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AÇIKLAMALAR 
 

 

KOD 582YIM201 

ALAN ĠnĢaat Teknolojisi 

DAL/MESLEK Çelik Yapı Teknik Ressamlığı 

MODÜLÜN ADI Çelik Proje Tasarımına  Hazırlık 

MODÜLÜN TANIMI 
Çelik proje tasarımı ile ilgili yeterliklerin kazandırıldığı  

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 (+40/32 uygulama tekrarı yapmalı) 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Çelik proje tasarımına hazırlık yapmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Okul içi gerekli ortam sağlandığında, okul dıĢı araĢtırma 

yapabileceğiniz kuruluĢlar belirtildiğinde proje tasarım 

kurallarına uygun olarak hazırlık yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Fizibilite çalıĢmasını doğru olarak yapabileceksiniz. 

2. Ön etüt, serbest kalem eskiz çalıĢmalarını yapabileceksiniz. 

3. Tasarım için gerekli taĢıyıcı konstrüksüyon ve birleĢim 

gereçlerinin boyutlarını belirleyebileceksiniz. 

4. Mimari projeye göre sistem modeli çıkarabileceksiniz. 

5. Çelik projelerin dizaynını yapabileceksiniz.  

EĞTĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMI VE  

DONANIMLARI 

Donanım: Eskiz kâğıdı, kurĢun kalem, silgi, çizim masası, 

temizlik fırçası, imar yönetmelikleri, genel ve teknik 

Ģartnameler 

Ortam: Meslek ile  ilgili  kuruluĢlar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

 
 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Deprem bölgesi olan Türkiye'de, dayanıklı ve güvenli binaların yapımı için  çelik 

oldukça önemli bir yapı malzemesidir. TaĢıyıcı sistem olarak çelik, betonarme sistemlerden 

daha pahalı değildir. Sistemin maliyetini artıran faktörler, yapıyı tamamlayan ürünlerin 

kalitesinden kaynaklanmaktadır. Hafif çelik yapı sistemlerini diğer yapı sistemlerinden 

ayıran en önemli özellik, deprem fırtına gibi doğal afetler karĢısında gösterdiği üstün 

dayanma gücüdür. Hafif çelik yapılar, bu nedenle deprem coğrafyasındaki geliĢmiĢ ülkelerin 

birinci tercihi konumundadır. Çelik yapı inĢaatı esnasında ölü malzeme adı verilen kalıp, 

tahta ve benzeri giderleri yoktur. Yapıdaki tüm tesisat kanalları hazır olduğundan tesisat 

malzemesi ve iĢçilik konularında da ekonomiktir. Çelik yapı sistemleri, galvanizleme 

yoluyla paslanmaya karĢı yüksek direnç gösterir. Hafif çelik dıĢında ağır çelikten de söz 

edilir. Ağır çelik, çok katlı yapıların yapımına olanak sağlar. Bu konuyu  “Çelik Proje 

Tasarım” modülünde çok daha teferruatlı göreceksiniz. 
 

Çelik % 66 oranında yüksek geri dönüĢümü olan bir malzemedir. Bu sayede doğaya 

zarar vermez. Çelik evlerde duvar, döĢeme ve çatı içlerindeki ısı yalıtım malzemeleri, iklim 

özelliklerine göre hesaplanıp yerleĢtirilir. Böylece yapının ısı kayıpları minimuma indirilerek 

enerji tasarrufu sağlanır. Çelik yapılar, dört mevsim kullanıma olanak sağlayacak bir yalıtım 

sistemi ile donatılabilir. Her iklim Ģartlarına uygun bina üretilebilir. Yapıların kurulacağı 

yerin iklim özellikleri dikkate alınarak üretim yapılmalıdır. Betonarme binalarda yapılan tüm 

uygulamalar çelik yapılarda da yapılabilir. Yapıların bakımı periyodik olarak yapıldığında 

ömrü betonarme binalarla aynıdır. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1  
 

 

 

Okul içi gerekli ortam sağlandığında, okul  dıĢı araĢtırma yapabileceğiniz kuruluĢlar 

belirtildiğinde  fizibilite çalıĢmasını doğru olarak yapabileceksiniz. 
 

 
 

 

 

 

 Bölgenize ait imar yönetmeliklerini araĢtırınız. 

 Standartların önemini araĢtırınız. 

 Projelendirmede iklim faktörünü araĢtırınız. 

 

1. FĠZĠBĠLĠTE 
 

Proje, mal sahibinin istekleri doğrultusunda etüt edilir. Yapı sahibinin sosyal çevresi 

ve iliĢkileri de göz önüne alınarak ihtiyaç programı geliĢtirilir. Katların hangi amaçla 

kullanılacağı (dükkan vb.), oturma odalarında nelerin istendiği, (kitaplık, Ģömine, dolap, 

balkon vb.) belirlenir. Mimar, arsanın  yol, cadde, sokakla iliĢkisini göz önünde bulundurup 

bölgesel faktörlere bakarak tasarım yapar. Kuzey yönü, hâkim rüzgâr ve alt yapı durumu göz 

önünde bulundurulur ve maliyet üzerinde durulur.  
 

1.1. Yapı Ġmar Yönetmeliği  
 

Yapı Ġmar Yönetmeliği ile ilgili tanımlar aĢağıda gösterilmiĢtir. 
 

1.1.1. Tanımlar  
 

Yönetmelikte sözü geçen terimlerden bazıları aĢağıda verilmiĢtir. 
 

 YerleĢik alan (meskûn alan): Nazım imar planı ile belirlenmiĢ ve iskân 

edilmiĢ alandır. 

 GeliĢme (inkiĢaf) alanı: Nazım imar planında kentin geliĢmesine ayrılmıĢ olan 

alandır. 

 Ticaret bölgesi : Ġmar planlarında ticari amaçlı bürolar, iĢ hanları, gazino, 

lokanta, çarĢı, çok katlı mağazalar, bankalar, oteller, sinema, tiyatro gibi 

kültürel sosyal tesisler ve yönetimle ilgili tesisler ve benzeri yapılar için 

ayrılmıĢ aladır. 

 Sanayi Bölgesi : Ġmar planlarında her türlü sanayi tesisleri ile ayrılmıĢ 

alanlardır. Bu bölge içerisinde amaca göre hizmet görecek diğer yapı ve tesisler 

de yapılabilir. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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1.1.1.1. Parsellere Ait Tanımlar  
 

 Parsel cephesi : Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephedir. KöĢe baĢına 

rastlayan parsellerde geniĢ yol üzerindeki kenar, parsel cephesidir. Ġki yolun 

geniĢliklerinin eĢit olması hâlinde dar kenar, parsel cephesidir. 

 Parsel derinliği : Parsel ön cephe hattı ile arka cephe hattının yakın noktası 

arasındaki dik hattın ortalama uzaklığıdır. 
 

1.1.1.2. Yapı Düzenine Ait Tanımlar  
 

 Taban alanı: Yapının, parsele oturacak bölümünün yatay iz düĢümünde 

kaplayacağı alandır. Bahçede yapılan eklenti ve müĢtemilat taban alanı içinde 

sayılır. 

 Taban alanı katsayısı : Taban alanının imar parseli alanına oranıdır. 

 Yapı inĢaat alanı : Bodrumlarda iskân edilen katların % 50‟si ile asma kat, 

çekme kat ve çatı araları dâhil iskânı mümkün olan bütün katların çıkıldıktan 

sonraki alanlarının toplamıdır. 

  ĠnĢaat alanı katsayısı : Yapı inĢaat alanının imar parseli alanına oranıdır. 

  Brüt inĢaat alanı : Binanın inĢa edilen bütün alanlarının toplamıdır. Bu alana 

ıĢıklıklar, her nevi hava bacaları, katta yapılacak açık verandalar ve saçaklar 

dâhil edilemez. 

 Yapı yaklaĢma sınırı : Planda ve yönetmelikte belirtilmiĢ olan yapının komĢu 

parsellerle en fazla yaklaĢabileceği sınırdır. 

 Bina derinliği : Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası 

arasındaki dik hattın uzaklığıdır. 

 Tabii zemin : Arazinin hafriyat yapılmamıĢ ve doldurulmamıĢ hâlidir. 

 Saçak seviyesi : Binaların son kat tavan döĢemesi üst kotudur. 

 Bina yüksekliği : Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan 

mesafesidir. Ġmar planı ve Yönetmelik‟te öngörülen yüksekliktir. 

 Kat yüksekliği : Binanın herhangi bir katının döĢeme üstünden bir üstteki 

katının döĢeme üstüne kadar olan mesafesidir. 

 Bodrum kat : Zemin katın altındaki kattır. 

  Zemin kat : Ġmar planı ve Yönetmelik‟te öngörülen kat adedine göre alttaki 

kattır. 

 Asma kat : Binaların, iç yüksekliği en az 5.50 m  olan, zemin katında 

düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden 

bağlantı sağlayan kattır. Asma katlar içi yüksekliği 2.40 m‟den az olmamak, 

yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m‟den fazla yaklaĢmamak üzere 

yapılabilir. 

 Normal kat : Zemin ve bodrum katların dıĢında kalan kat veya katlardır. 

  Son kat : Çatı ve çatı katları altında bulunan normal katların en üstünde olan 

kattır. 

  Ayrık nizam : Hiçbir yanından komĢu binalara bitiĢik olmayan yapı nizamıdır. 

 Blok nizam : Ġmar planı ve Yönetmelik‟te; cephe uzunluğu, derinliği ve 

yüksekliği belirlenmiĢ tek yapı kitlesinin bir veya birden fazla parsel üzerine 

oturduğu bahçeli yapı nizamıdır. 
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 BitiĢik nizam : Bir veya birden fazla komĢu parsellerdeki binalara bitiĢik olan 

yapı nizamıdır. 

  Resmî bina : Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle il özel idaresi ve 

belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karĢılanan 

kurumlara kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuĢ kamu tüzel 

kiĢilerine ait bina ve tesislerdir (6.8.1997 gün ve 23072 R.G. değiĢiklik Ģekli). 

 Umumi bina : Resmî binalarla, köy, özel idare veya belediyelere ait olan ve 

kamu hizmeti için kullanılan binalarla, ibadet yerleri, eğitim, sağlık ve spor 

tesisleri, sinema tiyatro gibi binalardır. 

 Konut dıĢı kentsel çalıĢma alanları : Ġçerisinde motel ve lokanta da 

bulunabilen akaryakıt ve bakım istasyonları, resmî ve sosyal tesisler, dumansız, 

kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan 

imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların 

yapılabileceği alanlardır. 

 Basit tamir ve tadil : Yapılarda derz, iç ve dıĢ sıva, boya, badana, oluk dere, 

doğrama, döĢeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı 

onarımı ve kiremit aktarılması iĢlemleridir. 

 Esaslı tamir ve tadil : Yapılardaki taĢıyıcı unsurları etkileyen veya brüt inĢaat 

alanını değiĢtiren iĢlemlerdir. Pencere tabanlarının indirilmesi, kapıya tahvil 

edilmesi, pencere ve kapı yerlerinin veya ölçülerinin değiĢtirilmesi gibi bina 

görünümüne tesir eden iĢlemlerde esaslı tamir ve tadil kapsamında mütalaa 

edilir. 

 Yüksek katlı bina : 10 kat veya daha yüksek katlı binadır. 
 

1.1.2. Arsa ve Yapılarla Ġlgili Hükümler 
 

Arsa ve yapılarla ilgili hükümler aĢağıda gösterilmiĢtir. 
 

1.1.2.1. Parsel Büyüklükleri 
 

Ġmar planında gösterilen çeĢitli bölgelerde imar planı ile getirilmiĢ farklı hükümleri 

yoksa yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri, arazi meyli, yol 

durumu, mevcut yapılar vb. gibi mevcut özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün 

olan yapıların ölçüleri ve ihtiyaçları da göz önünde tutularak tespit olunur. ġu kadar ki bu 

tespit sırasında aĢağıdaki Ģartlar ihlal edilemez. 
 

1.1.2.2. Parsel GeniĢlikleri  
 

 Ġkamet ve ticaret bölgelerinde : 

 4 kata kadar (4 kat dâhil) inĢaata müsait yerlerde; 

o BitiĢik nizamda : (6.00) m‟den, 

o Blok baĢlarında : Yan bahçe mesafesi + (6.00) m‟den, 

o  Ayrık nizamda : Yan bahçe mesafeleri toplamı + (6.00) m‟den az 

olamaz. 

 9 kata kadar (9 kat dâhil) inĢaata müsait yerlerde; 

o  BitiĢik nizamda : (9.00) m‟den, 

o Blok baĢlarında : Yan bahçe mesafesi + (9.00) m‟den, 

o Ayrık nizamda : Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9.00) m‟den az 

olamaz. 
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 10 veya daha fazla katlı inĢaata müsait yerlerde; 

o BitiĢik nizamda : (12.00) m‟den, 

o Blok baĢlarında : Yan bahçe mesafesi + (12.00) m‟den, 

o  Ayrık nizamda : Yan bahçe mesafeleri toplamı + (12.00) m‟den az 

olamaz. 

 Yalnız 1 katıl dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde; 

 BitiĢik nizamda : (5.00) m‟den, 

 Blok baĢlarında : Yan bahçe mesafesi + (5.00) m‟den, 

 Ayrık nizamda : Yan bahçe mesafeleri toplamı + (5.00) m‟den az olamaz. 

 Sanayi Bölgelerinde; 

 30.00 m‟den,  

  Konut dıĢı kentsel çalıĢma alanlarında : 40.00 m‟den az olamaz. 
 

Bu ölçülerin tespitinde, köĢe baĢına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan bahçe 

yerine, o yol için tayin edilmiĢ ön bahçe mesafesi alınır. 
 

1.1.2.3. Parsel Derinlikleri  
 

  Ġkamet ve ticaret bölgelerinde; 

 Parsel derinliği : Parsel ön cephe hattı ile arka cephe hattının yakın 

noktası arasındaki dik hattın ortalama uzaklığıdır. 

  Ön bahçesiz nizamda : (13.00) m‟den, 

  Ön bahçeli nizamda : Ön bahçe mesafesi + (13.00) m‟den az olamaz. 
 

 Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde; 

  Ön bahçesiz nizamda : (5.00) m‟den, 

  Ön bahçeli nizamda : Ön bahçe mesafesi + (5.00) m‟den az olamaz. 
 

 Sanayi bölgelerinde; 

 30.00 m‟den az olamaz. 
 

 Konut dıĢı kentsel çalıĢma alanlarında; 

 40.00 m‟den az olamaz. 
 

 Parsel alanları; 

 Konut dıĢı kentsel çalıĢma alanlarında 2000 m² den az olamaz. 
 

1.1.2.4. Bahçe Mesafeleri 
 

 Ön bahçe mesafeleri : Ġskân alanlarında yapılacak binaların ön bahçe ve yol 

kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m‟dir. 

 Yan bahçe mesafesi : 4 kata kadar (4 kat dâhil) olan binalarda yan bahçe 

mesafeleri en az 3 m‟dir. 3 kattan fazla her kat için yan bahçe mesafeleri 0.50 m 

artırılır. 

 Yan bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi; bina 

yüksekliğinin 3'e bölünmesi ile bulunacak sayıdır. Bu hesapta, 2.50 m‟yi aĢan 

artık değerler 1 kat adedine tekabül eder. Bina yüksekliği hesabında, arkasında 

kullanılan hacim oluĢturulmamıĢ istinat duvarları yükseklik hesabına dâhil 

edilemez. 
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1.1.2.5. Parselasyon Planı, Ġfraz - Tevhid ve Ġstisnalar 
 

 Parsel cephesi : Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephedir. KöĢe baĢına 

rastlayan parsellerde geniĢ yol üzerindeki kenar, parsel cephesidir. Ġki yolun 

geniĢliklerinin eĢit olması hâlinde dar kenar, parsel cephesidir. 

  Parsel derinliği : Parsel ön cephe hattı ile arka cephe hattının yakın noktası 

arasındaki dik hattın ortalama uzaklığıdır. 

 Her türlü imar adasında parselasyon planı yapılmadan bu adadaki 

parsellerde ifraz ve tevhid yapılamaz. 

 ÇeĢitli kamu ve hizmet tesislerinin gerçekleĢtirilmesi maksadı ile 

yapılması gereken kamulaĢtırmalar yüzünden bu hizmet ve tesisler için 

lüzumlu parçalara ayrılmasını sağlamak üzere yapılacak ifrazlar, bu 

yönetmelikteki ifraz Ģartlarına tabi değildir. 

 Yapı nizamı inĢaat taban alanı oranı ile belirlenen yerler ile plan üzerinde 

ölçüsü belirlenmiĢ blok nizamında olan yerleĢim dıĢında ayrık ve blok 

nizamında tabi imar parselasyon planı varsa imar parsellerinin tevhidi 

hâlinde elde edilecek yeni inĢaat taban alanı, parsellerinin tevhidi öncesi 

ayrı ayrı hakları olan inĢaat taban alanlarının toplamına geçemez. 

 Parselasyon planları neticesi bir imar parselinin parçası olarak oluĢacak 

artık ve kadastro parsellerine geçici inĢaat izni verilmez. 
 

 Kapanan yollar : Ġmar planına göre kapanan yollar veya mahreci bulunmasına 

rağmen yapı adası ortasında kalan parseller ifraz edilemezler. 
 

 Tehlikeli alanlar : TaĢkın, heyelan ve kaya düĢmesi gibi afet alanlarında 

bulunan, sıhhi ve jeolojik mahzurları olan veya bunlar gibi tehlikeli durumlar 

arz etmesi yüzünden imar planlarına veya ilgili idarelerce hazırlanmıĢ veya 

onaylanmıĢ raporlara göre yapı yapılması yasak edilen alanlar ifraz edilmez.  
 

 Parsellerde yapılanma Ģartları : Bir parselin bulunduğu imar adasına ait 

parselasyon planı yapılıp belediye encümenince kabul edilip tapuya tescil 

edilmeden o adadaki herhangi bir parsele yapı ruhsatı verilmez. Parselasyon 

planına göre müstakil yapı yapılmasına müsait tapuya tescilli imar parseli 

oluĢması hâlinde parselasyon planının tamamının tapuya tescil Ģartı 

beklenmez.Genel olarak parsel büyüklükleri hakkında hükümlere uymayan 

arsalarda, yeni inĢaat veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafında plana 

göre tespit edilmiĢ bir yol bulan arsalardan, plan ve yönetmeliğin diğer 

Ģartlarına aykırı olmamak kaydı ile bu Yönetmelik‟teki parsel büyüklükleri ile 

ilgili hükümlere uymaksızın yapı yapılmasına izin verilir. 
 

 Bir parselde birden fazla bina yapılması : Bir parselde, bu Yönetmelik‟in 18. 

maddesindeki ölçülerin uygulanması kaydı ile birden fazla yapı yapılabilir. 

Umumi binalar için belediye encümenince kabul edilecek fonksiyon Ģeması ve 

prensip kararlarına göre proje tanzim edilir.  
 

