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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

İnşaat Teknolojisi

DAL

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI

Yapılarda Alan ve Hacim Hesapları

MODÜLÜN SÜRESİ

40/24

MODÜLÜN AMACI

Öğrenciye matematiksel işlem kurallarına göre yapı
elemanlarının alan ve hacim hesapları ile ilgili bilgi ve
becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN
ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Matematiksel işlem kuralarına uygun olarak, yapı
elemanlarının alan hesaplarını yapabileceksiniz.
2. Matematiksel işlem kuralarına uygun olarak, yapı
elemanlarının hacim hesaplarını yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye ve sınıf ortamı
Donanım: Etkileşimli tahta, defter, kalem, silgi, hesap
makinesi.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan her öğrenme
faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendireceksiniz. Öğretmen, materyalin sonunda, size
ölçme aracı ( test, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
RİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
İnşaat sektörü ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Diğer sektörlerle ilişkili olması, iş
hacmi, istihdam etkisi ve ihraç edilebilirliği nedeniyle ülkemize önemli katkılar sağlar.
Teknolojinin de gelişmesiyle inşaat sektörü artık eski yapım tekniklerine ihtiyaç
duymamakta ve sürekli yenilenmektedir. Bunun için kendimizi sürekli geliştirmeli ve
yenilemeliyiz. Sürekli yeni çıkan teknikleri takip etmeli ve diğer ülkelerdeki inşaat sektörünü
de gözlemlemeliyiz.
Meslek hesapları dersi inşaat teknolojisi alanında önemli bir yere sahiptir. Bu dersi iyi
anlayıp kavrayabilirsek inşaat sektörü içerisinde kendimizi hakediş ve kesin hesap işlerinde
geliştirebiliriz.
Bu materyal inşaat alanında temel maliyet hesaplarını yapmamızda bize yardımcı
olacaktır. Yapı elemanlarının alan ve hacim hesaplarını yapmamız bize bir inşaatın ne kadara
mal olacağını ve ne kadar malzeme harcanacağı hakkında genel bir bilgi verecektir. Burada
öğreneceğimiz hesaplar, diğer hesap derslerimizde bize kaynak olacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Matematiksel işlem kuralarına uygun olarak, yapı elemanlarının alan hesaplarını
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yapıyı oluşturan taşıyıcı elemanlar hakkında bilgi toplayınız.



Yüzey alanlarının nasıl hesaplandığını araştırınız.



Araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. YAPI ELEMANLARININ ALAN HESAPLARI
1.1. Yapıyı Oluşturan Taşıyıcı Elemanlar
Yapıyı oluşturan taşıyıcı elemanlar; kolon, kiriş, döşeme, duvar ve temeller olarak
listelenebilir.

1.1.1. Kolonlar
Betonarme, çelik, kâgir, ahşap malzeme ile yapılan düşey taşıyıcı yapı elemanıdır.
Katlarda kiriş ve döşeme gibi yatay taşıyıcı elemanlardan aldığı yükleri temele ileten yapı
elemanlarına kolon denir. Düşey taşıyıcı durumda olan kolonlarda meydana gelebilecek
herhangi bir hasar sistemin tümünü etkiler. Kolonlar içerisine konulan donatı türüne göre
etriyeli ve fretli olmak üzere iki çeşittir. Kesit şekillerine göre ise farklı geometrik şekillerde
yapılabilir.


Kesit şekillerine göre kolonlar: Kolonlar geometrik şekilleri bakımından
uygulamada en sık karşılaşılan türü betonarme ( beton ve inşaat çeliği
kullanılarak yapılan) kolonlardır.
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Kolonlarda sık kullanılan geometrik kesit şekilleri aşağıda görüldüğü gibidir.

Dikdörtgen Kesitli Kolon

Kare Kesitli Kolon

T Kesitli Kolon

Çokgen Kesitli Kolon

Poligon Kesitli Kolon

Şekil 1.1: Geometrik şekillerine göre kolonlar

1.1.2. Kirişler
Kirişler betonarme, çelik, kâgir, ahşap yapılarda yatay taşıyıcı elamandır. Döşemeden
gelen yükleri oturdukları mesnetlere (kolon veya duvarlara) ileten yapı elemanına kiriş denir.
Bu bakımdan döşemelere çok benzemektedir. Yatay taşıyıcı durumunda bulunan bu iki
elemanda (kiriş, döşeme) mesnetlenme biçimleri aynıdır.
Kirişler mesnet durumlarına ve donatı (inşaat demiri) şekillerine göre aşağıdaki gibi
isimlendirilirler.
6



Hatıllar: Yapılarda taş, tuğla ve betonarme bloklarla inşa edilen duvarların
bağlantısını sağlamak, üzerlerine gelen yükleri düzgün bir şekilde iletmek
amacıyla yapılır.



