

(

) Oluk taşları farklı ebatlarda üretilemez.

9.

(

) Oluk taşları rögarlara eğimli olarak yerleştirilirler.

10.

(

) Rögarların tabanına biriken pislikler zaman zaman temizlenmesi gerekir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendirebilirsiniz.
Eksik olduğunuz konuları tekrarlayınız. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız, bir
sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 3

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve uygun ortam sağlandığında, parke taşı
kaplama desen çizimlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Parke taşı kaplama deseni çizimi ve uygulama örnekleri hakkında bilgi sahibi
olabilmek için mimarlık-peyzaj mimarlığı büroları, uygulama yapılan iş sahaları ve parke
taşı-bordür ürün kataloglarını inceleyerek konu hakkında ön bilgi edinip arkadaşlarınız ve
öğretmenlerinizle paylaşınız.

3. PARKE TAŞI KAPLAMA DESENLERİ
ÇİZİMİ
3.1. Tanımı
Değişik tip, renk ve boyutlarda üretilen beton parke taşı; motorlu taşıt trafiğine açık
yol, yaya kaldırımı, park, bahçe gibi açık alanlarda, fabrika döşemelerinde, tretuvarlarda ve
daha pek çok yerde kullanılmak için üretilen yüksek dayanımlı prefabrik beton
elemanlarıdır.
Parke taşları aşağıdaki özellik ve kullanım avantajlarını taşır;

Prefabrike parke elemanlar, boyut açısından hassas ölçülerle üretilir.

Üretim hız ve kapasiteleri yüksektir.

Yerli malzeme kullanımı ile ekonomik bir malzemedir.

Yol, kaplamanın yapımından hemen sonra trafiğe açılabilmektedir.

Kaplamanın yapımı atmosfer koşullarından etkilenmemekte, her türlü hava
koşulunda bu kaplamanın yapımı gerçekleşebilmektedir.

Düzgün yüzeyleri sayesinde taşıtlar ve yolcular için istenen konforu
sağlayabilmektedir.

Taşıtların fren uzunluğu üzerinde etkili olan kayma sürtünme katsayısı, diğer
kaplamalarda görülen değerlerdedir. Bu nedenle de güvenlidir.

Don etkisine duyarlı değildir.

Yol yüzeyine dökülebilecek yağ, mazot, benzin, asit, vs. kimyasal maddelerden
etkilenmez ve bunlara dayanıklıdır.

Su, telefon, elektrik, kanalizasyon, vs. gibi altyapı çalışmalarının malzeme
kaybı olmadan kolaylıkla yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bozulan yüzeyin
aynı malzeme ile onarılması mümkündür.

Çeşitli renk ve değişik geometrik şekillerde üretilmesi mümkündür. Bu nedenle
mekanların çeşitli renk ve desenlerde döşenmesi, mekan sınırlarının çizilmesi,
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çevreye estetik yönden uyum sağlaması, ayrıca kendi başına bir estetik elemanı
durumunda bulunması, önemli özellikleridir.

Aşık Taşı (Tuğla Kırmızısı) Antik Dekor(İSTON Graniti) Nostaljik Taş(İSTON Bazalt)

Dekor Taş

Akordiyon Taş

Ay Taşı

Çim Taşı
Resim 3.1: Parke taşı örnekleri

3.2. Geometrik Desenler
Parke taşları ile çok değişik desen, renk ve kombinasyonlarda döşeme yapılabilir.
Desen seçimi ve tasarımında üreticilerin sunduğu parke taşında renk, şekil, ebat ve kullanıcı
tercihleri göz önünde bulundurulur.
Aşağıdaki şekillerde bir üretici firmaya ait parke taşı modelleri ile oluşturulmuş desen
alternatifleri sunulmuştur.
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Şekil 3.1: Kaplama desen örneği 1