 Taban alanı kat sayısı: Blok ve ayrık yapı nizamına tabi olan ve imar planı ile 

ölçü ve emsal verilmemiĢ yerlerde taban alan katsayısı % 40'ı hiçbir Ģekilde 

geçemez. 
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 Bina cepheleri: Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde yapılacak yapıların bina 

cephesi en fazla 30.00 m‟dir.  
 

 Bina derinlikleri: Bina derinlikleri azami 40.00 m‟yi geçmemek ve hiçbir 

yerde arka bahçe sınırına 3.00 m‟den fazla yaklaĢmamak Ģartı ile 

I = L - (K + H/2 ) formülü ile hesaplanır. 

 I = Bina derinliği 

 L = Parsel derinliği 

 K = Ön bahçe mesafesi 

 H = Bina yüksekliği  
 

 Bina yükseklikleri: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan 

mesafesidir. Ġmar planı ve Yönetmelik‟te öngörülen yükseklikler uygulanmak 

zorundadır. 
 

 Ġmar planına göre geniĢliği: Tablo 1.1‟de gösterilmiĢtir. 
 

(7.00) m‟ye kadar olan 

yollarda : 
Bina yüksekliği (6.50) m'den kat adeti bodrum hariç 2'den 

fazla, 
(7.00) m ve daha geniĢ 

yollarda : 
Bina yüksekliği (9.50) m'den kat adeti bodrum hariç 3'ten 

fazla 
(9.50) m ve daha geniĢ 

yollarda : 
Bina yüksekliği (12.50) m'den kat adedi bodrum hariç 4'ten 

fazla 
(12.00) m ve daha geniĢ 

yollarda : 
Bina yüksekliği (15.50) m'den kat adedi bodrum hariç 5'ten 

fazla 
(14.50) m ve daha geniĢ 

yollarda : 
Bina yüksekliği (18.50) m'den kat adedi bodrum hariç 6'dan 

fazla 
(17.00) m ve daha geniĢ 

yollarda : 
Bina yüksekliği (21.50) m'den kat adedi bodrum hariç 7'den 

fazla 
(19.50) m ve daha geniĢ 

yollarda : 
Bina yüksekliği (24.50) m'den kat adedi bodrum hariç 8'den 

fazla olamaz. 

Tablo 1.1: Ġmar planına göre geniĢliği 

 Yol kotları: Yapı nizamı bitiĢik olan yerlerde, bina cephesi üzerindeki en 

yüksek yol tretuvar seviyesinden verilir. Tretuvar seviyesi yol seviyesinin 20 

cm üstü kabul edilir. 
 

Henüz tretuvar ikmal olunmamıĢ veya kırmızı kotu tespit edilmemiĢ yollarda belediye 

tarafından kırmızı kot, en geç 30 gün içinde verilir. 
 

  Bahçeli yapı nizamında binalara kot verilmesi aĢağıdaki Ģekilde yapılır. 

o Tabii zemini yol kotu altında olan parsellerde binalara verilecek 

azami kot, parselin cephe aldığı yolun en yüksek tretuvar 

seviyesidir. 

o Tabii zemini yol kotu üstünde olan parsellerde binalara verilecek 

azami kot, parselin köĢe kotlarının ortalamasıdır. 
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Binalar, istenirse yukarıda belirlenen azami kotun altında herhangi bir kotu esas alarak 

da yapılabilir. 
 

 Ġkili veya üçlü blok teĢkil eden binaların her blokuna kendi kotu tespit 

edilerek verilir. 

 KöĢe baĢına rastlayan parsellerde aĢağıdaki Ģekilde kot verilir. 

o Yolların farkı geniĢlikleri olduğu durumda, geniĢ yoldan, 

o Yolların aynı geniĢlikte olduğu durumda yolların kesiĢtiği tretuvar 

üst seviyesinde verilir. 

  KöĢe baĢından baĢka iki yola cephesi olan parsellerde bu maddenin 

yukarıdaki fıkralarına uygun olarak kot verilir. 

o Konut alanlarındaki her türlü yapının nizamında zemin kat taban 

kotu, kot verilen seviyenin + 1.00 m üstüne kadar çıkarılabilir. 

Ancak her durumda azami bina yüksekliği aĢılamaz. 

o Konut alanlarındaki her türlü yapı nizamında yapılacak yapıların 

bodrum katlarında bağımsız bölüm veya eklenti yapılabilir. 

Bunlardan iskân edilenler % 50 oranında toplam inĢaat alanına 

dâhil olup tabii zemine 0.50 m‟den fazla gömülemezler. BitiĢik 

nizama tabi yerlerde yol cephesinden, yolun meyli nedeniyle zemin 

kat taban kotunun tretuvardan en fazla 3.00 m yükseldiği 

noktalarda binada kademe yapılması mecburidir. Yol cephesinde 

en düĢük son kademe, cephe boyunca 6.00 m‟den aĢağı olamaz 

6.00 m‟den az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine 

uyulur.  
 

 Saçaklar: Binalara saçak yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak saçakların 1.20 

m‟yi geçmemek üzere geniĢliği belediyece tayin olunur. 
 

 Çatılar ve dıĢ görünüm: Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların karakterine 

göre yapılacak binanın durum ve ihtiyacına uygun olması Ģarttır. Çatı meyilleri 

kullanılacak çatı malzemesi ile yörenin özelliği ve iklim Ģartları dikkate alınarak 

belediyenin onayı ile tayin edilir. 
 

 Çıkmalar: Binalarda taban alanı dıĢında kendi bahçe hudutları dıĢına taĢmamak 

Ģartı ile binanın her cephesinde açık veya kapalı çıkma yapılabilir. 
 

 Kapalı çıkmalar 

o Plan ve yönetmelikte verilen yan ve arka bahçe mesafeleri içine 

taĢamaz. Ancak arka bahçelerde çıkmalı olarak oluĢmuĢ binaların 

bulunduğu yapı adalarında yapılacak yeni binalarda kapalı 

çıkmalar en çok 1.50 m olmak ve parselin arka hududuna 3.00 

m'den fazla yaklaĢmamak kaydıyla yapılabilir. 

o  5 metreye kadar olan ön bahçelerde parselin yol sınırına 3.50 

m'den fazla yaklaĢamaz. 5 metreden fazla olan ön bahçelerde bu 

mesafe civardaki mimari yapıya ve yapılaĢma durumuna göre 

belediyece tayin edilir. Ancak her durumda parselin yol sınırına 

3.50 m‟den fazla yaklaĢamaz. 



 

 10 

o Bina tabanı zeminde çekme mesafeleri içine çekilerek 1. ve 2. 

fıkralardaki mesafelere tecavüz etmemek Ģartı ile istenilen 

ölçülerde yapılabilir. 

o  Cephe uzunluğunca yapılabilir. 
 

 Açık çıkmalar 

o Parsel sınırlarına 2.00 m‟den fazla yaklaĢmamak kaydı ile arka ve 

yan bahçe mesafelerine 1.00 metre taĢabilir. 

o Ön bahçelerde parselin yol sınırına 3.50 m‟den fazla yaklaĢamaz. 

o BitiĢik nizamda bitiĢik olduğu komĢu sınırına 2.00 m‟den fazla 

yaklaĢamaz. 

o Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden çıkma altına kadar en 

yakın Ģaküli mesafesi en az 2.40 m olacaktır. 

o Zemin katta kendi parsel hududu dıĢına taĢmayan, hangi katta 

yapılırsa yapılsın 0.20 m‟yi geçmeyen motif çıkmalar yapılabilir. 

Bahçe içinde yapılacak üstü açık teras ve zemin kat giriĢ 

merdivenleri ile bina cephesinden itibaren geniĢliği 2.50 m 

yükseklikte yapılacak giriĢ saçakları çıkma değildir. 
 

 IĢıklıklar: Her müstakil ev veya dairede, en az bir oturma odası ile yatak 

odalarının doğrudan doğruya hariçten ıĢık ve hava almaları gereklidir. Bu 

Ģekilde ıĢık ve hava almalarına lüzum olmayan diğer odalarla mutfakların 

ıĢıklıktan, yıkanma yeri ve helaların ıĢıklık veya hava bacasından 

faydalanmaları da mümkündür. IĢıklıklar 1 ve 2 katlı binalarda dar kenarı 1.00 

m‟den ve alanı 3.00 m² den, 3 ila 9 katlı binalarda dar kenarı 1.50 m‟den ve 

alanı 4.50 m²den, 10 ve daha fazla katlı binalarda dar kenarı 2.00 m‟den ve alanı 

6.00 m² den az  olamaz.  
 

Evlerde bulunması gereken piyesler: 

  1 oturma odası 

  1 yatak odası veya niĢi 

  1 mutfak veya yemek piĢirme yeri 

  1 banyo veya yıkanma yeri 

  1 hela  
 

 Ġç Yükseklikler: Genel olarak iskân edilen katların, taban döĢeme kaplaması 

üzerinden tavan sıvası altına kadar olan temiz iç yüksekliği 2.40 m‟den az 

olamaz. Yıkanma yeri, banyo, duĢ, lavabo yeri, hela, kiler, ofis, antre, koridor, 

yatak holü, merdiven altı, her türlü iç ve dıĢ geçitler ve iskân edilmeyen bodrum 

katları ile müĢtemilat binalarında bu yükseklik 2.2 m‟den aĢağı düĢmemek 

üzere indirilebilir.  
 

 Pencereler: Binalarda pencere boĢlukları toplamı, uygulama projesinde 

gösterilen net döĢeme alanının % 15‟inden büyük olamaz (Isı Yalıtım 

Yönetmeliği hükümleri saklıdır.). 
 

 Kapılar: Bütün yapılarda, kapı yükseklikleri: 

 Ana giriĢ kapılarında 2.1 m‟den 

 Oda ve servis kapılarında 2.00 m‟den az olamaz. 
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 Kapı geniĢlikleri : 

 Daire kapılarında 0.90 m‟den, 

 ÇalıĢma, oturma, yemek ve yatak odası ve salon kapılarında 0.80 m‟den, 

 Banyo, mutfak ve depo kapılarında 0.70 m‟den, 

 Hela kapılarında 0.60 m‟den az olamaz. 

 Binaların bitiĢik komĢu tarafına, ilgili komĢu parsel sahibinin izni alınıp 

tapuya Ģerh verilmedikçe pencere ve kapı açılamaz. 
 

 Merdivenler: Bu Yönetmelik‟te sözü geçen umumi binalarla otel, iĢ hanı, büro, 

pasaj, çarĢı ve benzerlerin 1‟den fazla katı olan ev ve apartmanların bağımsız 

bölümlerinin ortak merdivenleri ahĢap olamaz. 
 

 Merdiven kolu ve sahanlık geniĢlikleri 
 

Yukarıda belirtilen binalarda ve 4‟ten fazla dairesi bulunan apartmanlarda; 1.10 

m‟den, diğer binalarda 1.00 m‟den az olamaz. Bu ölçekler tek aileye mahsus evlerde 0.90 

m‟ye, çatı araları ve bodrum katları ile servis merdivenlerinde 0.70 m‟ye kadar indirilebilir. 

Merdiven evlerinin bina cephesinde, çatıdan veya ıĢıklıktan direkt ıĢık alması ve 

merdivenlerin çatıya kadar çıkartılması zorunludur. 
 

 Merdiven basamaklarının ölçüleri: 

o Basamak yüksekliği  0.18 m‟den fazla olmaz. 

o Ġkinci basamak geniĢliği, 2a+b=60 ila 63 formülüne göre 

hesaplanır. Ancak bu geniĢlik 0.25 m‟den az olamaz. 

o Formüldeki a= yükseklik, b = geniĢliktir. Balasmanlı 

merdivenlerde merkezden 0.15 m uzaklıkta asgari basamak 

geniĢliği 0.10 m olacak, bu geniĢlik basamak ortasında 0.25 m‟den 

aĢağıya düĢmeyecektir.  
 

 Yangın merdivenleri: Asansör yapılması gereken ve yüksekliği 5.50 

m‟yi geçen ve alanı 150 m²den fazla olan 150 m² hariç iĢ yerleri ile 

giriĢten itibaren 20‟den fazla dairesi olan veya 5 katı geçen konutlarda 

basamak boyu en az 0.70 m olan yangın merdiveni yapılması zorunludur. 

 Korkuluklar: Her türlü binada balkon ve teras etrafında, 5‟ten fazla 

basamağı bulunan açık merdivenlerde, kotu 0.90 m‟den az olan pencere 

boĢluklarında, döĢeme kotundan itibaren en az 0.90 m yüksekliğine 

kadar, fenni icaplara uygun olarak korkuluk yapılması zorunludur. 
 

 Bacalar 
 

 Kaloriferli binalarda baca yapma zorunluluğu 

o Konut olarak kullanılan bağımsız bölümlerin oturma veya yatma 

hacimlerinden birinde 1 adet soba bacası olmalıdır. 

o Otel, iĢ hanı, pasaj ve bunun gibi umumi binaların her katında en 

az 1 adet soba bacası yapılmalıdır. 

o Binada sıcak su bulunması durumunda banyolarda baca yapılması 

mecburiyeti yoktur. 
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o Mutfakların hava bacasına, ıĢıklığa veya cepheye bakması 

durumunda soba bacası yapılması zorunluluğu yoktur. 

o Tekniğe uygun olarak Ģönt baca yapılabilir. 
 
 

 Sobalı binalarda baca yapma zorunluluğu 
 

o Konut olarak kullanılan bağımsız bölümlerin oturma veya yatma 

hacimlerinden birine 1 adet baca yapılmalıdır. 

o Banyolara 1 adet baca yapılmalıdır. 

o Ticari kullanıĢlı bağımsız bölümlerine birer adet soba bacası 

yapılması zorunludur. 

o Mutfaktan hava bacasına, ıĢıklığa veya cepheye bakması 

durumunda soba bacası yapılması zorunluluğu yoktur. 

o ġönt baca yapılamaz. 
 

 Baca ölçüleri ve nitelikleri 
 

Bacalar gerek yangına karĢı ve gerekse hava çekme bakımından fenni Ģekilde 

yapılacaktır. Bunların iç geniĢlikleri (0,13)x(0,13) m olacaktır. Kalorifer bacaları ile ilgili Isı 

Yalıtım Yönetmeliği‟nde getirilen hükümler saklıdır. 
 

 Portikler: Genel olarak portik bırakılması gereken yerlerde portik yüksekliği 

3.50 m derinliği ise 4.00 m‟dir. Ancak civarın teĢekkül tarzı ve mevki 

özellikleri dolayısıyla bu miktarlar belediyece değiĢtirilir. 
 

 Ticaret bölgelerinde yapılacak pasajların; 
 

 Taban döĢemesi üzerinden tavan altına kadar olan yüksekliği 3.50 m, en 

uzunluğu 30.00 m‟den kısa pasajlarda 3.50 m‟den az olmaması, 

 Her biri 1.50 m‟den dar olmayan en az 2 giriĢ  çıkıĢ kapısı ile yeteri kadar 

havalandırma bacası veya tertibatı haiz bulunması, 

  Birden fazla kat olmaları hâlinde her bir kat arasında 43. maddedeki 

Ģartlara uygun merdiven olması, 

 Bir kısım veya diğer katları baĢka maksatlar için kullanılan binalar 

içerisinde bulunmaları hâlinde, diğer esas giriĢ merdiven asansör ve geçit 

gibi tesislerle bu tesislere ayrılan yerlerin pasaj dıĢında ve müstakil olarak 

tertiplenmesi gereklidir. 
 

 Su depoları, sıhhi tesisler ve foseptikler: Bu Yönetmelik‟te sözü geçen 

umumi binalarda, otel ve benzerlerinde ihtiyaca göre en az 15 tonluk bir su 

deposu bulunacaktır. Ayrıca iĢ hanı, büro, çarĢı, pasaj, mağaza gibi binalarla 

otel ve benzerlerinde en çok 25 kiĢiye, sinema, tiyatro gibi umumi binalarda ise 

en çok 50 kiĢiye; en az 1 kadın 1 erkek için olmak üzere hela, pisuvar ve lavabo 

yapılması gereklidir. Kalorifer daireleri ve bacaları ısıtma ve buhar tesisleri, 

Yakıt Üretiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması 

Yönetmeliği' ne uygun olarak düzenlenir. 
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 Bodrumlarla ilgili bazı hususlar: Bodrum katların hangi Ģartlarda 

kullanılacağı ve kullanım amaçlarının ne olabileceği Madde 32‟de 

belirlenmiĢtir. 
 

  Bodrum katta bir dairenin iskân edilebilmesi için en az 2 oda ve 1 

mutfağı, taban döĢeme katının tabii zemine 0.50 m‟den fazla gömülü 

olmaması gerekir. 

 Kalorifersiz binaların bodrum katlarında, eklenti ihdas etmemek kaydı ile 

her daire için en az 2.50 m²lik odunluk, kömürlük veya depo ayrılması 

zorunludur. 

 Bodrum katta yapılacak sığınak alanı, bina alanının % 0.30‟u (binde 

otuzu) kadar olur. Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla 

meyilli yollar dıĢında yapılacak ön bahçesiz binaların yol cephesinde 

bodrum giriĢi yapılamaz. 
 

 Kapıcı dairesi ve bekçi odası 
 

 Kapıcı dairesi ayrılacak binalar, konut olarak kullanılacak kaloriferli veya 

kalorifersiz binalardır. Bu binaların 12 daireden fazla olanlarında kapıcı 

dairesi yapılması zorunludur. 

 Bekçi odası ayrılacak binalar, iĢ yeri ve büro olarak kullanılacak 

kaloriferli veya kalorifersiz binalardır. Bu binaların brüt 1500 m²den fazla 

olanlarında bekçi odası yapılması zorunludur. 

 Kapıcı dairelerinin ve bekçi odalarının ölçü ve nitelikleri: 

o Kapıcı dairelerinin ve bekçi odalarının taban döĢemesi üst 

seviyesinin hiçbir yeri, tabii zemine 0.50 m‟den fazla gömülü 

olmayacaktır. 

o Kapıcı daireleri doğrudan ıĢık ve hava alabilecek Ģekilde 

düzenlenecek ve alanı brüt 30 m²den az olmamak Ģartı ile en az  

11.00 m² lik ve 6.00 m² lik birer odası, 3.00 m² lik mutfağı ile 2.50 

m² lik hela ve duĢ yeri (ikisi aynı bölümde olabilir) bulunacaktır. 

o Bekçi odası en az 6.00 m² büyüklüğünde ve doğrudan ıĢık ve hava 

girecek Ģekilde düzenlenecek ve en az 1.50 m²lik bir helası 

olacaktır. 
 

 MüĢtemilatlar: Binaların müĢtemilat kısımları mümkün ise binanın 

bodrumunda, aksi hâlde bahçede tertiplenir. Dört tarafı yol ile çevrili istisnai 

parseller dıĢında esas binaların yol tarafındaki cephe hatlarına tecavüz eden 

müĢtemilat binası yapılamaz.  
 

 Paratonerler: Ġçinde patlayıcı madde bulundurulan yerlere, sivri ve yüksek 

bina ve tesislere paratoner konması zorunludur. 
 