Lentolar: Yapılarda kapı ve pencere boşluklarının üzerlerini kapamak ve
üstlerine gelen yükleri yanlarındaki mesnetlere iletmek üzere betonarmeden
yapılan elemanlardır.

Şekil 1.2: Hatıl ve lento



Basit kirişler: Basit kirişler biri sabit, diğeri hareketli olan iki mesnetli, doğru
veya kırık eksenli olabilen elemanlardır. Basit kirişler adından da anlaşılacağı
gibi en basit kiriş türüdür.

Şekil 1.3: Basit kiriş



Konsol kirişler: Konsol kirişler bir ucu gömülü (ankastre) diğer ucu mesnetsiz
(askıda) olan kirişlerdir. Konsol kirişler; merdiven sahanlığı, köprüler, saçaklar
vb. yapı elemanları olarak kullanılır.
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Şekil 1.4: Konsol kiriş



Sürekli kirişler: Sürekli kirişler; açıklık sayıları iki ve ikiden fazla olan
kirişlerdir. Bu kirişlerde mesnetlerden biri sabit olmak kaydı ile diğer mesnetleri
hareketli olabilmektedir.

Şekil 1.5: Sürekli kiriş



Tablalı kirişler: Tablalı kesitli kirişler betonarme yapılarda döşeme altlarına
konan ve betonu döşeme ile dökülen kirişlerdir.

Şekil 1.6: Tablalı kirişler

1.1.3. Döşemeler
Döşemeler, açıklıkları kapatarak üzerlerine gelen düşey yükleri mesnetlendikleri
duvar, kiriş veya kolona aktaran yatay taşıyıcı yapı elemanlarıdır. Döşemeler, aldıkları
8

yükleri taşımanın yanı sıra, deprem ya da rüzgâr etkisi ile oluşan yatay yükleri de düşey
taşıyıcılara aktarırlar.
Döşemeler içerisine konulan donatı türlerine, kullanılan malzeme türlerine ve kesit
şekillerine göre aşağıda listelenmiştir.


Plak döşemeler: Betonarme yapılarda en çok kullanılan döşeme türüdür.
Döşemenin mesnedini kiriş veya duvarlar oluşturur. Özetle plak döşemeler,
yüklerini öncelikle yatay-çizgisel elemanlara (kiriş veya duvarlara), oradan da
düşey taşıyıcılara aktaran plaklardır. İki çeşittir. Bunlar tek doğrultuda çalışan
plak döşemeler (hurdi döşemeler) ve iki doğrultuda çalışan (dal döşemeler) plak
döşemelerdir.

Şekil 1.7:Hurdi Döşeme

Şekil 1.8:Dal Döşeme
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Mantar döşemeler: Kirişler olmadan doğrudan doğruya kolonlara oturan iki
doğrultuda çalışan betonarme plaklardır. Mantar döşemeler düz tavan yüzeyinde
kirişlerin görülmesi istenmediği, geniş mekânların oluşturulmasında kullanılır.

Şekil 1.9: Mantar döşeme



Dişli (Nervürlü) döşemeler: Açıklıkların büyüdükçe döşemelerin yükleri de
artar. 40-70 cm aralıklarla birbirine paralel kirişçiklerin (dişlerin) ana kirişlere
oturtulması ve üzerine çok ince bir plak yapılması ile oluşturulan bir döşemedir.

Şekil 1.10: Dişli (nervürlü) döşeme



Asmolen döşeme: Dişlerinin arasına hafif bloklar (gazbeton, boşluklu beton
briket, boşluklu pişmiş toprak veya bazı köpüklü malzemeler vb.) yerleştirilerek
düzgün bir tavan yüzeyi elde etmek için yapılan döşemelerdir.

Şekil 1.11: Asmolen döşeme kesiti
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Konsol döşeme: Merdiven sahanlığı, balkon, saçak gibi sadece bir tarafı
ankastre (gömülü) diğer tarafı serbest (askıda) olan döşemelere konsol döşeme
denir.

Şekil 1.12: Konsol döşeme

1.1.4. Duvarlar
Kiriş ve döşeme gibi üst yapı elemanlarından gelen yükleri nakleden, binalarda
mekânları birbirinden ayıran (bölen), mekânları çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı
koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.
Ülkemizde çok farklı seviyelerde yapı üretim teknikleri kullanılmaktadır. Bir taraftan
çok gelişmiş teknolojiler kullanılarak yapı üretilirken, diğer taraftan geleneksel yöntemlerin
kullanıldığı görülmektedir. Bu durumda sınıflandırma önceliklerinin belirlenmesi
zorlaşmaktadır. Duvarların aşağıdaki ana başlıklar altında anlatılmasının uygun olacağı
düşünülmektedir.