50

Şekil 3.2: Kaplama desen örneği 2

51

Şekil 3.3: Kaplama desen örneği 3

52

ekil 3.4: Kaplama desen örneği 4

53

Şekil 3.5: Kaplama desen örneği 5

54

Şekil 3.6: Kaplama desen örneği 6

55

Şekil 3.7: Kaplama desen örneği 7

56

Şekil 3.8: Kaplama desen örneği 8

57

Şekil 3.9: Kaplama desen örneği 9

3.3. Geometrik Desen Çizimleri
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Aşağıda verilen desen örneğini 10x10 cm ebatlı tuğla rengi ve 20x20 cm ebatlı beton
rengi parke taşları kullanarak adım adım oluşturulacaktır. Çizime başlamadan önce kâğıt
masaya düzgün bir şekilde yerleştirilip çizim alanını belirlenir. Diğer çizim aşamaları ise
aşağıda adım adım çizilerek gösterilecektir.

Çizim 3.1: Tasarımda kullanılacak parketaşları

Çizim 3.2: Tasarımı yapılacak desen örneği
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520

400

Çizim 3.3: Desen sınır çizgilerinin çizilmesi
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Çizim 3.4: 10x10 ebatlı kenar taşlarının çizimi
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Çizim 3.5: 20x20 ebatlı iç kenar taşlarının çizimi

62

Çizim 3.6: 20x20 ebatlı taşlarla alanın 100x100 cm’lik parçalara bölünmesi
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Çizim 3.7: 100x100 cm’lik parçaların iç kenarlarına 10x10 ebatlı taşların çizimi

64

Çizim 3.8: 10x10 ebatlı taşların içine 20x20 cm’lik taşların çizimi

65

Çizim 3.9: 20x20 cm’lik taşların içine 10x10 ebatlı taşların çizimi

66

Çizim 3.10: 10x10 ebatlı taşların taramasının yapılması

67

Çizim 3.11: 20x20 ebatlı taşların taramasının yapılarak desen çiziminin tamamlanması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda şekli ve ölçüleri verilen desen tasarımını 1/20 ölçeğinde çiziniz. Tasarımda
10x10 tuğla rengi ve 20x20 beton rengi parke taşları kullanılacaktır.

520

400

Çizim 3.12: Uygulama faaliyeti

İşlem Basamakları

Öneriler
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 Kâğıdınızı masaya yerleştirip çizim
sınırlarını belirleyiniz.
 Desen sınır çizgilerini çiziniz.

 Desen çizimini yapınız.

 Taramaları yapınız.
 Yazıları yazınız.

 Kâğıdınızı masaya rahat
çalışabileceğiniz şekilde yapıştırınız.
 Çizim sınırlarını çizim kâğıdın ortasına
gelecek şekilde belirleyiniz.
 Desen sınır çizgilerini ölçülerine uygun
olarak çiziniz.
 Dış çerçeveyi oluşturan 10x10 parke
taşlarını çiziniz.
 Dış çerçeve içine 20x20 parke taşlarını
çiziniz.
 Tasarımı 100x100 ebatlı karelere
bölecek şekilde 20x20 ebatlı parke taşlarını
çiziniz.
 100x100 karelerin iç kenarlarına 10x10
parke taşlarını çiziniz.
 10x10 parke taşları iç kenarlarına
20x20 parketaşlarını çiziniz.
 20x20 parke taşlarının iç kenarlarına
10x10 parke taşlarını çiziniz.
 Ölçülerimiz doğru ise ortada 20x20
ebatlı bir parketaşı için boşluk kalacaktır.
 10x10 ve 20x20 ebatlı parketaşlarını
farklı desenlerde tarayınız.
 Çizim adı ve ölçeğini yazınız.
 Parke taşları renk ve ebatlarını yazınız.
 Çizgisel ölçülendirmeleri yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
1.

Parke taşları hassas ölçülerde üretilmelidir.

2.

Parketaşı ekonomik bir kaplamadır.

3.

Parketaşı döşenen yerin daha sonra tamiri mümkün değildir.

4.

Parketaşları ile çok farklı desen tasarımları yapılabilir.

5.

Desen oluşturmada parketaşı ebat ve şekilleri dikkate alınmalıdır.