 Bahçe duvarları: Taban alanı dıĢında kendi bahçe hudutları dıĢına taĢmamak 

Ģartı ile binanın her cephesinde açık veya kapalı çıkma yapılabilir. Bahçe 

duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde 0.50 

m‟yi, gerisinde ise 2.00 m‟yi geçemez. Ayrıca üzerine yükseklikleri 1.00 m‟yi 

aĢmayan parmaklık yapılabilir. 
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 Parsel büyüklükleri: Yapılacak ifrazlarda oluĢturulacak parsellerin minimum 

geniĢlik ve derinliklere, bu yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca bırakılması 

zorunlu bahçe mesafelerine yapılacak binanın boyutları eklenmek suretiyle 

tespit edilir.  
 

 Bahçe mesafeleri  
 

 Ön ve yol kenarına rastlayan yan bahçe mesafeleri minimum 5.00 m‟dir 

Ancak mevcut teĢekkülde bu mesafeler, 5.00 m‟den fazla ise buna uyulur. 

 BitiĢik olmayan yan cephelerde, çelik kâgir ve benzeri yapılarda 

minimum 3.00 m, diğer yapılarda ise minimum 5.00 m mesafe 

bırakılması Ģarttır. 

 Ön bahçesiz bitiĢik veya blok olarak teĢekkül etmiĢ yerlerde, mevcut 

teĢekküle uygun olarak yapılacak uygulamaya  belediye karar verir. 

Ancak blok uygulamalarında blok her durumda 40.00 m‟yi aĢamaz. 

 Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinden az olamaz. 
 

 Ġfraz ve tevhid iĢleri : Ġfraz suretiyle yeniden oluĢturulacak parsellerin kamuya 

ait bir yola cephesi bulunması Ģarttır. Yalnız çıkmaz sokaklara cephesi olan 

parseller ifraz edilemez. Ġfraz suretiyle çıkmaz sokak ihdas edilemez.  
 

 Parselde birden fazla yapı yapılıp yapılmayacağı: Binaların hepsini tek 

ruhsata bağlamak Ģartı ile bir parselde birden fazla bina yapılabilir.  
 

 Yapı yerinin tayini: Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde, bu Yönetmelik 

hükümlerine dayanılarak tayin edilen azami bina alanını aĢmamak, asgari bahçe 

mesafelerini muhafaza etmek Ģartı ile yapı yerini tayine ve daha uygun çözüm 

yolları bulmak amacı ile birkaç dar parseli birlikte mütalaa ederek toplam bina 

cephesi 20.00 m‟yi geçmemek Ģartı ile ikili veya üçlü blok tertibine belediye 

yetkilidir. Bu iĢlem dolayısıyla civarın yapı karakterinin bozulmamasına dikkat 

edilmelidir. 
 

 Bina derinlikleri 
 

 l = L - ( K + H/2) formülü ile hesaplanır. 

 l = Bina derinliği, L = Parsel derinliği, K = Ön bahçe mesafesi, H = Bina 

yüksekliğidir. 

  Yukarıdaki formüle göre bulunacak bina derinliği daha fazla olsa bile 

40.00 m‟den daha fazla derinlikte bina yapılamaz ve her halükârda 

yapılacak binanın taban alanı kat sayısı % 40'ı aĢmaz. 

 Formülün kullanılması sonucundan 10.00 m‟den az çıkan bina 

derinlikleri arka bahçe mesafesi 2.00 m‟den az olmamak üzere 10.00 

m‟ye çıkartılabilir. 
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 Bina yükseklikleri 
 

 YerleĢik alanlarda yapılacak binalara yanındaki mevcut en yüksek bina 

yüksekliği kadar yükseklik verilir. Bu yükseklik 9.50 m‟yi ve üç katı 

geçemez. 

 Ġki yanındaki mevcut binaların yüksekliği daha az ise verilecek azami 

bina yüksekliği 6.50 m ve iki kattır. 

 Hiç uygulama görmemiĢ yerlerde, yol geniĢliği ve ön bahçe mesafeleri 

dâhil iki bina cephesi arasındaki mesafenin yarısından fazla olmamak 

kaydı ile üç kata 9.50 m kadar yükseklik verilir. 

 Çekme ve çatı katı yapılamaz. 

 Meyilden dolayı birden fazla iskân katı kazanılamaz. 

 Zemin döĢemesi üst seviyesi tabii zemine 0.50 m‟den fazla gömülü olan 

hacimler iskân dıĢıdır. 
 

 Binalara kot verilmesi 
 

Binalara parselin yüz aldığı yolun; 
 

  Bordür taĢı konulmuĢ ise binanın ön cephe hattı ortası hizasındaki bordür 

taĢı üst seviyesinden kot verilir. 

 Yol kaplaması yapılmıĢ, bordür taĢı konulmamıĢ ise bina ön cephe ortası 

hizasındaki yol kaplamasının en yüksek seviyesinden kot verilir. 

 Yol kaplaması yapılmamıĢ bordür taĢı da konulmamıĢ ise yolun hâlihazır 

baĢlangıç ve bitiĢ noktaları arasında geçilerek bir kırmızı hatta göre bina 

ön cephe ortası hizasından kot verilir. 

 Yol seviyesinden dolayı kat adedi artırılıp eksiltilemez. Bunu sağlamak 

amacı ile yoldaki kat düzenini korumak için bina cephesi boyunca binada 

kademeler yapmaya ve her kademenin ön cephe ortası hizasından kot 

vermeye belediye yetkilidir. KöĢe baĢı parsellerde de aynı esasa uyulur. 

  Hiç uygulama görmemiĢ yerler ile ön bahçe mesafeleri 10.00 m veya 

daha çok olan yerlerde binalara kot, binanın oturacağı tabii zemin 

ortalamasından verilir. 

  Zemin kat döĢeme üst seviyesi binanın kot aldığı nokta seviyesinden 

aĢağı düĢürülemez ve + 1.00 m‟den daha yüksekte yapılamaz. 
 

 Çıkmalar: Binalarda tespit edilen azami bina alanı dıĢında aĢağıdaki Ģartlarla 

kapalı veya açık çıkma yapılabilir. 

  Açık çıkmalar binanın her cephesinde, kapalı çıkmalar binanın yalnızca 

ön ve arka cephelerinde yapılabilir. 

  Çıkmalar parsel sınırını taĢamaz. 

 Arka ve yan komĢu mesafesi içinde kapalı çıkma yapılamaz. 

 Ön bahçelerde yapılacak çıkmalar, parselin yol sınırına 3.50 m‟den fazla 

yaklaĢamaz. 

 Ön ve arka bahçelerde yapılacak kapalı çıkma geniĢliği, 1.50 m‟den yan 

komĢu mesafelerinde yapılacak açık çıkma geniĢliği 1.00 m‟den fazla 

olamaz. 
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 Açık çıkma uzunluğu bina cephesinin 2/3‟ünden fazla olamaz. 

 BitiĢik nizamda, bitiĢik olduğu komĢu sınırına 2.00 m‟den fazla 

yaklaĢamaz. 

 Çıkmanın (kiriĢler dâhil) en alt noktasının, zemine olan yüksekliği 2.40 

m‟den az olamaz. 

 0.20  m‟yi geçmeyen motifler, denizlikler, bina saçakları ve zeminden 

yüksekliği 2.40 m‟den az olmayan giriĢ saçakları, yatay olarak 0.60 m‟yi 

geçmeyen güneĢ kesiciler çıkma sayılmaz. 
 

 IĢıklar ve hava bacaları 

 Her müstakil ev veya dairede, en az bir oturma odası ile yatak odalarının 

doğrudan doğruya hariçten ıĢık ve hava alması Ģarttır. Diğer odalarla 

mutfaklar ıĢıklıktan, yıkanma yerleri ve helalar hava bacalarından 

faydalanabilir.  
 

 Evlerde bulunması gereken piyesler ve ölçüleri 

 Her müstakil evde ve dairede en az; 

o 1 oturma odası, 1 yatak odası veya niĢi, 1 mutfak veya yemek 

piĢirme yeri, 1 banyo veya yıkanma yeri, 1 hela bulunacaktır. Üç 

veya daha az odalı ev veya dairelerde mutfak yerine yemek piĢirme 

yeri yapılabilir. Yıkanma yeri ile hela bir hacimde olabilir. 

o Evlerde bulunması mecburi olan bu piyesler; 

 En az 1 oda 2.80 x 4.00 m, 

 Yatak ve çalıĢma odaları 2.10 x 2.80 m, 

 Mutfak veya yemek piĢirme yeri 1.50 x 2.00 m, 

 Banyo veya yıkanma yeri 1.20 x 2.00 m, 

 Hela 0.90 x 1.20 m, 

 Antre, ofis, koridor, yatak holü vb. geçitler 1.00 x 1.20 m 

 Birden fazla daire ile ilgili genel geçitler 1.10 x 1.20 m‟den daha 

küçük yapılamaz. 
 

 Ġç yükseklikler 

 Genel olarak binalarda içerisinde insan oturan, yatan, çalıĢan bölümlerin 

bitmiĢ tavan yüksekliği (döĢeme kaplaması üstünden tavan sıvası ve varsa 

dekorasyon kaplaması altına kadar) 2.40 m‟den az olamaz. Diğer servis 

bölümleri ve iskân edilmeyen katların yüksekliği 2.20 m olabilir. 

 Düğün ve oyun salonları, kahvehane ve benzeri gibi insanların toplu 

olarak uzun süre içinde kaldığı bölümlerin yükseklikleri (döĢeme 

kaplaması üstünden tavan sıvası ve varsa dekorasyon altına kadar)  3.50 

m‟den az olamaz. 
 

 Pencereler 

 Binalarda pencere boĢlukları toplam uygulama projesinde gösterilen net 

döĢeme alanının % 15'inden büyük olamaz (Isı Yalıtım Yönetmeliği 

hükümleri saklıdır.). 

 Pencerelerin zemin döĢemesi üst seviyesinden en az 0.90 m yüksekten 

baĢlaması, pencerelerin döĢemeye kadar inmesi hâlinde 0.90 m yüksekte 

sabit ve korkuluk görevi yapılabilecek bir kayıt geçirilmesi zorunludur. 
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 Kapılar 

 Kapı yüksekliği ana giriĢ kapılarında 2.10 m‟den, oda ve servis 

kapılarında 2.00 m‟den az olamaz. 

 Kapı geniĢlikleri: Daire kapılarında 1.00 m‟den, oda kapılarında 0.90 

m‟den diğer kapılarda 0.70 m‟den az olamaz. 

 Garaj, odunluk, kömürlük, depo ve benzeri yerlerin kapılarında 

yukarıdaki fıkraların hükümleri aranmaz. 

 Binaların komĢu parsele bitiĢik cephelerinde ilgili komĢu parsel sahibinin 

izni alınıp tapuya tescil ettirilmedikçe kapı ve pencere açılamaz. 
 

 Merdivenler 

 Bu yönetmelikte sözü geçen umumi binalarla, otel, iĢ hanı, büro, pasaj, 

çarĢı ve benzerlerinin birden fazla katı olan ev ve apartmanların bağımsız 

bölümlerinin ortak merdivenleri ahĢap olamaz. 

 Merdiven kolu ve sahanlık geniĢlikleri: Yukarıda belirtilen binalarda ve 

4‟ten fazla dairesi bulunan apartmanlarda 1.20 m‟den diğer binalarda 

1.10 m‟den az olamaz. Bu ölçüler, tek aileye mahsus evlerde 1.00 m‟ye, 

çatı araları ve bodrum katları ile servis merdivenlerinde 0.70 m‟ye kadar 

indirilebilir. 

Evlerin bina cephesinden, çatıdan veya ıĢıklıktan direkt ıĢık alması ve merdivenlerin 

çatıya kadar çıkarılması zorunludur. 
 

 Sığınakların tanımı, çeĢidi ve özellikleri  
 

Sığınak, nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin 

tesirlerinden ve tabii afetlerden insanları ve insanların yaĢaması ve ülkenin bütünlüğünün 

devamı için  canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inĢa edilen korunma yerleridir. 

 Kullanacaklara göre sığınak çeĢitleri  

 Kullanım amacına göre sığınak çeĢitleri   

 Kullanacak kiĢilere göre sığınak çeĢitleri 
 

1.1.3. Bayındırlılık ve Ġskân Bakanlığı ġartnamesi 
 

 Genel teknik Ģartname 
 

Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname (KHK / 180)‟nin 209 sayılı KHK ile değiĢik 2‟nci maddesinin (n) bendi uyarınca 

hazırlanmıĢ olup 180 sayılı THK‟nın 209 sayılı KHK ile değiĢik 32‟nci maddesi kapsamına 

giren kuruluĢlarca uygulanması zorunludur (1 Ocak 1985 tarihinden itibaren geçerlidir.).  
 

1.2. Kafes KiriĢli Çatı Teknik ġartnamesi 
 

1.2.1. Kullanılacak Çelik Cinsinin veya Mevcut Çeliğe Uygun Konstrüksiyon ġeklinin 

Seçilmesi 
 

Kaynaklı bir konstrüksiyonda belirli koĢullar altında kullanılabilecek çeliğin asgari 

kalitesi, malzeme seçiminde en önemli etkenlerin değerlendirilmesine yarayan „z‟ sayılarına 

dayanılarak hesaplanır. Hesaplanan „z‟ sayıları toplamının, o malzeme kalitesi için müsaade 
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edilen „z‟ sayıları toplamından düĢük olmaması ve bu sayıların toplamının sınır değere 

düĢmemesi için tedbirler alınır. Malzeme seçiminde önemli etkenle değerlendirme sayıları, 

boylama iç gerilmelerle yüklerden gelen ortak   etkisi hâlinde kullanılacak „z‟ sayıları da 

verilmiĢtir. 

 

ġekil 1.1: Eğilmeye maruz kiriĢlerin çekme baĢlığı (z=4 ila 5 ) 

 

ġekil 1.2: Çekme elemanları (z=3 ila 5 ) 

 

ġekil 1.3: Ortotropik plaklar ( z=3 ila 4) 

 

ġekil 1.4: Eğilmeye maruz dolu gövdeli kiriĢlerin gövde (çekme bölgesi) boylama iç gerilmelerle 

yüklerden gelen gerilmelerin ortak etkisi hâlinde kullanılacak  z sayıları 

Basınçlı boru ve kaplarda olduğu gibi kaynaklar yük altında iki yönde 

zorlanıyorlarsa  z= 5 alınmalıdır. Yüklemedeki sürekliliğin „z‟ sayısı ile ifadesi 
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yüklemedeki sürekliliğin etkisi, sürekli ve oldukça sürekli yüklerden oluĢan ( )  

gerilmesinin emniyet gerilmesine oranına bağlıdır. : 0,50 ila 0,65,  0.66 ila 

0,80,   0,80  durumlarına göre sırasıyla      z: 1  ,   2 ,  3 yükleme sürekliliği etkisi  

değerlerini alır.   

Yük altında oluĢan gerilmelerin çok yönlü olması hâlinde  ( ) olarak asal 

gerilme alınır. 

 

ġekil 1.5: Kaynağın kesitteki z=0 sayıları 

 

ġekil 1.6: Kaynağın kesitteki konumuna göre z 1 sayıları 

 

1.3. Uzay Kafes Sistem Teknik ġartnamesi 
 

Üç ayrı düzlemdeki çubuk elemanların bir noktada birleĢmesinden oluĢan ve statik 

olarak üç doğrultuda da çalıĢan modüler sistemlerdir. Avrupa orijinli olan ve tüm dünyada 

yıllardır kullanılan bu sistemler çok geniĢ bir uygulama alanına sahiptir. Büyük açıklıkların 

geçilmesinde eskiden kullanılan ön gerilmeli beton, klasik çelik makas sistemleri veya 

benzeri sistemler yerine artık daha ucuz ve uygulaması daha kolay olan “uzay kafes 

sistem”ler kullanılmaktadır. Uzay sistem tasarımları mimari veya statik konstrüksiyona bağlı 
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olarak piramit, küresel kabuk, silindir, elipsoid, yay vb.  çok çeĢitli ve değiĢik geometrik 

formlarda veya çok katlı, düz, her iki yöne kırık vb. formlarda olabilir. 

 

ġekil 1.7: Uzay kafes Ģekilleri 

1.3.1. Kullanım Alanları 
 

 Sanayi tesisleri (fabrika, depo, antrepo, hangar vb.)  

 Spor tesisleri (yüzme havuzları, spor salonları ve bunların tribünlerinin üstleri 

vb.)  

 Çok amaçlı salonlar  

 Tiyatro ve konser salonları, opera binaları  

 Sinemalar, sergi salonları, fuar merkezleri, mağazalar vb.)  

 Uçak hangarları  

 Benzin istasyonu kanopileri  

 Fuar stantları  

 ĠĢ iskeleleri, yük iskeleleri  
 

1.3.2. Avantajları 
 

 Üç boyutlu ve statik olarak iki yönde çalıĢma özelliklerine sahip bir sistem 

olduğu için büyük açıklıkları uygun sistem yükseklikleriyle geçebilme 

özelliğine sahiptir.  

 Isı değiĢimleri yönünden, diğer sistemlere oranla daha esnek bir yapıya sahiptir. 

Çubuk boylarının küçük olması nedeniyle düğüm deplasmanları da çok küçük 

olmaktadır.  

 Yapının dört bir tarafından gerekli uzunluklarda konsollar düzenlenebilir.  

 Uzay sistem içerisine klima havalandırma kanalları, tesisat ve elektrik kanalları, 

kedi yolları, aydınlatma sistemleri ve ıĢık köprüleri yerleĢtirilebilir.  

 Uzay sistem üzerine her türlü çatı kaplaması uygulanabilir ve iç mekânlarda 

asma tavan vb. sistemler yerleĢtirilebilir.  

 Kaplama sisteminde Ģeffaf seçenekler kullanılarak doğal aydınlatma 

sağlanabilir.  

 Yapının daha sonra sökülüp baĢka bir yere kurulması mümkündür.  
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 Projeye uygun olarak fabrikada imalatın tamamı yapılır ve Ģantiyeye, taĢımaya 

uygun boyutlarda paketlenmiĢ hâlde gönderilir. Bu nedenle de çok uzak 

mesafelere bile ulaĢtırmak son derece kolaydır.  

 Her türlü taĢımacılık (deniz, kara, hava) için uygundur.  

 Sistemin montajı çok kolay ve süratlidir. Somun anahtarı kullanılarak uzay 

sistemler monte edilebilmektedir.  

 Montajı yerde yapılabileceği gibi havada örülerek de yapılabilir. ġantiye 

sahasındaki duruma göre montaj yöntemi belirlenir. 
 