Tuğla duvarlar: Yapılarda yük taşıyan esas duvarlar ile yük taşımayan bölme
veya panel duvarları ile tuğla örülür. Tuğla duvarlar; duvar kalınlığına,
kullanılan tuğla ve harcın cinsine göre isim alır. Tuğlalar; kil veya killi
bileşiklerle elde edilen hamurun şekillendirilip pişirilmesi ile edilir.



Taş duvarlar: Taş duvarlar çoğu zaman taşıyıcı duvar olarak kullanılırlar. Su
ve neme karşı dayanıklı olmaları nedeni ile binanın temeli ve bodrum kat
duvarları taş duvar olarak yapılır. Taş duvarlar fazla yer kaplamaları, ağır
olmaları ve yapım maliyetlerinin fazla olması nedeni ile giderek az
kullanılmaktadır.
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Blok duvarlar: Kil, bims ve beton gibi çeşitli malzemelerden muhtelif ölçü ve
biçimlerde imal edilen, yapılarda duvar örülmesinde kullanılan hazır
malzemelere, hazır bloklar denir. Bu bloklar ile örülen duvarlara blok duvar adı
verilir.

Şekil 1.13: Duvar çeşitleri

1.1.5. Temeller
Yapının kendi ağırlığıyla üzerine binen tüm yükleri alıp zemine aktaran yapı
elemanlarına temel denir.


Tekil (Münferit) temeller: Tekil temeller, iskelet (karkas) yapılarda tek tek
kolonların altına yapılan yüzeysel temellerdir. Dikdörtgen, çokgen veya daire
şekillerinde olabilir. Tuğla, taş, beton ve betonarme olarak yapılabilmektedirler.
Ancak, tekil temeller en çok betonarme olarak yapılmaktadır. Tekil temeller
daha çok taşıma gücü yüksek zeminlerde ve az katlı binaların yapımında tercih
edilmektedirler.

Şekil 1.14: Tekil temel
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Sürekli (Mütemadi) temel: Bir aks üzerinde yer alan bir kolon dizisi, perde
duvar veya taşıyıcı paneller altına sürekli temel yapılabilir. Sürekli temellerin
yapımındaki amaç, bina yüklerini daha geniş bir zemin şeridine güvenli bir
şekilde aktarmaktır.

Şekil 1.15: Sürekli Temel



Birleşik betonarme temel

Birbirine yakın olan ve iki kolon altına yapılır kolonların taşıdıkları yükler birbirine
yakın ve eşit ise dikdörtgen, farklı ise yamuk olarak tanzim edilir.

Şekil 1.16: Birleşik Temel



Plak (Radye) temeller: Plak temeller kirişli veya kirişsiz bir plak yardımı ile
binanın yükünü zemine aktaran temellerdir. Zemin taşıma gücünün çok düşük
veya yetersiz olduğu durumlarda, zemin sıkışma özelliğinin fazla olduğu zemin
türlerinde binanın tümü veya bir kısmında plak temel uygulanabilir. Genelde
13

plak temeller binanın tümünün tabanını bir betonarme plak ile kaplarlar. Plak
temeller bina yüklerinin dağılacağı alanı büyütürken, binada meydana
gelebilecek farklı çökmeleri de önlerler.

Şekil 1.17: Radye-Jeneral (Plak) Temel

Fotoğraf 1.1: Betonarme yapı kaba inşaatı

1.2. Kolonlarda ve Kirişlerde Alan Hesabı
Kolon ve kirişlerde alan hesabı genellikle kalıp, sıva, boya ve kaplama malzemelerinin
miktarlarını bulmak için yapılır.
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Uygulama 1: Aşağıda ölçüleri ve perspektifleri verilen kolonların yüzey alanlarını
hesaplayalım.

Şekil 1.18: Dikdörtgen kolon

Şekil 1.19: Daire kolon

Çözüm 1: Kolonların yüzey alanları çevrelerini toplayıp, yüksekliği ile çarpılarak bulunur.
Dikdörtgen kesitli kolon;
Çevresi  50  100  50  100  200cm  2m
Yüzey alanı  2  2,5  5m 2
Daire kesitli kolon; Yarıçapı r  30cm  0,3m
Çevresi  2. .r  2  3,14  0,3  1,884m 2
Yüzey alanı  2. .r.h  1,884  2,5  4,71m 2
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Uygulama 2: Aşağıda ölçüleri ve perspektifleri verilen kirişlerin yüzey alanlarını
hesaplayalım.