6.

Parke taşlarının döşenmesi çok uzun zaman alır.

7.

Parketaşı kaplanan alanlar hemen kullanıma açılabilir.

8.

Parketaşlarının soğuk havalarda döşenmesi sakıncalıdır.

9.

Parketaşları estetik bir kaplama malzemesidir.

10.

Parketaşı desen tasarımına içten başlamak gerekir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendirebilirsiniz.
Eksik olduğunuz konuları tekrarlayınız. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız, bir
sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
1.

Aşağıdaki malzemelerden hangisi parke taşı döşenmesinde dolgu malzemesi olarak
kullanılmaz?
A)Beton

2.

B)1/100

B)%5

D)%20

D)Yastık betonu

B)Suyu aktarmak

C)Pislikleri tutmak

D)Hiçbiri

Aşağıdakilerden hangisi parke taşının özelliklerinden bir değildir.?
B)Hemen kullanıma açılabilir.
D)Kaygan bir yüzeye sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi desen çiziminde diğerlerinden önce yapılması gerekir?
B)Dış kenar plak taşları çizmek
D)Taramaları yapmak

Parke taşı detaylarında kum dolgu kalınlığı kaç cm çizilir?
A)5 cm

10.

D)1/10

C)Oluk taşı

A)İç kenar plak taşları çizmek
C)Deseni oluşturan taşları çizmek
9.

D)Kiriş

Aşağıdakilerden hangisi rögarın görevlerinden değildir?

A) Döşemesi kolaydır.
C) Tamiratı kolaydır.
8.

C)1/50

C)%10

B)Bordür

A)Su depolamak
7.

C) Lento

“Uç uca eklenerek döşenir ve üzerine gelen suyu rögarlara aktarır” yandaki cümlede
anlatılan eleman aşağıdakilerden hangisidir?
A)Parketaşı

6.

B)Yastık

Parketaşı döşenirken eğimi ne kadar olmalıdır?
A)% 2

5.

D)Gravak

Aşağıdakilerden hangisi parke taşı detay çizim ölçeklerinden biridir?
A)1/500

4.

C)Stabilize

Aşağıdakilerden hangisi bordürün altına çizilen beton elemandır?
A)Hatıl

3.

B)Kum

B)7 cm

C)10 cm

D)12 cm

Aşağıdakilerden hangisi parke taşının özelliklerinden birisidir?
A) Soğuk havalarda döşenemez
C) Tamiratı kolaydır.

B)Tamiratı mümkün değildir.
D)Kaygan bir yüzeye sahiptir.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
Eksik olduğunuz konuları tekrarlayınız. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız, bir
sonraki modüle geçebilirsiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadıklarınızı Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Parke taşı - bordür detay çizimi ve desen çizimi yaparken;
1

Parke taşı döşemenin amacını anladınız mı?

2

Parke taşı çeşitlerinin olabileceğini kavradınız mı?

3

Detay çizim ölçeklerini kavradınız mı?

4

Parke taşlarının neden eğimli döşenmesi gerektiğini kavradınız
mı?

5

Parke taşları altına yapılan dolguların amacını kavradınız mı?

6

Parke taşı, bordür ve oluk taşı kavramlarını anladınız mı?

7

Yastık betonunun amacını kavradınız mı?

8

Rögarın görevini kavradınız mı?

9

Oluk taşlarının döşenme amacını kavradınız mı?

10

Parke taşlarının özelliklerini kavradınız mı?

DEĞERLENDİRME
Performans testi değerlendirmesi sonucunda hayır cevabı verdiğiniz kısımları ve eksik
olduğunuz konuları yeniden tekrar ederek eksik bilgilerinizi tamamlayınız. Kendinizi yeterli
görüyorsanız bir sonraki modüle geçmek için ders öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’ İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
B
D
A
C
A
D
B
C
C
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


ARIK Suat, ÖZMEN, Mehmet, Beton Parke Taşı ve Bordürleri Ders Notları
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