1.4. Bölge Ġklim ve Zemin Durumu Dereceleri ve Yük Değerleri 

Tablosu 
 

Projelendirmeyi etkileyen en önemli etkenlerden biri iklimdir. Ġklim, tabiat 

unsurlarından biridir. Burada dıĢ mekân yerine iç mekânın düzenlenmesindeki faktörü ele 

alınır. Tabiat özelliği iklimlere göre değiĢim göstermektedir, dolayısı ile her ülkenin de 

değiĢik mimari yapı sistemleri ve bina iç mekân kullanıĢları vardır. Örneğin hâkim rüzgâra 

karĢı dıĢ giriĢ kapısı düĢünmüyorsak, soğuk iklimlerde büyük pencereler tasarlamıyorsak 

iklim koĢullarını göz önünde bulundurduğumuz içindir. Kar yağıĢının fazla olduğu 

memleketlerde çatı eğimleri diktir ve çatı katı geçerli bir çözümdür.  
 

Sıcak ve soğuğa göre oda boyutu önemli bir öge sayılır. Ülkemizdeki iklim 

koĢullarına göre pencere boĢlukları geliĢigüzel alınmamaktadır. Bu sınır ortalama olarak oda 

alanının 1/5‟i oranında yeterli kabul edilmektedir. Genel olarak ülkemizde bina 

kullanıĢlarına göre bu boĢluk , ´ ile 1/10 arasında değiĢim gösterir. Yapılarda rüzgâr faktörü 

sorununa karĢı rüzgârlık düĢünülmektedir. GüneĢ de yapıyı en çok tesiri altında bırakan 

etken durumundadır. Konut yapılarında oturma, yatma, çalıĢma odaları güneĢ alan yönlere 

konur. Fakat yaz aylarında sorun oluĢturabilir. Bu durumda güneĢ kesenler kullanılır veya 

bina önüne kıĢın yapraklarını döküp yazın açan ağaçlar dikilerek önlem alınır.   
 

1.4.1. Zemin Durum Dereceleri 
 

1.4.1.1. Kohezyonsuz Zeminler 
 

 Geçerli yerleĢim sıklığı değeri her iki hâl için de yapay bir sıkıĢtırma sonucu 

olabilir. Gözenekli danelerden oluĢan  bims çakılı , tüf kumu vb.  için bu çizelge 

kullanılmaz. 

 Zemin yapısının sıklığı hakkında bir inceleme yapılmamıĢ ve herhangi bir bilgi 

de yoksa gevĢek zemin yapısı kabul edilmiĢtir. 

 Yuvarlak ve yuvarlaklığa yakın dane Ģekilleri için geçerlidir. Eğer köĢeli Ģekilde 

daneler çoğunlukta olursa çizelgedeki kayma direnci açısı değerleri 2,5 derece 

artırılmalıdır. 

 Suyun kaldırmasına veya diğer kaldırma kuvvetlerine karĢı yapılan tahkiklerde 

çizelgede verilen birim hacim ağırlık değerleri tabii su muhtevasındaki zeminler 

için 0,20 t/m3 (2,0 kN/m3 ) alınmalıdır. 
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1.4.1.2. Kohezyonlu Zeminler 
 

 Verilen birim hacim ağırlık ve kayma direncinin açı değeri, yığma zeminde de 

geçerli olabilmesi için zemin sıklığının proktör sıklığının en az % 95‟i 

olmalıdır. Buna göre çizelgedeki kohezyon için verilen değerler yığma 

kohezyonlu zeminler için c=0, cu=0 değerleri ile değiĢtirilmelidir. 

 Suyun kaldırmasına veya diğer kaldırma kuvvetlerine karĢı yapılan  tekniklerde 

aĢağıdaki çizelgede verilen birim hacim ağırlık değerleri, yer altı su seviyesi 

üstünde kalan zeminler için 0,20 t/m³ batık zeminler için 0,10 t/m³ 

azaltılmalıdır. 
 

1.4.2. Yük Değerleri Tabloları (TS 6793) 
 

Yük değerleri tabloları (ts 6793) aĢağıda gösterilmiĢtir. 
 

1.4.2.1. Yük Değerleri 
 

Binaların kullanımı ve iskânı sonucunda meydana gelecek yüklerin en küçük anma 

değerleri, binanın normal kullanımı sırasında meydana gelmesi kesin veya mümkün olan 

yüklerin en gayri müsait durumudur. 
 

1.5. Bölge Ġmar Durumu 
 

Arsanın değeri, çevresinin o andaki ve gelecekteki konumuna bağlıdır. Arsa, ileride 

bir sit alanında yer alacaksa bu alana yatırım yapılmaz. Arsanın bulunduğu çevre, ilerisi için 

değer kazanacaksa yatırım yapmak doğru olacaktır. Arsaya bulunduğu bölgenin Ģartlarına ve 

Yönetmelik hükümlerine aykırı maksatla yapılaĢmaya izin verilmez. Yol, yeĢil alanlar, tarihî 

ve kültürel özellik arz eden alanlar, blok boĢlukları, sit alanları vb. alanlarda yapılaĢmaya 

izin verilmez. Bu yüzden arsanın o andaki ve gelecekteki  durumu çok önemlidir. 
 

1.5.1. Ġmar Planı  
 

Nazım imar planı ve uygulama imar planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı 

ve çevre düzeni planı kararlarına yoğunluğu sağlanarak belediye sınırları içinde kalan 

yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye 

meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye 

baĢkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi 

içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye baĢkanlığınca belediye meclisine gönderilen 

itirazlar ve planları belediye meclisi on beĢ gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. 
 

1.5.2. Nazım Ġmar Planı 
 

Nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak hazır 

durumdaki haritalar üzerine; yine varsa kadastral durumu iĢlenmiĢ olarak çizilen ve arazi 

parçalarının genel kullanıĢ biçimlerini, baĢlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus 

yoğunlukların , gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeĢitli yerleĢme alanlarının geliĢme yön ve 

büyüklükleri ile ilkelerini, ulaĢım sistemlerini, ulaĢım problemlerinin çözümü gibi hususları 

göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, 

detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır. 
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1.5.3. Uygulama Ġmar Planı 
 

Tasdikli hâlihazır haritalar üzerine varsa  kadastral durumu iĢlenmiĢ olarak nazım imar 

planı esaslarına  göre çizilen ve çeĢitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve 

düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak 

uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren planlardır.  
 

1.5.4. Bölgenin Ġmar Durumu 
 

Üzerine bina yapmak için sınırları belirlenmiĢ arazi parçasına “parsel” denir. Ġmar 

planında, her parselin hangi amaçlı bina yapımı için ayrılmıĢ olduğu, yapılacak binanın 

parsel içindeki oturum alanının büyüklüğü, kat adedi ve bunlara bağlı olarak toplam inĢaat 

alanı ile ilgili değerlendirme ilkeleri tanımlanmıĢ bulunmaktadır. Ġmar planı içinde yer alan 

bir imar parseli veya bölge ile ilgili imar planı öngörülerine, söz konusu parsel ya da 

bölgenin “imar durumu” denilmektedir. 
 

Bir imar parselinin imar durumu hakkında gerekli bilgileri içeren resmî belgeye “imar 

belgesi” denir. Ġmar durumu belgesi, ilgili yerel idarelerin imar müdürlüklerinden 

alınmaktadır. Ġmar durum belgesinde, ilgili parselin pafta, ada, parsel numarası,  büyüklüğü, 

bulunduğu yer; parsel üzerine yapılacak binanın kütle düzeni, çekme mesafesi, parsel 

içindeki oturma alanı, toplam inĢaat alanı, kat yüksekliği ve toplam bina yüksekliği ile ilgili 

tüm bilgiler ye almaktadır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 

MüĢteriye verilmek üzere örnek bir fizibilite raporu hazırlayarak öğretmeniniz ve 

arkadaĢlarınızla değerlendiriniz. 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce gerekli 

hazırlıklarınızı yapınız. 
 Sağlık kurallarına dikkat ediniz. 

 MüĢteri isteklerini tespit ediniz.  MüĢteri ile bire bir görüĢünüz. 

 Yönetmelikleri temin ediniz. 
 Gerekli yönetmelikleri odalardan, 

belediyelerden ve internetten temin ediniz. 

 ġartnameleri temin ediniz. 
 Gerekli Ģartnameleri odalardan, 

belediyelerden ve internetten temin ediniz. 

 Bölge iklim koĢullarını tespit ediniz. 

 Gerekli bölge iklim koĢulları bilgilerini 

odalardan, belediyelerden ve internetten 

temin ediniz. 

 Ġklim ve zemin koĢullarına göre 

standart yük değerlerini tespit ediniz. 

 Ġklim ve zemin koĢullarına göre standart 

yük değerlerini hesaplayınız. 

 Bölgenin malzeme imkân ve 

olanakları bilgilerini tespit ediniz. 

 ÇalıĢmanın yapılacağı bölgede malzeme 

durumunu araĢtırınız. 

 Bölgenin gelecekteki imar 

durumunu tespit ediniz. 

 Bölgenin gelecekteki imar durumunu 

odalardan ve belediyelerden araĢtırınız. 

 Alternatif kullanımlar için bilgiler 

edininiz. 
 Bölgenin durumuna göre araĢtırma yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. MüĢteri isteklerini tespit ettiniz mi?   

2. Yönetmelikleri temin ettiniz mi?   

3. ġartnameleri temin ettiniz mi?   

4. Bölge iklim koĢullarını tespit ettiniz mi?   

5. Ġklim ve zemin koĢullarına göre standart yük değerlerini tespit ettiniz mi?   

6. Bölgenin malzeme imkân ve olanakları bilgilerini tespit ettiniz mi?   

7. Bölgenin gelecekteki imar durumunu tespit ettiniz mi?    

8. Alternatif kullanımlar için bilgiler edindiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve  doğru  seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. “Güzelliği, dengenin gösteriĢin bir simgesidir.” ifadesi aĢağıdakilerden hangisine 

aittir? 

A) Fonksiyon 

B) Konstrüksüyon 

C) Proporsiyon 

D) Hiçbiri 

 

2. AĢağidakilerden hangisi Ġmar Kanunu‟dur? 

A) 6793 

B) 498 

C) 3357 

D) 3194 

 

3. TS 3357 aĢağıdaki standartlardan hangisini  içerir? 

A) Çelik konstrüksiyon projelerinin çizim kuralları 

B) Kaynaklı birleĢimlerin hesap ve yapım kuralları 

C) Yapı elemanların boyutlandırılması ve alınacak yüklerin hesap değerleri 

D) Tip Ġmar Yönetmeliği 

 

4. Konutlarda düzgün yaylı yüklerin en küçük anma değeri kaç kN/m²dir? 

A) 1,5   

B) 2,0 

C) 4 

D) 2,5 
 

5. Ġl ve ilçelere göre Ġstanbul‟un kar yükü bölge numarası aĢağıdakilerden hangisine en 

uygundur ? 

A) I 

B) II 

C) II 

D) IV 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 
 

Okul içi gerekli ortam sağlandığında, okul dıĢı araĢtırma yapabileceğiniz kuruluĢlar 

belirtildiğinde  zemin kat  ön etüt, serbest kalem eskiz çalıĢmalarını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Etüt çalıĢmasında nelere dikkat edilmelidir? Öğreniniz. 

 Çelik mimari ile ilgili çizimleri araĢtırınız.  

 Etüt ve eskiz çalıĢmalarının nasıl yapıldığını araĢtırınız. Sizler de hayal 

gücünüzü kullanarak birkaç etüt ve eskiz çalıĢması uygulayınız.. 

2. ÖN ETÜT 
2.1. Zemin Kat Planı 
 

2.1.1. Tanımı 
 

Ġmar planı ve Yönetmelik‟te öngörülen kat adedine göre alttaki kattır.   
 

2.1.2. Özellikleri 
 

ġartname, inĢası planlanan konutlarda subasman kotu üzeri üst yapı sistemlerine 

uygun olarak inĢa edileceğini açıklamaktadır (Resim 2.1). Ancak teknolojik geliĢmeler 

çeliğin bodrum katta kullanılmaması önerisini çürütmektedir (bk. Metal Parça Boyama ve 

Nakliye 2 modülü). Önerilen yapı sistemi ile fabrika ön üretimli  çelik yapı elemanları, inĢaat 

mahallinde cıvatalanarak veya kaynak sistemi ile bir araya getirilerek yapı karkası 

oluĢturulur (Resim 2.2). 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 2.1: Subasman üzerine çelik konstrüksiyon 

Daha sonra yapılacak olan kaplamalar sayesinde iç ve dıĢ duvarlarda bitmiĢ yüzeyler 

elde edilmesinin yanı sıra yüksek düzeyde ses ve ısı izolasyonu sağlanır. Zemin kat; salon, 

mutfak, yemek odası, çalıĢma odası, wc-duĢ, vestiyer dolap odasından oluĢmaktadır. 

Kullanılan çelik malzeme TSE 648‟deki özelliklere uygun olmalıdır. Zemin kat galvanizli 

bükme çelik profillerin kullanımı ile oluĢturulan duvar döĢeme ve çatı makası panellerinden 

meydana gelmektedir. Kullanılan çelik malzemenin galvanizli olması korozyona karĢı 

dayanıklı olmasını sağlamaktadır. Sistemin en önemli avantajı; depreme karĢı dayanıklılığın 

maksimum düzeyde sağlanmasıdır. Statik hesaplar, zemin etüt sonuçları değerlendirilerek  

yapılmaktadır. Yapıların depreme karĢı davranıĢı spektral analiz yöntemi kullanılarak 

incelenir. 
 

Bütün taĢıyıcı sistemler; 
 

 AISI-1996: American Iron and Steel Instıtute, 

 AISC Standartları,  

 TS 11372-1994: Çelik Yapılar-Hafif-Soğukta ġekil VerilmiĢ Profillerle 

OluĢturulan Hesap Kuralları, 

 TS 648-1980: Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, 

  TS 498-1987: Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin 

Hesap Değerleri, 

 TS 6793-1989: Konutlar ve Kamu Binalarında Kullanım ve YerleĢim Yükleri, 

 TS ENV-1998: Depreme Dayanıklı Yapıların Projelendirilmesi Tedbirleri, 

 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik standart ve 

Ģartnamelerine göre hesap edilmektedir. 
 

Zemin kat ön etüt aĢamasına gelinceye kadar eskiz ve avan proje aĢamalarından geçer. 

 

Resim 2.2: Çelik yapı elemanlarının cıvatalar ile bir araya getirilmesi 

ġartname kaynaklı yapılardan söz eder (TS 3357). Ancak deprem anında kaynak 

kırılması veya kaynak yerlerinden çatlama gibi bir durum da söz konusudur. Bulonlu 

birleĢim, esnek yapısı nedeni ile bu durumu önler. 
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2.1.3. Ön Etüt 
 

Mal sahibinin istekleri ve kanuni istekler dâhilinde zemin kat ön etüdü yapılır. Zemin 

katta salon, yemek odası, çalıĢma odası, teras, mutfak, vestiyer dolap odası, wc-duĢ 

düĢünülecektir. 
 

 Ġli: Ġstanbul 

 Ġlçesi: ġiĢli 

 Mevki : Y 

 Pafta Nu. : 1 

 Ada Nu. : - 

 Parsel Nu. : 1050 

 Zemin Oturma Alanı: 
 Arsa Alanı: 334.00 m² 

 Zemin Oturma: 10.84x12.32 

 Zemin Oturma : Max. 334.00m²x0,40=133.60 m² istenilen 133.54 m²      
 

 ĠnĢaat Alanı Hesabı: 
 

Bodrum Kat ĠnĢaat Alanı = 10,84x12.32 m =133.54 m² 

Zemin Kat ĠnĢaatalanı= 13,82x13.84=191.26m² 

Normalkat ĠnĢaat Alanı= 14,99x13.84 =191.26 m² 

Toplam Normal Kat ĠnĢaat Alanı = 2x207.46=414.92 m² 

Çatı Arası Alanı  = (7.44X8.59)(3.50X2.90)=63.9010.15=53.75m² 

Çatı Arası Alanı= En fazla 207.46x0.30=62.23 m² istenilen 53.75 m²  mevcut 
 

Toplam ĠnĢaat Alanı = Bodrum kat +zemin kat +2Xnormal kat +çatı  arası 

=133.54+191.26+414.92+53.75 m² =793.47 m² 
 

Sığınak Hesabı = T.inĢaat alanı 800.00<793.47 m² sığınak gerekmez. 
 

Ağaç Hesabı = Arsa alanı-zemin oturumu/25   =334.00m2-133.54=200.46/25=8.01=9 

adet ağaç dikilecektir. 
 

Otopark Hesabı= Bodrum kat +zemin kat+2xnormal 

kat+çatıarası/7daire=133.54+191.26+414.92+53.75=793.47m²/7=793.47/7=113.35m²  

=7/2=3.50=4 otopark gereklidir. 
 

Toplam 7 bağımsız bölümden oluĢmuĢtur. 15 adet ağaç dikilmeden, bahçe düzeni 

yapılmadan iskân verilmez. Ġmar Yönetmeliği‟nin 6.7 maddesine göre baca yapılmadıkça 

iskân verilmez. Bölge ve iklime göre imar yönetmeliğinin uygun gördüğü kapı ve pencere 

boĢlukları seçilmelidir. Tasarımcı eskiz aĢamasında binanın arsaya oturma Ģeklini çok iyi 

analiz etmelidir. Mülk sahibinin sosyal çevresi, her kat için tasarlanacak daire sayısı, güneĢin 

ve manzaranın durumu göz önüne alınır. Bazen de ormanlık alandan gelebilecek yangınlara 

karĢı o kısmın izolesi  düĢünülür. Sağlıksız yapılaĢmanın oluĢu manzarayı etkileyeceği için o 

kısımlar da sağır tutulmaya çalıĢılır vb. 
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ġekil 2.1: Eskiz çalıĢması ilk aĢama 
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ġekil 2.2: Zemin kat planı krokisi 

Ana çizgilerle planın krokisi çıkartılır. Ölçüler içten içedir. O iĢaretli yerler kolon 

iĢaretleridir. Kolon kesit alanları hesaplamalara göre tayin edilir. Kolonlar I profili kutu veya 

hesaplamaya göre değiĢik Ģekillerde çıkabilir. Kolonlar IP 18‟dir. Kolon kesiti olarak 

dikdörtgen kesitli kolonlar tercih edilmelidir. K1 90/210, K2 80/210, K3 70/210, K4 

150/210, K5 340/240 K6 360/256, P5 90/140, P6 90/140, P8 70/70, P9 180/120, P11 160/50, 

P12 280/40.   
 