Şekil 1.20: Basit kiriş

Şekil 1.21: Tablalı kiriş

Çözüm 2: Kirişlerin yüzey alanları, çevrelerini toplayıp, boyu ile çarpıldığında bulunur.
Basit kirişi hesaplayalım;

Çevresi  30  40  30  40  140cm  1,4m
Yüzey alanı  1,4  2,4  3,36m 2
Tablalı kirişi hesaplayalım;

Çevresi  130  15  50  35  30  35  50  15  360cm  3,6m
Yüzey alanı  3,6  2,5  9m 2

1.3. Temellerde ve Duvarlarda Alan Hesabı
1.3.1. Temellerde Alan Hesabı
Temellere sıva ve boya yapılmadığından alan hesabı genellikle kalıp alanını bulmak
için yapılır. Burada yan yüzeylerinin alanı hesabı yapılacaktır.
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Uygulama: Aşağıda ölçüleri, plan ve kesiti verilen radye temel planının yan yüzey alanlarını
hesaplayalım.

Şekil 1.22: Radye-jeneral temel planı

Çözüm: Öncelikle üzerinde ölçüsü verilmeyen kenar uzunluklarını bulalım.
12 - 7 = 5 m
11,4 - 7,8 = 3,6 m
Tüm kenarları toplayalım.
7,8 + 5 + 3,6 + 7 + 11,4 + 12 = 46,8 m
Çıkan sonucu yükseklik (50 cm=0,5 m) ile çarpalım.
Toplam alan = 46,8 x 0,5 = 23,4 m2 olacaktır.

1.3.2. Duvarlarda Alan Hesabı
Duvarlarda alanı hesabı genellikle duvar yüzeyine yapılacak sıva, boya ve kaplama
malzemelerin miktarlarını bulmak için yapılır. Burada yüzey alanı hesabı yapılacaktır.
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Uygulama: Aşağıdaki mimari plan üzerinden ofis kısmının duvar yüzey alanlarını
hesaplayalım. Duvar yüksekliği 250 cm olarak verelim. Ölçüler cm cinsinden verilmiştir.

Şekil 1.23: Kat planı

Çözüm: Yüzey alanlarını bulmak için duvarların çevresi ile yüksekliğini çarpıp kapı ve
pencere boşluklarını düşmemiz gerekmektedir. Öncelikle ofis duvarlarının kenarlarını
toplayıp çevresini bulalım ve duvar yüksekliği ile çarpalım.
660 + 300 + 660 + 300 = 1920cm = 19,20m
Duvar yüksekliği 250cm = 2,5m verilmiştir. 19,20 x 2,5 = 48 m2
Bulunan alandan kapı ve pencere boşluklarını düşelim.
Pencere boşlukları; 1,5x1,5 = 2,25 m2
P2,P3 ve P4 pencereleri aynı boyutlarda olduğundan; 2,25 x 3 = 6,75 m2
Kapı boşlukları; 0,9 x 2,1 = 1,89m2 K3 kapısı
Boşluk toplamı: 6,75 + 1,89 = 8,64 m2
Ofis kısmının toplam net duvar alanı = 48 – 8,64 = 39,36 m2 olacaktır. Diğer mahaller
de aynı şekilde hesaplanabilir.
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1.4. Döşemelerde Alan Hesabı
Döşemelerde alan hesabı kalıp ve kaplama malzemelerinin miktarını bulmak için
hesaplanır. Burada yüzey alanı hesabı yapılacaktır.
Uygulama: Aşağıdaki döşemenin yüzey alanını hesaplayalım. Ölçüler cm cinsinden
verilmiştir. Aşağıda 2 adet 40x80 ve 4 adet 40x40 kolon verilmiştir. Döşeme yüksekliği 15
cm olarak verilmiştir.

Şekil 1.24: Döşeme perspektifi

Çözüm: Döşemenin eni ile boyunu çarparak ardından kolon alanlarını düşelim.
Döşemenin alanı;

4  8  32m 2
Kolon alanları;

(0,4  0,4  4)  (0,8  0,4  2)  1,28m 2
Döşeme alanından kolon boşluklarını düşelim;
32  1,28  30,72m 2 net alan
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki ölçüleri ve perspektifleri verilen yapı elemanlarından;





a)

Birleşik kolonun yüzey ve kesit alanlarını hesaplayınız.
Kirişin yüzey ve kesit alanlarını hesaplayınız.
Döşemenin yüzey ve kesit alanlarını hesaplayınız. Döşeme yüksekliği 15 cm, 2
adet (30x40) ve 2 adet (40x70) kolon, kolon yüksekliği 200 cm verilmiştir.
Temelin yüzey ve kesit alanlarını hesaplayınız.
İç duvarlarının yüzey ve kesit alanlarını hesaplayınız. Duvar yüksekliği 220 cm
verilmiştir.
b)

Şekil 1.25: Birleşik kolon

Şekil 1.26: Tablalı kiriş
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c)

d)

Şekil 1.27: Döşeme perspektifi

Şekil 1.28: Tekil temel perspektifi

e)

Şekil 1.29: Kat planı
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Çeviri yaparken metre ve santimetre
ilişkisine dikkat etmelisiniz.
Birleşik kolonun çevresini toplayınız.
 Ölçülere dikkat etmelisiniz.
Kolonun çevresi ile yüksekliğini  Matematiksel
işlemleri
doğru
çarpıp yüzey alanını bulunuz.
yapmalısınız.
Kolonun yatay kesitini çıkararak en  İşlem sonunda
birimleri
yazmayı
kesti alanını bulunuz.
unutmamalısınız.
Kirişin çevresi ile boyunu çarpıp
 Ölçülere dikkat etmelisiniz.
yüzey alanını bulunuz.
Kirişin yatay kesitini çıkararak en kesti
 Kesit alırken dikkat etmelisiniz.
alanını bulunuz.
Döşemenin iki kenarını çarpınız.
 Boyutlara dikkat etmelisiniz.

 Ölçüleri metreye çeviriniz.







 Kolonların
en
kesit
alanlarını
hesaplayınız.
 Döşemeden kolonların en kesit
alanlarını çıkararak yüzey alanını
bulunuz.
 Döşeminin boyuna kesitini çıkararak
en kesit alanını hesaplayınız.
 Temel kolonun çevresini toplayıp
yüksekliği ile çarpınız.
 Temel pabucunun çevresini toplayıp
yüksekliği ile çarpınız.
 Çıkan sonuçları toplayıp yüzey alanını
bulunuz.
 Temelin yatay kesitini çıkararak en
kesit alanını hesaplayınız
 İç duvarların çevresini toplayıp duvar
yüksekliği ile çarpınız.
 Çıkan sonuçtan kapı ve pencere
boşluklarını düşünüz.
 Duvarın boyuna kesitini çıkararak en
kesitini alanını hesaplayınız.

 Kesit alırken dikkat etmelisiniz.
 İşlem sonunda
unutmamalısınız.

birimleri

yazmayı

 Kesit alırken dikkat etmelisiniz.
 Matematiksel
yapmalısınız.
 Matematiksel
yapmalısınız.
 İşlem sonunda
unutmamalısınız.

işlemleri

doğru

işlemleri

doğru

birimleri

yazmayı

 Kesit alırken dikkat etmelisiniz.
 Ölçülere dikkat etmelisiniz.
 İşlem sonunda
unutmamalısınız.

birimleri

 Kesit alırken dikkat etmelisiniz.
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yazmayı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi yapıyı oluşturan taşıyıcı elemanlardan değildir?
A) Kolon
B) Kiriş
C) Bölme duvar
D) Döşeme
E) Temel

2.

Aşağıdakilerden hangisi kiriş çeşididir?
A) Fretli kiriş
B) Basit kiriş
C) Nervürlü kiriş
D) Asmolen kiriş
E) Plak kiriş

3.

Aşağıdakilerden hangisi döşeme çeşididir?
A) Asmolen döşeme
B) Basit döşeme
C) Tablalı döşeme
D) Sürekli döşeme
E) Tekil döşeme

4.

Aşağıdaki hangisi alan ölçü birimini ifade etmektedir?
A) m3
B) m2
C) m
D) m4
E) m5

5.

Aşağıdakilerden hangisi kolon çeşididir?
A) Çokgen kesitli kolon
B) Tablalı kolon
C) Nervürlü kolon
D) Konsol kolon
E) Z kolon

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki Öğrenme Faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Matematiksel işlem kuralarına uygun olarak yapı elemanlarının hacim hesaplarını
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Hacim hesaplarının nasıl yapıldığını araştırınız.



Hacim hesaplarının inşaat teknolojisi alanındaki önemini araştırınız.

2. YAPI ELEMANLARI HACİM HESABI
2.1. Kolonlarda ve Kirişlerde Hacim Hesabı
Betonarme kolonlarda ve kirişlerde hacim hesabı genellikle beton hacmini bulmak için
yapılır.
Uygulama 1: Aşağıda ölçüleri ve perspektifleri verilen kolonların hacimlerini hesaplayalım.