Etüt yapılırken tefriĢten hareket edilir. Ancak bu Ģekilde eylem alanlarının en iyi 

Ģekilde tespiti mümkündür. Krokideki veriler buna göre tespit edilmiĢtir. Kapı ve pencere 

boĢlukları imar yönetmeliğine uygun olmalıdır. Kapılar pencereler modüler olmalıdır. Yani 

birbirine uyumlu olmalıdır. Pencereler bulunduğu duvarı ortalamalıdır. 
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ġekil 2.3: Eylem alanlarının tespiti 

EĢyalar insan ölçülerini baz alarak yapılmıĢtır. Ġnsan ölçülerinde ortalama bir boyut 

kabul edilir. Örneğin, mutfak 2,5 m² yapılacaktır diye bir kavram yanlıĢtır. Ancak dar kenarı 

1,30 m olup yüzölçümü serbesttir ifadesi doğru olur. Bir kiĢi yürürken ortalama 62,5 cm yer 

iĢgal eder. Ġkinci bir insanın da burada olabileceği düĢünülerek yapılacak yerin fonksiyonel 

olmasına çalıĢılır. Bir koridorda iki kiĢi hareketsiz yan yana düĢünülürse diğer bir insanın 

yanlarından geçmesi hâlinde bunlardan birinin yan durarak yol verebilmesi için 100 cm‟lik 

bir geniĢlik gerekir. Bu ölçüye hareket serbestliği de eklenirse geniĢlik 150 cm olur. O hâlde 

çalıĢılan alanın fonksiyonel olabilmesi için bu mantıkla hareket edilmelidir. 
 

 Verilen ölçülere göre duvar ve sıva kalınlıkları verilir. DıĢ duvarlar 20 cm, iç 

duvarlar 10 cm olacak Ģekilde kalınlık ayarlanır (P7  70/140, P8 70/70, K1 

80/210, K2 70/210). 

 Kapı ve pencere boĢlukları ayarlanır. Ölçüleri üzerine yazılır. Pencere 

boĢlukları mahallerdeki döĢeme alanına göre tespit edilir. Pencere alanları 

binaların fonksiyonel  kullanımlarına göre döĢeme alanının 1/10 ila 1/2‟si 

arasında değiĢir. Ülkemizin iklim Ģartlarına göre, konutlarda 1/10 -1/5; 

okullarda, büro gibi alanlarda  1/5-1/3; sağlık tesislerinde 1/7 –  1/2 oranları 

uygundur. 
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  Pencere boĢlukları toplamı, ait olduğu piyes döĢeme alanının salon, oda ve 

mutfaklarda; sekizde birinden veya 12,5 metrekareden, diğer piyeslerde; onda 

birinden ve holde; 0,40 metrekareden az olamaz. Bir kanat geniĢliği 0,50 

metrekareden az olmamalıdır. 

 Kapılar bulunduğumuz bölgenin dâhil olduğu imar yönetmeliklerine uygun 

seçilmelidir. DıĢ kapıların geniĢlikleri, iĢ hanı, büro, pasaj  vb. yerlerde;  1,30 

m‟den, sokak kapıları, daire veya ev kapılarında; 1,10 m‟den az olamaz. Ġçte ise 

oda, mutfak kaplarında 0,90 m; banyo, kiler, wc kapılarında 0,70 m‟den az 

olmamalıdır. Kapı yükseklikleri ise genel olarak 2.00 m‟den az olmamalıdır. 

 Pencereler ve kapılar modüler olmalıdır. Planda genelde iç kapılar ahĢap, dıĢ 

kapılar metal olur. Bu farklılık ancak renk tonu ile ayırt edilebilir. Çizimdeki 

renk tonu, malzemenin rengine yakın olmalıdır. En azından dıĢ kapıyı iç 

kapıdan ayırmak için farklı renk seçilmelidir. 

 

a) AhĢap pencere   b) AhĢap iç kapı 

 

c) DıĢ çelik kapı 

ġekil 2.4: Pencere ve kapı boĢluklarının tayininde yapılacak iyi örnek (a,b,c) 
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ġekil 2.5:  Mahal bilgilerinin hesaplanarak yazılması 

 Alanlar hesap edilir mahal bilgileri yazılır. Mahal bilgileri yazılırken aynı 

yazı yüksekliği kullanılır  ancak mahal  ismi büyük harfle yazılmalı ve 

mahale estetik bir özellik katacak yazı stili kullanılmasına dikkat edilmeli 

ve diğer ifadelerde sade bir yazı sitili kullanılmalıdır. Bu da plana 

sanatsal, estetik bir özellik katar. Planda proporsiyon da ön plandadır.  

 Plan paftalarında dıĢ ölçü çizgileri yapı dıĢ yüzüne yakın çizilir. Bu 

yakınlık 2-2,5 cm gibi bir mesafedir. Eğer binada kademe varsa bu 

hareketliliği göstermek için kademeli ölçülendirme yapılabilir. 

 

ġekil 2.6: Aks ve kolonların yerleĢimi 
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 Binadaki hareketliliği anlatmak için kademeli ölçülendirme yapılabilir (ġekil 

2.6). 

 Akslar çizilerek kolonlar yerleĢtirilir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için “ÇPÇ 

Proje Tasarım” modülüne bakabilirsiniz 

 Yatay kotlu ölçülendirme yapılırken kot farkı olan yerlere kot verilmelidir. 

Özellikle zemin, sahanlık  ve döĢemeye kot yazılmalıdır. Buradaki amaç 

binanın düĢey yüksekliğini tespit etmektir.  

 Kat yüksekliğine göre merdiven dengelenir (ġekil 2.7). 

 

ġekil 2.7: Merdiven dengelenmesi 

 Merdiven dengelenmesi  yapılır. Dengelendirme ile ilgili bilgi için “Merdiven” 

modülüne bakınız. 

 

ġekil 2.8: Bina giriĢi 
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 GiriĢ, arsa kullanımı ve imar durumu göz önüne alınarak tespit edilir. GiriĢ, 

konutta ilk izlenimi veren kısımdır. Bu yüzden giriĢte daha çok proporsiyona 

önem vermek gerekir. GiriĢte aydınlığa önem verilmeli, döĢemesi de 

temizlenmesi kolay malzemelerden seçilmelidir. GiriĢ holünden sonra hol 

gelmektedir. Hol merdiven ve Wc‟ye yakın tertiplenmelidir. Hol, konutun diğer 

mahal gruplarına bağlantı noktasıdır. Servis koridoru, salon, yemek odası, 

oturma odası, çalıĢma odası vb. hole bağlantılı olmalıdır. Wc kullanımı antreden 

yapılmasına karĢın banyo yatak odaları koridordan yapılır. 

 Mutfakta ise erzak dolaplarına yer verilecek, buzdolabı, fırın gibi eĢyalar tezgâh 

ile bir bütünlük içinde olacaktır. Mutfaklarda iyi bir düzenleme, bol ıĢık, duman 

ve yemek kokularını iyi çeken bir davlumbaz, eviye, dolaplar vb. olması 

sağlanır. Mutfaklar yemek odalarına bitiĢik düzenlenmeli gerekirse servis 

pencereleri ile bağlantı kurulmalıdır (ġekil 2.3). 

 

ġekil 2.9: Salon  

 Salon ve oturma odası konutun en büyük alanlı ve manzaraya yönelik bir 

mahalli olarak planlanmalıdır. Mal sahibi salonda bir Ģömine istiyorsa Ģömine 

çevresinde oturma amacı tasarlanmalıdır (ġekil 2.9). 
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 Bahçe düzenlenmesi peyzaj tekniğine uygun, çevreye uyumlu olmalıdır. Bina 

giriĢi imar durumu göz önüne alınarak tespit edilmelidir (ġekil 2.10). 

 Bu verilenler ıĢığında zemin kat planı etüt edilir (ġekil 2.11). 

 

ġekil 2.10: Avan proje ölçek: 1/200 
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ġekil 2.11: Zemin kat planı ön etüdü ölçek: 1/200 

2.2. Normal Kat Planı 
 

2.2.1. Tanımı 
 

Zemin ve bodrum katların dıĢında kalan kat veya katlardır. 
 

2.2.2. Özellikleri 
 

Çelik yapı sistemi galvanizli bükme çelik profillerin kullanımı ile oluĢturulan duvar 

döĢeme ve çatı makası panellerinden meydana gelmektedir. 
 

Ara kat döĢemesinde çelik döĢeme kiriĢleri üzerine 20 mm OSB kaplanır. Galvaniz 

çelik sistem arasına 80 mm rulo cam yünü yerleĢtirilir, onun üzerine halı kaplanır. Islak 

hacimlerde döĢeme mebran izolasyon malzemesi kullanılarak su izolasyonu sağlanır ve 

üzerine Ģap yapılarak seramik kaplanır. Isı izolasyonu bölge yönetmelik değerlerine uygun 

Ģekilde olmalıdır (TS 825: Binalarda Isı Yalıtım Kuralları).  
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DıĢ duvar: K= 0,29 Kcal / m
2
, tavsiye edilen: 0,60 Kcal / m

2
 (2. bölge); iç duvar: K= 

0,59 Kcal l m
2
, tavsiye edilen: 0,60 Kcal / m

2
 (2. bölge); çatı: K= 0,36 Kcal / m

2
, tavsiye 

edilen: 0,40 Kcal / m
2
 (2. bölge) 

 

2.2.3. Ön Etüt 
 

Mal sahibinin istekleri ve kanuni istekler dâhilinde normal kat ön etüdü yapılır. 

Normal katta yatak odaları, Wc-duĢ, balkon düĢünülecektir. 

 

ġekil 2.12: Normal  kat eskiz aĢaması 

  Normal kat da zemin katla birlikte eskiz aĢamasından geçer. Eskiz aĢamaları 

ölçeksiz yapılmaz. En azından bir göz ölçeği ile boyutlar uygun bir Ģekilde 

tasarlanır. Yani  bir çizginin ne kadar boyuta çizildiğini önceden tespit 

etmeliyiz. Gönyeyle cetvelle uğraĢmadan en doğruyu buluncaya kadar birçok 

etüt yapmalıyız (ġekil 2.12). 

 Krokisi çıkarılan normal kat planının imar yönetmeliğine uygun olarak kapı, 

pencere  duvar ve kolon yerleri belirlenir. 

 Etüdümüzde normal katta yatak odaları, wc-duş ve balkon bulunmaktadır. 

Yatak odaları; ebeveyn yatak odaları, çocuk yatak odası, misafir yatak odası, 

hizmetçi yatak odası   gibidir. Ebeveyn yatak odaları en büyük boyutlu yatak 

odalarıdır. Minimum yüzölçümü 12 m
 2
 dir. 

 Yatak odaları banyo duş gibi kullanımlar ile ilişkili düzenlenir. Yatak 

odalarında dolaplar ve  gömme dolaplar düşünülmelidir. Yatak odalarının 

boyutları tasarım sırasında odada kullanılacak eşyaya ve yatacak şahsın adedine 

göre tespit edilir. Şekil 2.14’te de görüldüğü gibi yatak pencereye yakın 

tertiplenmiş ancak baş ve ayaklar pencereden uzak tutulmuştur. Yataklar, kapı 

ve pencere doğrultusunda arada kalacak şekilde konumlandırılmıştır. Kapıları 

yatak üzerine açmamaya dikkat edilmelidir. 
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ġekil 2.13: Normal kat krokisi 
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ġekil 2.14: Ebeveyn yatak odasının eĢya, gardırop, wc-duĢ ile iliĢkilendirilmesi 

 

ġekil 2.15:Tek kiĢilik yatak odasının konumu 
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Yatak odaları tek kiĢi düzenlendiğinde antre, sofa, wc-duĢ birbiri ile iliĢkilendirilmeli, 

kapı ve pencere yerleri iyi seçilmelidir. 

 

ġekil 2.16: Normal kat planı ön etüdü ölçek: 1/200 

2.3. Bodrum Kat Planı 
 

2.3.1. Tanımı 
 

Zemin kat altındaki kat veya katlardır. 
 

2.3.2. Özellikleri 
 

Çelik konstrüksiyon yapıların tasarım ve inĢasındaki ana sorunlardan biri, subasman 

seviyesi altındaki bodrum katlarda, sadece çelik malzemeler kullanılarak inĢaat 

yapılamamasıdır. Toprak temaslı yapı bölümlerinde betonarme perdeler kullanılacağı için 
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bodrum katlar genel olarak tamamen betonarme olarak tasarlanıp inĢa ediliyor. Bu durumda 

subasman üstündeki çelik yapının kaidesi görevini üstlenen betonarme yapı elemanlarının 

kesitleri, normalden büyük oluyor. Bu nedenle betonarme yapı maliyeti çok yükseliyor. 
 

Zemin düz olarak kabul edilerek toprak seviyesinden h = 30 cm yüksekliğinde basit 

kiriĢ sistemli donatılı yüzeysel temel yapılır. TaĢıyıcı duvarlar betonarme kiriĢlere oturtulur, 

boĢluklara blokaj yapılır. KiriĢler üzerine basan 12 cm kalınlıklı çelik hasır donatılı döĢeme 

betonu ile birlikte çalıĢacak Ģekilde donatılandırılır. Bunun üzerine üst zemin kat çelik 

konstrüksiyon olarak inĢa edilir. Bodrum kat düĢünülüyorsa dıĢ duvarlar 25 cm‟lik 

betonarme perde duvar olara, iç duvarlar 10 cm‟lik betonarme duvar olarak teĢkil ettirilir. 

 

Resim 2.3: Çelik binada bodrum kat betonarme inĢa edilmesi 

2.3.3. Ön Etüt 
 

Mal sahibinin istekleri ve kanuni istekler dâhilinde bodrum kat ön etüdü yapılır. 

Bodrum katta kalorifer, depo, çamaĢır/yardımcı odası wc – duĢ düĢünülecektir. Yapılan 

hesaplamalar neticesinde sığınağın gerekmediği görülecektir. 

 

ġekil 2.17: Bodrum  kat eskiz aĢaması 
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  Bodrum kat da zemin katla birlikte eskiz aĢamasından geçer. 

 

2.18: Bodrum kat krokisi 

 Krokisi çıkartılan bodrum kat planında Ġmar Yönetmeliği‟ne uygun olarak kapı, 

pencere ve duvarlar belirlenir. Bodrumda dıĢ duvarlar, 25 cm betonarme perde 

duvar Ģeklinde yapılacaktır. 

 Etüdümüzde bodrum katta kalorifer, su deposu, hidrofor, depo, çamaĢır ve 

yardımcı odası, wc-duĢ bulunmaktadır. 

 

ġekil 2.19: Kalorifer, su deposu, hidrofor konumu 

 Kalorifer, su deposu, hidrofor birlikte düĢünülebilir. Su deposu için bir günde 

bir kiĢinin kaç litre su içtiği tespit edilir. Bu binada dört kiĢinin kaldığı 

düĢünülerek bir haftada dört kiĢinin kaç litre su tükettiği tespit edilir. Böylelikle 

su deposu boyutları bulunabilir (axbxc=m³). Bu, ġekil 2.19‟da görülmektedir. 
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 Isı oluĢumunu sağlayan yakıt kazanı gerek gürültüsü gerekse yakıt servisi gibi 

kullanılıĢları sebebiyle önemlidir. Isıtma tesisatındaki gürültü ve titreĢimin 

önlenmesi için gürültü ve titreĢim kontrolünün iyi yapılması gerekir. Akustik 

tecridinin temini, borudaki hava iletiĢimi ile iletilen gürültünün emilmesinin 

kontrolü gibi önlemler alınmalıdır. 

 

ġekil 2.20: Depo – yardımcı odası-çamaĢır odası 

Yiyecek veya eĢya koymak amacı ile kiler veya depo yapılabilir. Bu yerin 

havalandırılması sağlanmalıdır. 
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ġekil 2.21: Bodrum kat planı ön etüd  ölçek: 1/200 

2.4. Kafes KiriĢli Çatı 
 

2.4.1. Tanımı 
 

Kaba inĢaatları çelik malzeme kullanılarak yapılan binalarda, çekme ve basınç 

çubukları kullanılarak  inĢa edilen çatılara kafes kiriĢli çatı denir. Çatı meyline göre çelik 

çubukların çevrelediği bir dizi üçgenden meydana gelen çelik kafes çatı makaslarında ,üst 

baĢlık çatı kaplamasına paralel olarak düzenlenir. Alt baĢlık genelde mesnet üzerinde yatay 

olacak Ģekilde ve makas görünüĢünün güzel olması için ortaya doğru biraz yükseklik 

kazandıracak biçimde tanzim edilir. Kafes kiriĢli çatı makaslarının alt ve üst baĢlıkları örgü 

çubukları ile birbirlerine bağlanır ve bu çubuklar üçgenleri meydana getirir. Kafes kiriĢli çatı 

makaslarında, basınca çalıĢan çubukların kısa ve çekmeye çalıĢan çubukların uzun olmasına 

dikkat edilmelidir. Büyük açıklıkları kapatmak için yapılacak kiriĢlerin dolu gövdeli 

yapılması ekonomik değildir. Açıklık 15-20 m geçtiğinde dolu gövdeli kiriĢ yapılmamalıdır. 

Bu gibi durumlarda çubukları uçlarından birleĢtirerek üçgenlerden oluĢturulan kafes Ģeklinde 

düzlemsel kiriĢ yapmak uygun olur. DıĢ kuvvetler düğüm noktalarına etki yapar. 
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2.4.2. ÇeĢitleri 
 

Kafes kiriĢli çatılar üçgen, trapez, paralel baĢlıklı, bir taraftan eğimli ve parabolik 

olmak üzere muhtelif çeĢitlerde yapılır. Bu çeĢitler çatı durumuna ve açıklıklara göre tayin 

edilir. Çelik kafes kiriĢli çatı makaslarının Ģekli binanın özelliğine, makas uzunluğuna, çatı 

kaplama malzemesinin türüne göre seçilir. Sundurma çatılarda yatay ve eğik alt baĢlıklı çelik 

kafes kiriĢli makaslar kullanılır. BeĢik çatı Ģekillerinde makaslar genellikle ortada simetrik 

olacak Ģekilde düzenlenir. Bina içi bölümlerinin çatıdan doğal olarak aydınlatılması ve aynı 

zamanda havalandırılması istenildiğinde fenerli çatı sistemi uygulanmaktadır. 
 

2.4.3. Özellikleri 
 

Çelik kafes kiriĢler atölyelerde yapılır ve  inĢattaki yerine monte edilir. Kafes 

kiriĢlerin üzerlerine yük geldiğinde veya ısı değiĢiklerinde boyları da değiĢir. Bu durumda 

mesnet uçlarından biri esnek tutulmalıdır. Mesnetlerden biri sabit diğeri kayıcı olarak teĢkil 

edilir. Bu tercih açıklığa göre yapılmalıdır.  

 

ġekil 2.22: Çelik kafes kiriĢli çatı makası 

Kafes kiriĢli çatı makaslarının alt ve üst baĢlıkları örgü çubukları ile birbirlerine 

bağlanır ve bu çubuklar üçgenleri meydana getirir. Kafes kiriĢli çatı makaslarında basınca 

çalıĢan çubukların kısa ve çekmeye çalıĢan çubukların uzun olmasına dikkat edilir. Tüm 

çubukların eksenleri aynı düzlem içinde alınır ve bir düğüm noktasında bağlanan çubukların 

ağırlık merkezi sistem noktasından geçirilir. 
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ġekil 2.23:  Düğüm noktasında çubukların  gösterim Ģekli ve ölçülendirilmesi 

 

ġekil 2.24: Profil isimlerinin yazım Ģekli 

Çatı makasları genellikle orta eksene göre simetrik olacak Ģekilde tanzim edilir. 