Şekil 2.1: Dikdörtgen kolon

Şekil 2.2: Daire kolon
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Çözüm 1: Kolonların hacimleri en, boy ve yüksekliklerinin çarpımı ile elde edilir.
Dikdötrgen kesitli kolon;
Hacmi  50  100  250  1250000cm3  1,25m3
Daire kesitli kolon;
Yarıçapı = 30cm
Hacmi   .r 2 .h  3,14  30 2  250  706500cm3  0,7065m3
Uygulama 2: Aşağıda ölçüleri ve perspektifleri verilen kirişlerin yüzey alanlarını
hesaplayalım.

Şekil 2.3: Basit kiriş

Şekil 2.4: Tablalı kiriş

Çözüm 2: Kirişlerin hacimleri en, boy ve yüksekliklerinin çarpımı ile elde edilir.
Basit kirişi hesaplayalım;
Hacmi  30  40  240  288000cm3  0,288m3
Tablalı kirişi hesaplayalım;
Kiriş hacmi;  30  35  250  262500cm3  0,2625m3
Tabla kısmı döşemede hesaplanacaktır.
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2.2. Temellerde ve Duvarlarda Hacim Hesabı
2.2.1. Temellerde Hacim Hesabı
Temellerde hacim hesabı genellikle beton hacmini bulmak için yapılır.
Uygulama: Aşağıda verilen radye temel planı ve kesiti üzerinden temel hacmi hesaplayalım.
Ölçüler cm cinsinde verilmiştir. Temel yüksekliği 50 cm verilmiştir.

Şekil 2.5: Radye temel planı
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Çözüm:


Temelin hacmini hesaplayabilmek için basit şekillere bölmemiz gerekmektedir.

Şekil 2.6: Radye temel planı



Ölçüleri metreye çevirip kısımları hesaplayalım.

780 cm = 7,8 m’dir
1200 cm = 12 m
700 cm = 7 m
360 cm = 3,6 m
50 cm = 0,50 m
A kısmının hacmi,
7,8 x 12 x 0,5 = 46,8 m3
B kısmının hacmi,
7 x 3,6 x 0,5 = 12,6 m3
Radye temel toplam hacmi A+B olacağından,
46,8 + 12,6 = 59,4 m3 olacaktır.
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2.2.2. Duvarlarda Hacim Hesabı
Dış duvarlar ve taşıyıcı olarak yapılan duvarlar 20 cm ve daha kalın yapılırlar. Bu
duvar işlerinin maliyetini bulabilmek için hacim hesabı yapılır.
Uygulama: Aşağıda verilen kat planına göre hacim hesaplarını yapalım. Ölçüler cm
cinsinden verilmiştir. Duvar yüksekliği 250 cm verilmiştir.

Şekil 2.7: Kat planı
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Çözüm:


Duvarlara akslar atarak hacim hesabını daha kolay yapabiliriz. Ölçüler metreye
çevrilip hesaplanacaktır. Yükseklik soruda 250 cm verilmiştir.

Şekil 2.8: Kat planı

1.ve 3.aksları aynı olduğu için beraber hesaplayalım.
5,6 x 0,2 x 2,5 x 2 = 5,6 m3
2.aksı hesaplayalım;
2 x 0,2 x 2,5 = 1 m3
A, B ve C aksları aynı olduğu için beraber hesaplayalım.
6,6 x 0,2 x 2,5 x 3 = 9,9 m3
Aksların toplamı = 5,6 + 1 + 9,9 = 16,5 m3
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Bulunan hacimden kapı ve pencere boşluklarını düşelim.
K1, K2 ve K3 kapıları aynı olduğu için beraber hesaplayalım;
0,9 x 2,1 x 0,2 x 3 = 1,13 m3
P1, P2, P3 ve P4 pencere boşlukları aynı olduğu için beraber hesaplayalım;
1,5 x 1,5 x 0,2 x 4 = 1,8 m3
Boşlukların toplamı = 1,13 + 1,8 = 2,93 m3
Toplam net duvar hacmi = 16,5 – 2,93 = 13,57 m3 olacaktır.

2.3. Döşemelerde Hacim Hesabı
Döşemelerde hacim hesabı genellikle beton hacmini bulmak için yapılır.
Uygulama: Aşağıdaki döşemenin hacmini hesaplayalım. Ölçüler cm cinsinden verilmiştir.
Döşeme yüksekliği 15 cm olarak verilmiştir.