AĢıklar üst baĢlıktaki düğüm  noktaları üzerine oturtulur ve bağlanır. Bu bakımdan üst 

baĢlıktaki düğüm noktaları arasındaki uzaklıklar birbirine eĢit ve 2.00-4.00 m arasında olur. 
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Çelik kafes kiriĢ Ģeklindeki çatı makaslarının haddeden çekilmiĢ profillerden yapılan 

kolonlara kolaylıkla bağlanabilmesi için kafesin ucundaki çubuklar bağlantıyı sağlayacak 

Ģekilde tanzim edilir. 

 

ġekil 2.25 :Uçlarından kolona bağlanan çelik çatı makası  

 

ġekil 2.26: Çatı makasının çelik kolona bağlantı Ģekli 
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2.4.4. Ön Etüt 
 

Mal sahibinin istekleri ve kanuni istekler dâhilinde kafes kiriĢli çatı ön etüdü yapılır. 

 

ġekil 2.27: Eskiz çalıĢması 

 Kafes kiriĢli çatı tasarlanırken binanın saçakları da göz önüne alınarak Ģartname 

ve yönetmeliklere göre eskiz çalıĢmasına baĢlanır.  

 

ġekil 2.28: Mertek aralıkları 
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 40-90 cm aralıklarla mertekler aĢıklar üzerine oturtulur. 

 

ġekil 2.29: AĢık aralıkları 

AĢıklar arasında mesafe 1,5-4.00 m arasında değiĢir. Çelik aĢıklar için hadde 

profillerinden U, I, L, Z  profilleri kullanılır. 
 

Çelik aĢıklar, bağlama parçaları kullanılarak üst çubuk veya baĢlıklara cıvata , perçin 

veya kaynakla birleĢtirilir. 

 

ġekil 2.30: AĢıkların cıvatalanma tanzimi 
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ġekil 2.31: Gergi çubukları tanzimi 

 AĢıklar arasına gergi çubukları konur (ġekil 2.31).   

 

ġekil 2.32: Bağlantı kiriĢleri tanzimi 

 Büyük açıklıklarda çaprazlar Ģeklinde çatı bağlantı kiriĢleri yapılır. Yapılan 

etütte  açıklık yeterli olmadığı için bağlantı kiriĢlerini kullanmaya gerek 

duyulmadı. 
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ġekil 2.33: Kafes kiriĢli çatı ön etüt ölçek : 1/200 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
AĢağıdaki bilgilere göre zemin kat etüdünü ve istenen hesaplamaları yapınız? 

ĠLĠ: Ġstanbul 

ĠLÇE: ġiĢli 

MEVKĠ: - 

PAFTA Nu.: 40 

ADA  : 421 

PARSEL Nu. : 1 

4 daireli 7 katlı çelik binada; 
 

Her dairede iki yatak odası, salon, oturma odası, wc-banyo, mutfak; bodrumda 

sığınak, su deposu, kapıcı dairesi, kazan dairesi vb. tasarlanacaktır. 

 

 Alan hesapları 

 Sığınak hesabı 

 Pencere hesabı (aydınlık hesabı, ıĢıklık vb.) 

 Ağaç hesabı 

 Otopark hesabı yapınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce gerekli 

hazırlıklarınızı yapınız. 
 Sağlık kurallarına dikkat ediniz. 

 Uygulamaya baĢlamadan önce gerekli 

iĢ güvenliği önlemlerinizi alınız 
 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 Verilenlere göre alan hesabını yapınız. 
 Yamuk alan hesaplama yöntemini 

kullanınız. 

 Verilenlere göre sığınak hesabını 

yapınız. 

 Toplam inĢaat alanı 800.00 m²yi 

geçmeyen inĢaatlarda sığınak hesabı 

yapılmaz. 

 Verilenlere göre pencere hesabını 

yapınız. 
 Ölçek kurallarına uyunuz. 

 Verilenlere göre ağaç hesabını yapınız.  Plana göre hesabınızı yapınız. 

 Verilenlere göre otopark hesabını 

yapınız. 

 Daire sayısı ve inĢaat oturma alanına göre 

otopark hesabını yapınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Zemin katın tanımını ve özelliklerini öğrendiniz mi?   

2. Zemin kat planı ön etüdünü yaptınız  mı?   

3. Normal katın tanımını ve özelliklerini öğrendiniz mi?   

4. Normal kat planı ön etüdünü yaptınız mı?   

5. Bodrum katın tanımı ve özelliklerini öğrendiniz mi?   

6. Bodrum kat ön etüdünü yaptınız mı?   

7. Kafes kiriĢli çatının tanımını, özelliklerini ve çeĢitlerini öğrendiniz mi?   

8. Kafes kiriĢli çatı planının ön etüdünü yaptınız mı?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Bir koridorda geniĢlik en az  ne kadar  olmalıdır? 

A) 60 

B) 100 

C) 120 

D) 150 
 

2. Güzelliğin, dengenin gösteriĢin bir simgesidir, ifadesi aĢağıdakilerden hangisine aittir? 

A) Fonksiyon 

B) Konstrüksüyon 

C) Proporsiyon 

D) Hiçbiri 
 

3. Plan paftalarında dıĢ ölçü çizgileri yapı dıĢ yüzüne en az ne kadar yakınlıkta 

çizilmelidir? 

A) 0.5-1 cm      

B) 1-1,5 cm 

C) 3-4 cm 

D) 5-10 cm 
 

4. Ebeveyn yatak ölçüsü minimum  ne kadar olmalıdır? 

A) 5  m² 

B) 8 m² 

C) 12 m² 

D) 15 m² 
 

5. Kafes kiriĢli çatıda mertek aralıklarını gösteren değer, aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) 30-35 cm arasında değiĢir. 

B) 40-90 cm arasında değiĢir. 

C) 150-200 cm arasında değiĢir. 

D) 250-300 cm arasında değiĢir. 
 

6. Kafes kiriĢli çatıda aĢık aralıklarını gösteren değer, aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 1.00-2.00 m arasında değiĢir. 

B) 90 -100 cm arasında değiĢir. 

C) 150-400 cm arasında değiĢir. 

D) 300-500 cm arasında değiĢir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3  

 

 
 

 

Okul içi gerekli  ortam sağlandığında, okul  dıĢı araĢtırma yapabileceğiniz kuruluĢlar 

belirtildiğinde tasarım için gerekli taĢıyıcı konstrüksüyon ve birleĢim gereçlerinin boyutlarını 

belirleyebileceksiniz. 
 
 

 

 
 

 Bölgenizle ilgili mahal boyutlarını araĢtırınız. Diğer bölgelerden ne gibi 

farklılıklar gördünüz? Tespit ediniz. 

 Çevrenizde çelik bina varsa bağlantı Ģekillerini inceleyiniz.  

 Çelik levha perdeli çerçeve sistemlerini araĢtırınız. 

 

3. TAġIYICI KONSTRÜKSĠYON VE 

BĠRLEġĠM GEREÇLERĠ BOYUTLARI 
 

3.1. Mahal Boyutları 
 

Müstakil ev ya da dairede imar yönetmeliğine göre, bir oturma odası, bir yatak odası 

veya niĢi, bir mutfak veya yemek piĢirme yeri, bir banyo veya yıkanma yeri, bir wc 

bulunacaktır. Bu mahallerde Ġmar Yönetmeliği‟ne göre; en az bir odanın minimum boyutu 

2,8x4,00, yatak ve çalıĢma odasının boyutu 2,10x2,80, mutfak veya yemek piĢirme yerinin 

minimum boyutu 1,50x2,00, banyo ya da yıkanma yerinin minimum boyutu         1,20x2,00, 

wc‟nin minimum boyutu 0,90x1,20, antre, ofis, koridor, yatak holü vb. iç geçitlerin 

minimum boyutu 1,00x1,20, birden fazla daire ile ilgili genel geçitlerin minimum boyutu 

1,10x1,20 m olmalıdır. Yapıdaki mahallerin boyutlandırılması bu ölçülerden küçük 

yapılamaz. Okul, büro, hastane vb.  binalarda boyutlandırmayı sağlayan ayrı yönetmelikler 

vardır. 
 

3.2. TaĢıyıcı Eleman Boyutları 
 

Çelik yapılarda en çok kullanılan malzeme st 37 ve st 52 çeliğinden üretilen hadde 

profilleridir. St 37 ince taneli bir yapıya sahiptir ve bütün yüksek yapılarda köprülerde 

çoğunlukla kullanılır. Bu çeliğin çekme mukavemeti 37 kg /mm²dir. St 52 çeliğin emniyet 

gerilimi 52 kg /mm²dir. 
 

Yapılarda kullanılan çeliklerin kesitleri çok değiĢik olmakla birlikte bunları 5 grupta 

toplayabiliriz. Bunlar; hadde profilleri, levhalar, kapalı yapı profilleri, açık yapı profilleri, 

özel ĢekillendirilmiĢ profillerdir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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 Hadde profilleri boyutları 
 

Hadde profil boyları 6-12 m arasında değiĢir. Ġki dar baĢlık ve bir gövdeden oluĢur.  

 

Tablo 3.1:Hadde profilleri Ģekil ve boyutları 

 Çubuk boyutları 
 

Kesitleri daire, düzgün çokgen ve kare Ģeklinde dolu gövdeli çeliklerdir. Daire kesitli 

olanlara yuvarlak çelik adı verilir. Yuvarlakların çapı ve kare kesitli olanların bir kenarı 4 

mm‟den 40 mm‟ye kadar ikiĢer mm ve daha kalın olanları beĢer mm artıĢlarla değiĢir. 

 

ġekil 3.1: Daire, çokgen ve kare kesitli çubuk boyutu 

 Lama boyutları 
 

Kesitleri dikdörtgen Ģeklinde ve dolu gövdeli olan u yapı çelikleri; dar, normal ve 

geniĢ lamalar olmak üzere üç kısma ayrılır. Dar lamaların kalınlıkları 0,75 – 5 mm, 

geniĢlikleri 3-8 mm; normal lamaların kalınlıkları 3-10 mm, geniĢlikleri 8-150 mm; geniĢ 

lamaların kalınlıkları 3-40 mm, geniĢlikleri 150 – 1000 mm arasında değiĢir. 

 

ġekil 3.2: Dar, normal ve geniĢ lama boyutu 
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 Levha boyutları 
 

ÇeĢitli kalınlık ve boyutlarda bulunur. Sac levhalar; yüzey Ģekillerine göre düz, 

baklavalı, veya çıkıntılı, oluklu, silindirik veya kubbeli  levhalar Ģeklinde gruplandırılır. Düz 

levhalar; ince, orta ve kalın olmak üzere üç kısma ayrılır. Ġnce sac levhalar 3 mm‟den az 

kalınlıkta; orta sac levhalar 3-5 mm kalınlığında; kaba sac levhalar 5-60 mm kalınlığında 

olur.  

 

ġekil 3.3: Ġnce, orta ve kaba sac levhalar 

Baklavalı levhaların ise bir yüzeyi düz olan, diğer yüzeylerinde 1,5-2,5 mm 

yüksekliğinde kabarıklar bulunan orta ve kalın sac levhalardır. 

 

ġekil 3.2: Baklava veya çıkıntılı sac levha boyutları 

Ġnce sactan oluĢan ve çok defa galvanize edilmiĢ olarak kullanılan dalgalı sac 

levhalara oluklu sac levhası denir. ġekilleri aĢağıdaki gibidir. 

 

b=24 

ġekil 3.5: Normal dalga levha boyutu 
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b>24 

ġekil 3.6: Çatı oluklu levha boyutu 

 

b<24 

ġekil 3.7: KiriĢ oluklu levha boyutu 

Düz veya galvanizli saclar kullanma yerlerine göre görünüĢleri güzelleĢtirmek veya 

gerilimleri artırmak üzere, orta kısımları pres kullanılarak silindir ve kubbe Ģeklinde eğimli 

yapılan levhalara silindirik veya kubbeli levha denir. 

 

A.  Silindirik    B. Kubbeli 

ġekil 3.8: Silindirik ve kubbeli kabartmalı sac levha boyutları 

 Kapalı yapı profil boyutları 
 

Mat ve DKP çelik bantlardan yapılan kapalı profiller daire, kare ve dikdörtgen 

kesitinde yapılır. Profil borular çeĢitli ve standart boyutlarda bulunur. 

 

ġekil 3.9: Boru, kare, dikdörtgen, t , z ve l kapalı yapı profilleri 
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 Açık yapı profil boyutları 
 

Yük taĢıyıcı olmaktan çok, kaplama, doğrama ve çelik konstrüksiyon iĢlerinde 

kullanılır. Mat ve DKP çelik borular profilin açınım ölçüsü  kadar geniĢlikte kesilir. 
 

 

ġekil 3.10: Açık yapı profil boyutları 

 Özel ĢekillendirilmiĢ profiller 
 

Standart profiller dıĢında, uygulama projesinin gerektirdiği Ģekillerde profiller 

haddeden çekilerek veya bükülerek yapılır. 

 

ġekil 3.11: Özel ĢekillendirilmiĢ profiller 

3.3. BirleĢim Gereçleri Boyutları 
 

Çelik yapı elemanları Ģematik resimler Ģeklinde düz ve dolu çizgilerle çizilir. Parçalar 

ile düğüm noktaları  ve diğer detaylar 1/1, 1/2    veya 1/ 5 ölçeğinde çizilir. Düğüm noktasını 

oluĢturan parçaların üzerine parça sayısı, profili, profil ölçüleri ile boyutlarını ve elemandaki 

parça numarasını gösterir iĢaret ve rakamlar yazılmalıdır. 
 

Çelik yapı elemanlarını meydana getiren parçalar istenilen ölçüde kesilerek 

birleĢtirilir. Bu birleĢtirmeler perçin, cıvata veya vida ve kaynak olmak üzere üç kısma 

ayrılır. Perçin ve kaynak ile yapılan birleĢimler çözülemeyen birleĢimlerdir. Cıvata veya vida 

ile yapılanlar, çözülebilen birleĢimlerdir. 
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ġekil 3.12: Çelik kafesten Ģematik bir kısım 

I, II, III, IV  düğüm noktaları  

 

ġekil 3.14: II düğüm noktasında oluĢturan çubukların profilleri 
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ġekil 3.15: II düğüm noktasında alınan B-B kesiti çubukları 

 

3.3.1. Perçinli BirleĢim Boyutları 
 

Ġki çelik parçayı birleĢtirmek için kullanılan silindirik gövdeli, birleĢim deliklerine 

vurularak yerleĢtirilen birleĢtirme aracıdır. Yerine konmamıĢ perçinin gövde çapı, yerine 

konmuĢ olanınkinden  1 mm daha küçük olmalıdır. Perçin kızıl dereceye kadar ısıtıldıktan 

sonra hazırlanan deliğe konarak dövülmek suretiyle deliğin tamamen dolması sağlanır. 

Delikten taĢan kısım dövülerek bir baĢ oluĢturulur. Perçinlerin çapları 8-36 mm arasında 

değiĢir. Perçinler baĢ kısmının Ģekline göre  ikiye ayrılır: 
 

 Yuvarlak baĢlı perçin  

 Gömme baĢlı perçin       

 

 

Resim 3.1:  Perçinler 
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ġekil 3.16.: Perçin boyutu 

Ham perçin çapının tayini için aĢağıdaki formül kullanılır. 

 

 
d=Ham perçin çapı (cm), 

t min=BirleĢtirilen parçaların en incesinin kalınlığı cm olarak alınır. 
 

Perçin boyu, birleĢtirilecek parçaların toplam kalınlığına  ve teĢkil edilecek perçin 

baĢına bağlıdır. Kapak baĢı yuvarlak dövülecek perçinlerde, birleĢtirilecek parçaların toplam 

kalınlığı  s, perçin çapı d ve uzunluğu L ile gösterilirse perçin boyu; 
 

L=s+4/3d 

 

L=s+7/5d 

 

‟dir. 
 

 

          A-  Perçin boyunun eklenen parça kalınlıklarına     B-  Perçin çapının eklenecek parça 

                göre hesap edilmesi                                                  kalınlıklarına göre hesap edilmesi 

ġekil 3.17: Perçin boy ve çapları 
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Perçinleri, çelik yapılarda parçaları bir arada tutmaya çalıĢan tespit perçinleri  ve 

kuvvet aktaran perçinler olarak iki Ģekilde inceleyebiliriz. Perçinli birleĢtirmelerin düzgün, 

tek, çift, üç, dört sıralı kuvvet taĢıyan perçinlerde perçin ekseninin profil kenarından en az 

e=1,5 d ve birleĢtirilen parça ucundan e1 =2d ve iki perçin arası e1=3d olması gerekir. Tespit 

perçinlerinde, basınç çubuklarında perçinler arası  e=8d veya en ince levha kalınlığına göre 

e=15 t, çekme çubuklarında e=12d veya e=25 t olmalıdır. d ham perçin çapıdır. 
 

      E1= Perçinler arası mesafe  

      e1= Perçinlerin kuvvete dik mesafesi 

      e2= Perçinlerin kuvvet istikametinde mesafesi 

      e1 ve e2 mesafeleri perçinin deliği yırtması tehlikesinden dolayı sınırlama 
 

      e=3d1-8d1 

      e1=1,5d1-3.d1 

      e2=2d1-3d1 

 

ġekil 3.18: Perçinler arası mesafeler 

 

3.3.2. Bulon (Cıvata) Boyutları 

 

 

 

Resim 3.2: Bulon (Cıvata) 

 

Çelik parçaları birbirine bağlamak için cıvata ile somundan meydana gelen birleĢime 

cıvatalı birleĢim denir. Çelik inĢaatta kullanılan cıvataların çapları 8-36 mm arasında değiĢir. 
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Resim 3.3: Somun 

 

 

ġekil 3.19: Bulon (cıvata) ölçüleri 

           l= Gövde uzunluğu 

           d= Gövde kalınlığı 
 

Normal  cıvata, altıgen bir baĢ, silindirik gövde ve somundan meydana gelir. Deliğe 

konduktan sonra pul takılır. BirleĢim araçlarına büyük çekme kuvveti tesir ediyorsa ve 

birleĢtirilecek parçaların kalınlığı perçin yapılamayacak kadar kalınsa ve birleĢim tekrar 

sökülecekse bulonlu birleĢime gidilir. 
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Resim 3.4: Pul takılmıĢ cıvata 

 

 

Tablo 3.2: Bulon (cıvata) iĢaretleri 

 

3.3.3. Kaynaklı BirleĢimler 
 

 Ġki çelik parçanın birleĢtirme yerlerini ergiterek sökülemeyecek Ģekilde bağlamaktır. 

Bu bağlama, ocak kaynağı, gaz kaynağı ve elektrik kaynağı Ģeklinde uygulanır. 
 Ocak kaynağı: BirleĢtirilecek parçalar plastik kıvama gelinceye kadar tavlandıktan 

sonra üst üste konup çekiç darbeleri ile veya preste birbirine bastırılır. 

 Gaz kaynağı: Isı kaynağı olarak asetilen gazı veya propan gazı kullanılarak yapılan 

bağlama Ģeklidir. 

 Elektrik kaynağı: Elektrik kaynağı, elektrik ark kaynağı ve direnç kaynağı olarak iki 

Ģekilde incelenir. 

 Elektrik ark kaynağı: Kaynaklanacak yüzeylerin ve dolgu malzemesinin ergimesi için 

gerekli ısının, kaynaklanacak malzeme ile elektrot arasında elektrik akımının bir ark 

oluĢturması sonucu elde edildiği kaynaktır. 
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 Direnç kaynağı: Elektrik akımının kaynaklanacak parçalardan geçerken karĢılaĢtığı 

dirençten doğan ısıdan yararlanarak ve kaynak yerine basınç uygulaması ile yapılan 

kaynaktır. 

 

Kaynaklı birleĢimlerin hesaplamasını, bu hesaplara dayanarak proje düzenlemeyi ve 

uygulamayı ancak bu iĢte uzmanlaĢmıĢ kiĢi ve kuruluĢlar yapabilir. Kaynaklı birleĢimlerin 

hesabı; birleĢimi etkileyen bütün etkenler göz önüne alınarak yapılmalı ve çeĢitli yükleme 

hâlleri söz konusu ise  bunların hepsi göz önünde  bulundurulmalıdır. Kaynaklı birleĢimlerin 

teĢkilinde, çubuk kuvvetlerinin bulunmasına esas teĢkil etmiĢ olan kabullere aykırı 

düĢmemeye dikkat etmelidir. 

 

Tablo 3.3: Kaynak Sembolleri 

 

3.4. Bağ Levhası ve Ek Parça Boyutları 
Bağ levhası ve ek parça levhalarının görevi parçaların birbirine bağlanmasını 

sağlamak, burkulma esnasında meydana gelen makaslama kuvvetlerini almaktır. Enleme 

bağlantıların birleĢimleri, bu makaslama kuvvetini de karĢılayabilecek güçte yapılmalıdır. 

Enleme levhaları en az basınç çubuğunun uzunluğunun 1/3 noktalarında tertip edilir. 

 

ġekil 3.20: Bağ levhası boyutu 
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     h= Esas profilin yüksekliği 

     t= Levha kalınlığı7 
 

Levhalarla, kaynakla eklenerek kiriĢ teĢkili, normal profillerde ek levhası ile ek 

yapımı, mütemadi tali kiriĢin ana kiriĢe bağlanması, gövde ve baĢlıkların ek levha ile 

bağlanması, kaynakla teĢkili  ile yapılmaktadır.  

 

Son yıllarda dikkat çeken sistem, çelik levha perdeli çerçeve sistemidir. Bu sistemde 

çelik levha perdeler bir kat yüksekliğinde ve bir açıklık geniĢliğinde imal edilip bina 

çerçevesi içerisine düĢey olarak yerleĢtirilmekte ve levhayı çevreleyen kiriĢ ve kolonlara 

bağlanmaktadır . Bu yerleĢim Ģekli temel üst kotundan itibaren bina yüksekliği boyunca  her 

katta tekrarlanır. 
 

3.4.1. TaĢıyıcı Konstrüksiyon ve BirleĢim Gereçleri Boyutları Tanzim Kuralları 
 

 

ġekil 3.21: INP 40 profili  

Normal IN P 40 profilin perçinle eklenmesi uygulamasında çizim tanzimi Ģöyledir: 
 

 Çizimler  Ao  veya A1 ebadında aydınger kâğıdına çizilmeli, Ao ve A1 ebadı dıĢında 

paftalar kullanılmamalıdır. 

 Yazılar, siyah çini mürekkeple, serbest elle veya Ģablonla; temiz ve okunaklı, eğik veya 

dik yazı Ģeklinde TS 88‟e uygun olarak yazılmalıdır. Kullanılacak ölçekler TS 3532‟ye 

göre seçilmelidir. Plan, görünüĢ, kesit yer almalıdır. 

 BaĢlık levhası; 170x640x20 
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ġekil 3.22: ġekil baĢlık levhası 

 

 Gövde levhası; 320x560x12   

 

ġekil 3.23: ġekil gövde levhası 

 

 Ek levhalarının en kesiti eklenen kiriĢlerinkine eĢit, ağırlık merkezi eksenleri birbirine 

çatıĢacak Ģekilde alınır. 

 

ġekil 3.23: Ek levha ekseni 
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 Perçin veya cıvatalar ekin her iki tarafında, kiriĢ eksenine göre simetrik olarak tanzim 

edilir. 

 

ġekil 3.24: Perçin veya cıvataların tanzimi 

 

 I 20‟den az olan profillerde baĢlıklar dar olduğundan perçin yapmak zordur. Profillerin 

eklenmesinde, gövdede çift ve baĢlıklarda birer ek levhası kullanılır. 

 

ġekil 3.25: Gövde ve baĢlığa ek yapılması 

 

 Gövde ve baĢlığa çift ek yapılır. Eğilmeye maruz kiriĢlerde zorunlu olmadıkça ek 

yapılmamalıdır. 

 Ölçülendirme, iĢaret ve semboller; çelik konstrüksiyon ölçülendirilmesi aksamının 

adedi, alanı, hacmi, uzunluğu, resim üzerinde verilen ölçülerle veya bu resimle ilgisi 

olan diğer resimlerin yardımı ile kolaylıkla ve hatasız bir Ģekilde bulunabilmelidir. 

Uygulayıcının hesaplayarak veya ölçerek herhangi bir boyutun ölçüsünü bulmaya 

çalıĢmasına meydan verilmemeli, gereksiz ölçüler vermek veya aynı ölçüleri 

tekrarlamak suretiyle resim karıĢık hâle getirilmemelidir. Ölçülendirme iĢaretleri olarak  

nokta, eğik çizgi  ve oklar kullanılmalı ve TS 88, TS 4929‟da belirtilen esaslara göre 

hareket edilmelidir. 
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ġekil 3.26: Çelik konstrüksiyonun ölçülendirilmesi 

  Deliklere takılan perçin ve cıvataların çap ve boyları, kenar ve ara mesafeleri resim 

üzerine yazılmalı, atölye ve montaj-perçin ve cıvataları usulüne göre ayrı ayrı  

iĢaretlenmelidir. 

 Ayrıca kaynaklı bileĢimlerde de kaynağın dikiĢ kalınlığı ve boyu ölçülendirilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 

 

 

 AĢağıda tipik bir kaynak detayı  ve  detayın kesiti çıkarılmıĢtır. Sizler de diğer 

detayların yanlarına kesitlerini çıkarınız. 

 

 

ġekil 3.27: Kaynaklı birleĢim 

 

 

ġekil 3.28: Kaynaklı birleĢim 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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ġekil 3.29: Kaynaklı birleĢim 

 

 

 

ġekil 3.30: Kaynaklı birleĢim 

 

 

ġekil 3.31: Kaynaklı birleĢim 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce 

gerekli hazırlıklarınızı yapınız. 
 Sağlık kurallarına dikkat ediniz. 

 Uygulamaya baĢlamadan önce 

iĢ güvenliği önlemlerinizi alınız. 
 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 Çelik tasarımı yapılacak proje 

mahal boyutlarını belirleyiniz. 
 Plana göre mahal boyutlarını belirleyiniz. 

 Çelik taĢıyıcı eleman 

boyutlarını belirleyiniz. 

 Hesaplamalarınıza göre taĢıyıcı eleman 

boyutlarınızı belirleyiniz. 

 Çelik birleĢim gereçleri 

boyutlarını belirleyiniz. 

 Hesaplarınıza ve kullanılacak çelik 

cinsine göre birleĢim gereçlerini belirleyiniz. 

 Çelik birleĢim bağ levhası 

boyutlarını belirleyiniz. 

 Plana ve kullanılacak malzemeye göre 

boyutları belirleyiniz. 

 Çelik birleĢim ek levha 

boyutlarını belirleyiniz. 

 Plana ve kullanılacak malzemeye göre 

boyutları belirleyiniz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çelik tasarımı yapılacak proje mahal boyutlarını belirlediniz mi?   

2. Çelik taĢıyıcı eleman boyutlarını belirlediniz mi?   

3. Çelik birleĢim gereçleri boyutlarını belirlediniz mi?   

4. Çelik birleĢim bağ levhası boyutlarını belirlediniz mi?   

5. Çelik birleĢim ek levha boyutlarını belirlediniz mi?   
 

DEĞERLENDĠRME 

 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1- AĢağıdakilerden hangisi bir odanın minimum boyutlarını vermektedir? 

A) 1,20x2,00 

B) 1,00x1,20 

C) 0,90x1,20 

D) 2,80x4,00 

2- AĢağıdakilerden hangisi geniĢ baĢlı I profilidir? 

 

          A)                                   B)                               C)                                 D) 

3- Enleme levhaları, basınç çubuğunun uzunluğuna en az hangi oranda tertip edilir? 

A) 1/6     

B) 1/5 

C) 1/4 

D) 1/3 

4- AĢağıdakilerden hangisi küt birleĢimdir? 

 

                               A)                           B)                         C)                            D)  

5- AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Ek levhaların en kesiti eklenen parçanın ağırlık eksenine çatıĢacak Ģekilde alınır. 

B) Perçin veya cıvatalar ekin her iki tarafına simetrik tanzim edilir. 

C) Eklenen parçanın arasında 10-15 mm açıklık bırakılır. 

D) Gövde levhası ile sağlamlaĢtırılan parça baĢlık levhasına ihtiyaç duyulmaz. 

6-    L=S+4/3  ifadesi aĢağıdakilerden hangisini karĢılamaktadır? 

A) Levha kalınlığını 

B) Levha uzunluğunu 

C) Perçin aralığını 

         D) Perçin gövde uzunluğunu 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
 

 

 

 

 

 Okul içi  gerekli  ortam sağlandığında, okul  dıĢı araĢtırma yapabileceğiniz kuruluĢlar 

belirtildiğinde  mimari projeye göre sistem modeli çıkarabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çelik kaç kattan sonra daha ekonomiktir? AraĢtırınız. 

 Çelik binanın farklılıklarını araĢtırınız.  

 “Beton mu çelik mi?” sorusunun cevabını arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

4. SĠSTEM MODELLERĠ 
 

4.1. DüĢey TaĢıyıcı Elemanların Sistem Modelleri 
 

4.1.1. Temel 
 

Çelik yapılarda temeller betonarme temel Ģeklinde uygulanır. Su ve rutubet karĢısında 

korozyondan korunması için özel olarak üretilen çelik boru ve profiller kullanılır. Genellikle 

münferit, ızgara kiriĢler ve derin kazık temeller Ģeklinde yapılır. 

 

ġekil 4.1: Münferit temel 

Çelik yapılarda dik doğrultuda yük taĢıyan kolonların altına münferit temel yapılır. 

Çelik kolon yuvaya oturtulduktan sonra yanlarda kalan boĢluk beton ile doldurulur. 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 



 

 79 

 

ġekil 4.2: A-A Kesiti 

 

Betonarme sömel temel üzerine inĢa edilen çelik iskeletli yapılarda çelik kolonun 

tabandaki gerilmesi, betonun gerilmesinden fazla olacağından çelik kolonun yükünü uygun 

biçimde yayması için kolonun altına çelik taban levhası konur. Özellikle yer sarsıntısı ve 

rüzgâr gibi yatay kuvvetlere, ayrıca dinamik etkilere karĢı ayağın temele bağlanması gerekir. 

Bağlantıyı sağlamak üzere temel betonu dökülürken iki veya dört adet ankraj bulonu konur. 

Yüksek dozlu çimento harcı ile etrafı doldurulur. 

 

 

Resim 4.1:Kolonun temele bulonlu bağlantısı 

 

Kuruda inĢa edilen çelik yapılarda kolonun altına iki veya daha fazla I ve  H profil yan 

yana getirilerek ızgara Ģeklinde çelik temel yapılır. Izgara temelin geniĢ bir yüzeye 

oturtulması gerektiğinde U veya I profilleri yan yana getirtildikten sonra cıvata veya 
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kaynakla birleĢtirilerek ızgara yapılır. Bu ızgaralar üzerine dik doğrultuda konulan çelik 

profiller üzerine çelik kolon oturtularak bağlanır. 
 

Temele gelen yükleri derinde bulunan ve taĢıma güçleri daha fazla olan tabakalara 

nakletmek amacı ile yapılan temellerdir. Genellikle H profili veya özel hazırlanmıĢ borular 

kullanılır. Çelik kazıklar elle veya Ģahmerdanla çakılır. Borular çakıldıktan sonra içleri 

betonla doldurulur. 
 

4.1.1.2. Temellerde Ankraj Tanzim Kuralları 
 

 Ankraj yerleĢim planı çizilir. Temellerin ankraj sistemi resimlerinde kolon ve mesnet 

eksenleri ile temel eksenler arasındaki bağlantıların, çizilen detayların hangi temel veya 

mesnede ait olduğu belirtilmelidir. 

 

 

 

ġekil 4.3: Ankraj yerleĢim planı 
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ġekil 4.4: Ankraj  detaylarının çizilmesi 

 

 Temellerin ankraj sistemi ve yük tablosu resimlerinde çelik elemanların temellere 

bağlanıĢ Ģekli gösterilir. 

 

 

ġekil 4.5: Ankrajın temele bağlanıĢ Ģeklinin gösterilmesi 
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 Bu resimlerde yapının değiĢik tipteki her kolon tabanının temellere ankrajını gösteren 

detaylar çizilmelidir. Aynı resimlerde kolon ve mesnetlerden temellere gelen tesirlerin 

cinsi, yeri, yönü ve büyüklüğü de gösterilmelidir. 

 

 

ġekil 4.6: Ankrajın alt kısmında kaynaklı üst kısmında bulonlu birleĢimi  

 

 Yük tablosu aynı veya ayrı bir paftaya çizilebilir. 

 Temel  ankraj resimleri 1/5, 1/10 veya 1/20 ölçeklerinde çizilmelidir. 

 

4.1.2. Kolon 
  

Çelik iskeletli yapılarda üzerine aktarılan yatay ve düĢey yükleri üzerine oturduğu 

mesnetlere nakleden ve düĢey doğrultuda düzenlenen yapı elemanlarıdır. Betonarme kolonda 

kırılma, çelik kolonda ise eğilme olarak kendini gösterir. Kolonlar binalarda kat seviyesinde 

kesilmeden devam ettirilebilir. Burkulma hesabı yapılırken kat yüksekliği burkulma 

uzunluğu olarak alınır. 
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ġekil 4.7: Kolonun temele tespiti 

 

ġekil 4.8: A-A kesiti 
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ġekil 4.9: C-C Kesiti 

 

Kolonlar, profil üretim boyu ve kat yüksekliğine bağlı olarak iki ya da üç katta bir 

eklenir. Üst katlarda kolon yükünün azalması nedeniyle yapılacak kesit küçültmelerinde 

zorunluluk olmadıkça her katta ek yapılmaz, aksi hâlde malzemeden edinilen kazancın 

büyük bir kısmi ek için harcanır. Kolon ekleri; birleĢecek iki kolonun gövde ve 

baĢlıklarından küt kaynakla birleĢtirilmesi, gövde ve baĢlıklarda ek levhaların düzenlenmesi, 

taban ve/veya üstünde alin levhaları kullanılması ile üç Ģekilde düzenlenir.   

 

Ekler bulonlu ya da kaynaklı olarak yapılır. Kolon ekleri; genellikle burkulma ve 

gerilmelerin az olduğu bölgede, döĢeme kiriĢlerinin 30-50 cm yukarısında, ek levhalarının 

kiriĢe değmeyecek  yerinde ve rahat çalıĢılabilecek yükseklikte yapılır. Kolon en kesit ağırlık 

merkezi ile levhaların ağırlık merkezi aynı noktada düzenlendiğinde kolona etkiyen basınç 

kuvveti  herhangi bir eksantrisite olmaksızın aktarılır. Çelik yapıda temeller beton ya da 

betonarme yapılır. Kolon tabanında kolon yüklerini temel üst yüzeyine yayarak aktaran 

düzenlere "kolon ayakları" denir. Kolon- temel birleĢimi, en basit olarak atölyeden kolona 

kaynaklanmıĢ olarak getirilen taban levhasının, yüzeyi düzeltilerek ankraj bulonları ile 

hazırlanmıĢ temel üzerine oturtulup bulonların sıktırılması ile gerçekleĢtirilir. 

 



 

 85 

 

Resim 4.2: Atölyelerde yapılan çelik kolonun Ģantiye yerine getirilerek  montajının yapılması 

 

Resim 4.3: Bulonların sıkılması 

 

4.2. Yatay TaĢıyıcı Modeller 
 

4.2.1. KiriĢ 
 

Çelik kiriĢler, üzerine gelen yükleri taĢıyan ve oturdukları mesnetlere nakleden 

elemanlardır. Gövde Ģekillerine göre dolu gövdeli ve kafes kiriĢ Ģeklinde iki Ģekilde yapılır. 

Kolonlar yapının her katında aynı doğrultudaki kiriĢlerle birbirine bağlanarak kaba inĢaat 

iskeleti meydana getirir (Resim 4.4). 
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Resim 4.4: KiriĢin kolona montajı 

 

ġekil 4.10:  Çelik iskeletli yapı 

 

Çelik iskeletli yapılar kiriĢ kolon birleĢim Ģekillerine göre rijit ve mafsallı olarak  

düzenlenir. 
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4.2.1.1. Çelik Yapılarda Kullanılan KiriĢler  
 

Çelik yapılarda kullanılan kiriĢler aĢağıda açıklanmıĢtır. 
 Çelik dolu gövdeli kiriĢler 

 

 Hadde profillerinden teĢkil edilen dolu gövdeli kiriĢler 
 

 

                                      a                                  b                               c 
 

 

 

                                       d                                e                                f 

ġekil 4.11: Haddeden çekilen çelik kiriĢler 

Çelik yapılarda geçilecek açıklıkların küçük oluĢu, yükün az oluĢu gibi durumlarda 

hadde profillerinden teĢkil edilen dolu gövdeli kiriĢler kullanılır.  

 Perçinli dolu gövdeli kiriĢler 

KiriĢi oluĢturacak parçalar perçinle birleĢtirilir. Hadde profiller, korniyerler, levhalar 

birleĢtirme elemanı olarak kullanılır. Perçinler kesiti zayıflatacağı için 10-12 mm 

kalınlığında bir baĢlık levhası perçinle birleĢtirilip sağlamlaĢtırılır. 

 

ġekil 4.12: Gövde ve baĢlıkları sağlamlaĢtırılmıĢ perçinli dolu gövdeli kiriĢler 

Gövde levhaları 8-12 mm, baĢlık levhaları 10-16 mm arasında değiĢir. Korniyerler eĢit 

veya değiĢik kollu olabilir. Korniyerler en az 80x80x10 mm ve perçin çapı 21 mm olur. 
 