Şekil 2.9: Döşeme perspektifi

Çözüm: Döşemenin hacmi en, boy ve yüksekliği ile çarpılarak hesaplanır.
Döşemenin hacmi;

400  800  15  480000cm3  0,48m3
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ
DEĞERLER ETKİNLİĞİ
…………………………………
Ortaokul öğrencisi suratı asık bir hâlde eve geldi. Çantasını yere fırlattı, yukarı
odasına koşup kendisini yatağa attı ve ağlamaya başladı.
En büyük rüyasını gerçekleştirememişti. Okulun basketbol takımına girmek için
elinden geleni yapmış ama başaramamıştı.
Annesi sessizce odaya girdi ve şefkatle ne olduğunu sordu.
“Takıma giremedim. ”dedi küçük delikanlı. Bana: “Sen daha küçüksün.” dediler.
Annesi oğlunun yanına oturdu, kolunu çocuğun boynuna dolayıp şöyle dedi:
“Yavrum, önemli olan takıma giremeyecek kadar küçük olman değil; içindeki
basketbolcunun ne kadar büyük olduğudur. ”
Annesi bunu söyleyip odadan çıktıktan sonra, minik delikanlı yatağında doğruldu.
Kendisini her zamankinden güçlü hissediyordu. Evet, belki küçüktü ama içindeki
basketbolcu çok büyüktü! Ertesi sabah, erkenden antrenmanlara gitti. Her gün, her hafta, her
ay… Hep annesinin söyledikleri yankılandı zihninde. Günler geçtikçe, hem içindeki
basketbolcu, hem de azmi büyüdü.
Ertesi sene, takım seçmeleri yine yapıldı. Bu defa, minik delikanlının içindeki büyük
basketbolcu kendisini yeterince gösteriyordu. Takımın hocası ondan çok etkilendi ve onu
takıma aldı. Sonraki senelerde, takımdaki yerini hep korudu. Hep daha iyiye gitti, gelişti.
Çok geçmeden dışarıdan teklifler gelmeye başladı. Önce amatör takımlarda oynadı.
Sonra başarı merdivenini üçer beşer tırmandı ve tüm dünya, bir zamanlar okul takımına bile
giremeyen Michael Jordans’ı basketbol tarihinin en başarılı oyuncularından birisi olarak
tanıdı.


Hikâyeye uygun bir başlık bulunuz



Sizi etkileyen yerlerin altını çiziniz ve azmin başarıya etkisini değerlendiriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygulama: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıda ölçüleri ve perspektifleri
verilen yapı elemanlarından;






Birleşik kolonun hacmini hesaplayınız.
Kirişin hacmini hesaplayınız.
Döşemenin hacmini hesaplayınız. Döşeme yüksekliği 15 cm verilmiştir.
Temelin hacmini hesaplayınız.
Duvarların hacmini hesaplayınız. Duvar yüksekliği 220 cm verilmiştir.

a)

b)

Şekil 2.10: Birleşik kolon

Şekil 2.11: Tablalı kiriş
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c)

d)

Şekil 2.12: Birleşik kolon

Şekil 2.13: Tablalı kiriş

e)

Şekil 2.14: Kat planı
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Ölçüleri metreye çeviriniz
 Birleşik kolonu dikdörtgen olarak iki
kısma ayırınız
 Ayrılan kısımların ayrı ayrı en boy ve
yüksekliğiyle çarpınız.
 Çıkan sonuçları toplayarak birleşik
kolonun hacmini bulunuz.
 Kirişin yüksekliğinden döşeme
yüksekliğini düşünüz.
 Kirişin çıkan yüksekliğiyle enini ve
boyunu çarparak hacmini bulunuz.
 Döşemenin en boy ve yüksekliğini
çarparak hacmini hesaplayınız.
 Temel kolonunun en boy ve yüksekliğini
çarparak hacmini hesaplayınız.
 Temel pabucunun en boy ve yüksekliğini
çarparak hacmini hesaplayınız.
 Çıkan sonuçları toplayarak temelin
hacmini bulunuz.

 Çeviri yaparken metre ve santimetre
ilişkisine dikkat etmelisiniz.
 Bileşik kolonu ayırma işlemini
geometrik iki şekil olacak şekilde
ayırmaya dikkat etmelisiniz.
 Geometrik şekillere ayrılan parçaların
geometrik şekillerine dikkat
etmelisiniz.
 İşlem sonunda birimleri yazmayı
unutmamalısınız
 Ölçülere dikkat etmelisiniz.
 İşlem sonunda birimleri yazmayı
unutmamalısınız.
 İşlem sonunda birimleri yazmayı
unutmamalısınız.
 Matematiksel işlemleri doğru
yapmalısınız.
 Matematiksel işlemleri doğru
yapmalısınız.
 İşlem sonunda birimleri yazmayı
unutmamalısınız.

 Duvarlara akslar atınız

 Ask numaralarına dikkat etmelisiniz.

 Akslar üzerinden duvarın en, boy
yüksekliğiyle çarparak hacmini bulunuz.

 Matematiksel işlemleri doğru
yapmalısınız.
 Aynı aksları tekrar
hesaplamamalısınız.
 İşlem sonunda birimleri yazmayı
unutmamalısınız.

 Aynı aksları beraber hesaplayınız.
 Duvarlardan kapı ve pencere boşlukları
düşünüz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENİRME
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi, hacim birimini ifade etmektedir?
A) m3
B) m2
C) m
D) dm2
E) cm2

2.

Aşağıdakilerden hangisi kiriş için yanlış bir ifadedir?
A) Taşıyıcı yapı elemanıdır.
B) Dikey taşıyıcı durumundadır.
C) Yatay taşıyıcı durumundadır.
D) Döşemelerden yük alır.
E) Çeşitli şekillerde yapılabilir.

3.

Duvarlarda hacim hesabı duvar kalınlığı kaç cm ve üzerini geçtiğinde hesaplanır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30

4.

Betonarme yapılarda hacim hesabı genellikle hangi malzemenin miktarını bulmak için
yapılır?
A) Kalıp
B) Sıva
C) Boya
D) Kaplama
E) Beton

5.

Aşağıdakilerden hangisi kolon için yanlış bir ifadedir?
A) Dikey taşıyıcı durumundadır.
B) Yatay taşıyıcı durumundadır.
C) Kirişlerden yük alır.
D) Döşemelerden yük alır.
E) Aldığı yükleri temele iletir.

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 "Uygulamalı Test" e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıda ölçüleri ve perspektifleri verilen yapı
elemanlarından;






Çokgen kesitli kolonun hacmini hesaplayınız.
Kirişin hacmini hesaplayınız.
Döşemenin hacmini hesaplayınız. Döşeme yüksekliği 15 cm verilmiştir.
Birleşik temelin hacmini hesaplayınız.
Duvarların hacmini hesaplayınız. Duvar yüksekliği 270 cm verilmiştir.

a)

b)

Şekil 2.15: T kesitli kolon

Şekil 2.16: Tablalı kiriş
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c)

Şekil 2.17: Döşeme perspektifi

d)

Şekil 2.18: Birleşik temel perspektifi
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e)

Şekil 2.19: Kat planı

38

KONTROL LİSTESİ
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız
becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Hesaplamalara başlamadan önce ölçüleri doğru aldınız mı?
2. Kolonların en boy ve yüksekliğini kalıp planından bulup hacmini
hesapladınız mı?
3. Kirişlerin en boy ve yüksekliğini kalıp planından bulup hacmini
hesapladınız mı?
4. Döşemenin en boy ve yüksekliğini kalıp planından bulup hacmini
hesapladınız mı?
5. Duvarların hacimlerini akslar üzerinden hesapladınız mı?
6. Duvarların hacimlerinden kapı ve pencere boşlukları düştünüz mü?
7. Temel kirişlerinin en boy ve yüksekliğini temel planından bulup
hacmini hesapladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Öğretmeninizin size vereceği mimari kat planı, döşeme kalıp planı, temel planı ve
perspektife göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak;






Kolonların toplam hacmini hesaplayınız.
Kirişlerin toplam hacmini hesaplayınız.
Döşemelerin toplam hacmini hesaplayınız.
Temelin toplam hacmini hesaplayınız.
Duvarların toplam hacmini hesaplayınız.

KONTROL LİSTESİ
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız
becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Hesaplamalara başlamadan önce ölçüleri doğru aldınız mı?
2. Kolonların çevresiyle yüksekliğini çarpıp alanını buldunuz mu?
3. Kirişlerin çevresiyle boyunu çarpıp alanını buldunuz mu?
4. Döşemenin alt ve üst yüzeylerinin kısa kenarı ile uzun kenarını
çarpıp sonra ikisini toplayıp toplam alanı buldunuz mu?
5. Kolonların en boy ve yüksekliğini kalıp planından bulup hacmini
hesapladınız mı?
6. Kirişlerin en boy ve yüksekliğini kalıp planından bulup hacmini
hesapladınız mı?
7. Döşemenin en, boy ve yüksekliğini kalıp planından bulup hacmini
hesapladınız mı?
8. Duvarların çevresini toplayıp yüksekliği ile çarpıp yüzey alanlarını
hesapladınız mı?
9. Duvarların hacimlerini akslar üzerinden hesapladınız mı?
10. Duvarların alanlarından ve hacimlerinden kapı ve pencere
boşlukları düştünüz mü?
11. Temel kirişlerin yan yüzeylerinin boyları ile yüksekliğini çarpıp
alanlarını buldunuz mu?
12. Temel kirişlerinin en, boy ve yüksekliğini temel planından bulup
hacmini hesapladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet
ise bir sonraki başka bir bireysel Öğrenme Materyaline geçmek için öğretmeninize
başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
B
A
B
A

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
B
C
E
B
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