 Kaynaklı dolu gövdeli kiriĢler 
 

BirleĢtirilecek parçalar kaynakla birleĢtirilerek kaynaklı dolu gövdeli kiriĢler elde 

edilir. 
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ġekil 4.13: Levhalarla gövde ve baĢlıkları kaynakla sağlamlaĢtırılmıĢ kiriĢler 

 

Çelik kiriĢler, boylarının uzatılması gerektiğinde birbirine eklenir. Bu eklemede hadde 

profilleri  perçin, cıvata ve kaynak kullanılarak birbirine bağlanır. Çelik kiriĢ uçları, çelik 

kolon baĢları üzerine cıvata, perçin ve kaynak ile bağlanarak yükü nakleder. KiriĢ, yapık 

veya doğal taĢtan yapılan duvar veya kolon Ģeklindeki mesnete  oturuyorsa oturduğu alan 

kiriĢin yükünü taĢıyacak mukavemette olmalıdır. Bağlama Ģekli kâgir elemana gömülen 

saplama cıvatalar ile bağlanır. KiriĢ uçlarının yükü yayarak kâgir duvara nakletmesi istenirse 

yastık kiriĢi konur. Çelik kiriĢ bu yastık üzerine oturtularak perçin, cıvata veya kaynakla 

birbirine bağlanır. 
 

 Çelik kafes kiriĢler  
 

KiriĢ yüksekliği 2 m‟yi geçtiğinde kafes kiriĢler kullanılır. Açıklıkları 40 m‟yi 

geçtiğinde bilhassa çatılarda, köprülerde, binalarda çokça kullanılır. Kafes gövdeli kiriĢler;  
alt baĢlık, üst baĢlık ve örgü çubuklarının üçgen alanlar oluĢturacak Ģekilde düzenlendiği 

kafes gövdeli kiriĢler, R- kiriĢ, düzlem kafes ve uzay kafes kiriĢlerdir. Yükler kafes gövdeli 

kiriĢlerin düğüm noktalarına etki ettiğinde, sistemi oluĢturan çubuklar sadece çekme ve 

basınca çalıĢacağından ince en kesitlerle büyük açıklıklar geçilebilir.  

Çelik düzlem kafeslerin yükseklikleri, açıklığın 1/12- 1/16‟sı kadar alınır. KiriĢ düğüm 

noktaları, aynı düzlemde olmayan uzay kafes kiriĢ olarak düzenlendiğinde sistem yüksekliği 

açıklığın 1/20-1/30‟u kadar yapılabilir.  

KiriĢ -kiriĢ birleĢimi, kiriĢlerin birbirileriyle ya da bağ kiriĢleri birleĢimi mafsallı ya da 

ankastre yapılır. Eğilmeye çalıĢan bir kiriĢ en kesiti düzenlenirken kiriĢ gövdesinin kesme 

kuvvetlerini kiriĢ baĢlıklarının da eğilme momentlerini karĢıladığı kabul edilir. Bu nedenle 

kiriĢ- kiriĢ birleĢiminin gövdeden yapılması sadece kesme kuvvetlerinin aktarıldığı mafsallı 

birleĢimi sağlar. Ankastre birleĢimde kiriĢ baĢlıklarında da süreklilik sağlanmalıdır. 

Makas aralıkları, çatı örtüsü ve aĢık sistemine bağlıdır. Genellikle 3 - 6 m arasında 

seçilmektedir. Büyük açıklıklı sanayi yapılarında, aĢık olarak paralel baĢlıklı kafes kiriĢler 

kullanılarak 15 – 20 m‟ye kadar çıkılabilmektedir. 
 

4.2.2. DöĢeme 
 

Çelik karkas yapılarda döĢemeler; betonarme, prefabrike eleman, ya da özel metal 

profilli olabilir. Yapının yanal rijitliği, sadece belirli akslarda düzenlenmiĢ betonarme 

çekirdek ya da rijit çerçevelerle sağlandığında, kat döĢemeleri düzeyinde etkiyen yatay 
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kuvvetlerin bu rijit akslara aktarılması ya monolitik döĢemenin kendi düzlemindeki rijitliği 

ile ya da monolitik olmayan döĢemelerde düzenlenecek yatay bağlantılarla sağlanmalıdır. 

 

 

Resim 4.5: Ön gerilmeli betondan boĢluklu plakalı çelik yassı döĢeme Ģekli 

 

Çelik yapılarda uygulanan döĢeme sistemleri ayrık döĢeme ve kompozit döĢeme 

sistemi olmak üzere iki ana baĢlıkta incelenebilir. 
 

 Ayrık döĢeme sistemi   
 

Bu döĢeme sisteminde döĢeme ile döĢeme kiriĢleri bağımsız çalıĢır. Üç tür uygulama söz konusudur. 

Birinci uygulamada; çelik döĢeme kiriĢleri üzerine trapez kesitli levhalar döĢenir ve üzerine beton 

dökülerek döĢeme oluĢturulur. Ġkincisinde döĢeme kiriĢleri üzerine prekast döĢeme elemanları 

yerleĢtirilerek döĢeme sistemi oluĢturulur. Üçüncüde de daha çok hafif çelik yapılarda söz konusu 

olan çelik döĢeme kiriĢleri üzerine ahĢap esaslı malzeme ile kaplama yapılır. Ayrık döĢeme sisteminde 

sadece düĢey yükler çelik kiriĢlere aktarılır. Yatay yüklerin aktarımı için döĢeme düzleminde yatay 

çapraz sistemi oluĢturulmalıdır. Bu sistemde montaj kolaylığı ve yapım hızlılığı olmasına karĢın, 

kiriĢler ve döĢeme plağı ayrı ayrı boyutlandırıldığından çelik döĢeme kiriĢleri daha büyük kesitli çıkar. 

 

 Kompozit döĢeme sistemleri 
 

Bu döĢeme sisteminde döĢeme kiriĢleri ile döĢeme betonu birlikte çalıĢır. Birlikte 

çalıĢmanın sağlanması için çelik kiriĢler üzerine kesme elemanları kaynaklanır. Bu sistemde 

uygulama sırası genellikle Ģu Ģekildedir:  

  Çelik kiriĢler üzerine trapez kesitli saclar döĢenir. 

  Kesme elemanları çelik kiriĢler üzerine kaynaklanır. 

  DöĢeme donatısı yerleĢtirilir. 

  Beton dökülür. 
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4.2.3. Çatı 

Çatı çeĢitleri aĢağıda açıklanmıĢtır. 
 

4.2.3.1. Kafes KiriĢli Çatı 
 

Öğrenme Faaliyeti-2‟de ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır. 
 

4.2.3.2. Uzay Kafes Çatı 
 

 

 

Resim 4.6: Uzay kafes yapı Ģekli 

 

Uzay kafes sistem yapılar, ana ögeleri çubuk elemanlar ile noktasal düğüm elemanları 

olan üç boyutlu hiperstatik yapı sistemleridir. Sistemin tamamı prefabrik olarak 

tasarlanmakta olup ana hatları ile alt yatay, üst yatay ve diagonal çubuk elemanlardan, 

noktasal düğüm elemanları, aĢık taĢıyıcı bağlantı elemanları ve aĢıklar ve  tamamlayıcı her 

türlü cephe ve alt konstrüksiyonlardan oluĢmaktadır. Uzay kafes konstrüksiyonların sahip 

olduğu temel karakteristik yapıya prefabrik yapı özelliğini de sağlayan modüler sistem 

kavramıdır. Yapıyı oluĢturan modül tipi, tasarım aĢamasında yapılacak seçime göre kare 

dikdörtgen, üçgen, altıgen Ģeklinde olabilmektedir. 
 

 Uzay kafes prefabrik çelik konstrüksiyonlar aĢağıdaki gibi gruplandırılmaktadır. 
 Tek katlı  

 Kubbe 

 Tonoz 
  Çift katlı 

 Tonoz  

 Kare modül  

 Ray sistem  

 Üçgen modül 
 Çok katlı 

 Piramit  

 Kare modül 
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Uzay kafes çatı sistemi, çok büyük açıklıkların geçilmesine elveriĢli bir sistemdir. 

Özellikle 25 m‟den  fazla serbest açıklıklarda uzay çatı sistemi gerek ekonomik maliyetleri 

gerekse montaj kolaylığı ve hızı açısından en uygun sistem olarak tercih edilmektedir. Uzay 

kafes yapılar aĢağıda sadece birkaçı belirtilen sayısız yerde çok değiĢik amaçlarla da yaygın 

olarak kullanılmaktadır. 
 

o Fabrika ve depo binaları, uçak hangarları  

o Tır garajı, terminal binaları ve otoparklar 

o Benzinlik istasyonu sundurmaları 

o AlıĢveriĢ merkezleri, süpermarket, hipermarket ve pazar yerleri 

o Spor salonları, kapalı yüzme havuzları, tenis kortları, binicilik 

maneji ve çok amaçlı spor tesisleri 

o Stadyum, kapalı tribün çatıları 

o Sinema, tiyatro, konferans salonları, gösteri merkezleri, düğün 

veya çok amaçlı salonlar 

o Üst ve tüp geçitler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 

 

AĢağıda daha önceden etüdünü yapmıĢ olduğumuz zemin kat krokisi görülmektedir. 

Daire olan kısımlar IP 18 kolonlardır. Kolonları daire olan kısımlara yerleĢtiriniz. 

 

 Ölçüler içten içe temiz ölçülerdir. 

 Kat yüksekliği 3.00 m 

 Subasman 90 cm 
 DıĢ duvarlar 20 cm, iç duvarlar 10 cm kalınlığındadır. 

  Pencere geniĢlikleri:  

P 5 -170/140, P 6 -90/140, P7 -70/140, P 8-70/70, P 9 -180/120, P12  

280/40 

 Kapılar:  K1 90/210, K2 80/210, K3-70/210, K4 -150/210, K5 340/240 

K6-360/250 
 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce gerekli 

hazırlıklarınızı yapınız. 

 Sağlık kurallarına dikkat 

ediniz. 

 Uygulamaya baĢlamadan önce iĢ güvenliği 

önlemlerinizi alınız. 
 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 Temel sistem modelini oluĢturunuz. 
 Plana göre modeli 

oluĢturunuz. 

 

 Kolon sistem modelini oluĢturunuz. 

 

 Plana göre modeli 

oluĢturunuz. 

 KiriĢ sistem modelini oluĢturunuz. 
 Plana göre modeli 

oluĢturunuz. 

 DöĢeme sistemi modelini oluĢturunuz. 
 Plana göre modeli 

oluĢturunuz. 

 Çatı sistemi modelini oluĢturunuz. 
 Plana göre modeli 

oluĢturunuz. 
 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

 IP 24  ,  INP 30   ,  L100x100x10 , L80x80x14  T=7 t, olduğuna göre kiriĢin kolona 

basit mesnetli bağlantısını gösteriniz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Temel sistem modelini oluĢturdunuz mu?   

2. Kolon sistem modelini oluĢturdunuz mu?   

3. KiriĢ sistem modelini oluĢturdunuz mu?   

4. DöĢeme sistemi modelini oluĢturdunuz mu?   

5. Çatı sistemi modelini oluĢturdunuz mu?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1- Temel ankraj resimleri çiziminde aĢağıdaki ölçeklerden hangisi kullanılmaz? 
 

A) 1:5  B) 1:10  C) 1/20  D) 1:50 

 

2- Uzay kafes sistem kaç m açıklıklarda tercih edilmelidir? 

         A)  25 m‟den fazla                             

         B)  40 m‟den fazla                       

         C)  50 m‟den fazla                             

         D)  100 m‟den fazla 

 

3- KiriĢ yüksekliği kaç cm geçtiğinde kafes kiriĢ uygulaması uygun olur? 

A) 100 cm    

B) 200 cm 

C) 300 cm 

D) 500 cm 
 

4- Kompozit döĢeme sisteminin uygulama sırası aĢağıdan hangisidir? 
 

I. Çelik kiriĢler üzerine trapez kesitli saclar döĢenir. 

II. Beton dökülür. 

III. Kesme elemanları çelik kiriĢler üzerine kaynaklanır. 

IV. DöĢeme donatısı yerleĢtirilir 

        A)   I , II, III, IV 

        B)   II, I, IV, III                       

        C)   I, III, IV, II                        

        D)   III, IV, II, I 

 

5- KiriĢler eklenirken eklenen kiriĢin arasında ne kadar mesafe bırakılır? 
 

A) 1-2 mm 

B) 2-4 mm 

C) 5-8 mm 

D) 10-15 mm 
 

6- Dolu gövdeli kiriĢler en fazla kaç m  açıklıklarda uygulanır? 
 

A) 20  B) 25  C) 30  D) 40 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5 
 

 

  

 Okul içi  gerekli  ortam sağlandığında, okul  dıĢı araĢtırma yapabileceğiniz kuruluĢlar 

belirtildiğinde  çelik projelerin dizaynını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çelik konstrüksiyon projelerinde kullanılacak paftaların genel formu hakkında bilgi 

toplayınız. 

 Çelik konstrüksiyon ve plan dizaynı yapılmıĢ örnekleri inceleyiniz. Siz de etüdünü 

yapmıĢ olduğunuz planın dizaynını yapmaya çalıĢınız. 

 

 

5. TAġIYICI KONSTRÜKSĠYON VE PLAN 

DĠZAYNI 

 

5.1. TaĢıyıcı Konstrüksiyonların Dizaynı 
 

TaĢıyıcı sistem projelerinde yer alacak paftalar binanın inĢaat tarzına göre 

değiĢmektedir. TaĢıyıcı elemanların hangi malzeme ile hangi kesit ölçüsünde yapılması 

gerektiği belirlenmekte ve bu tespitler proje hâline getirilmektedir. Çelik yapı Ģeklinde 

tasarlanan bir binanın taĢıyıcı sistem projesinde temel planı, kolon aplikasyon, döĢeme, kiriĢ 

detayları,  merdiven detayları  uygun ölçeklerde dizayn edilir. 
 

Temel planı 1/50 veya 1/100, kesit ölçüleri genellikle küçük olduğundan birleĢim 

yerleri, detay olarak 1/1, 1/2, 1/10, -1/20 ölçeklerinde çizilir. Detaylar üzerine çeliklerin 

norm ölçüleri ve birleĢtirme elemanları ve sembolleri yazılır. Kullanılan malzemenin Ģekli, 

boyu, sayısı, büküm boyu, toplam boyu vb. en ince teferruata kadar çizilir. 
 

5.2. Zemin Kat Planı Dizaynı 
 

Zemin kat planı dizaynı yapılırken iç mekânın boyutları; kapı, pencere yeri ve 

ölçüleri; duvar kalınlıkları, mahal bilgileri, alanları, dıĢ ölçüleri, binaya giriĢ düzeni, kotları, 

binanın tefriĢi gibi yapılması gereken her Ģey dizayn edilmelidir. 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5 
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5.3. Normal Kat Planı Dizaynı 
 

Normal kat planı dizaynı yapılırken iç mekânın boyutları; kapı, pencere yeri ve 

ölçüleri; duvar kalınlıkları, mahal bilgileri, alanları, dıĢ ölçüleri; balkon, teras ölçüleri, 

kotları, binanın tefriĢi gibi yapılması gereken her Ģey dizayn edilmelidir. 

5.4. Çatı Planı Dizaynı   
 

Çatı planı dizaynı yapılırken  mertekler, aĢıklar, makaslar,  çatı örtüsü, makas 

aralıkları, mertek aralıkları, aĢık aralıkları, saçaklar, kotlar vb. en ince teferruata kadar 

dizayn edilmelidir. 
 

Çizimlerin dizaynı yapılırken ilgili standartlar göz önünde bulundurulmalıdır. Planlar 

gerçek görünüĢ ve  büyüklükleri ile orantılı olmalıdır. Bir paftaya sığmayan genel 

konstrüksiyon resimleri iki veya daha fazla paftalara bölünmek suretiyle çizilebilir. Genel 

konstrüksiyon resimlerinde kullanılacak ölçekler 1:20, 1:50, 1:100 olmalıdır. Sistem 

resimleri; 1:50, 1:100, 1:200 ölçekli çizilmelidir. Detay resimleri; 1:10 zaruret hâlinde 1:15, 

ve gereken yerlerde 1:2,5, 1:2 ölçekleri kullanılmalıdır. 

Çizim paftaları baĢlıkları ise pafta yaprağının sağ alt köĢesine yerleĢtirilmelidir. 

BaĢlığın geniĢliği klasöre konulacak paftaların katlanma geniĢliği olan 190 mm‟yi 

geçmemelidir. Proje müellifi, kuruluĢ veya firmanın ismi ve paftalara vereceği numaralar 

baĢlıkta ayrılmıĢ özel bölümlere yazılır, paftaları hazırlayanlara ait haneler ise aĢağıdaki 

Ģekillerde doldurulur. 
 

 Yapan hanesine projeyi yapan mühendisin, 

 Çizen hanesine resmi çizen ressam veya konstrüktörün, 

 Kontrol hanesine ise proje muhteviyatını firma veya kuruluĢ adına kontrol edecek 

yetkililerin isimleri orijinal paftalarına yazılır ve ozalit kopyaları imzalanır. 

 

Paftalara verilecek isimler sırasıyla;  

 ĠĢveren,  

 Proje müellifi, kuruluĢ veya firmanın ismi 

 Projenin esas ismi (büyük harfler ile),  

 Paftanın veya paftaya ünite ismi,  

 Paftada gösterilen elemanların isimleri olacak Ģekilde yazılır. 
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AĢağıda bina kullanım amacı depo olarak inĢa edilecek binanın kolon aplikasyon, 

temel, kiriĢ  dizaynı görülmektedir. 
 

  Malzeme: Profil HEA – HEB :St 44 

NPI-NPU: St 37 

Sac:  St 37 

Cıvata: 8.8 

Deprem bölgesi: 2 

Bina önem katsayısı: 1-1 

Bina kullanım amacı: Depo 

Zemin bölgeleri: Z4 

Zemin grubu: D 

Zem. Emn. Ger.: 0.94 kg/cm² 
 

Hesaplama sonucu kolonlar; I profili, kutu profil veya değiĢik profil Ģekli çıkabilir. 

AĢağıda gösterilen profil Ģekli alt ve üst kolonların birleĢimi Ģeklidir. 

 

ġekil 5.1: Planda kolon gösterimi 
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 Kolonlar S harfiyle sembolize edilir. 

 

 

ġekil 5.2: Kolonların numaralandırılması 

 

Kolon eksenleri 1/50 ölçekli çizilerek bir köĢeden baĢlayıp (S1, S2, S3, S4, S6….) 

Ģeklinde numaralandırılır. Aplikasyon planının diğer çizim Ģekli akslar arası 1/50 kolon 

kesitleri 1/20 ölçekli olarak çizilir. Bir kolon, yanında yazılan numarası ile belirlendiği gibi 

eksen uzantıları üzerindeki harf ve rakamın müĢterek yazılması ile isimlendirilebilir. 
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 ġekil 5.3: Detayların gösterimi örneği 

 

D-2-3 aks detayı gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.4: Kolon aplikasyon dizaynı 

 

 

ġekil 5.5: Temel eksenleri 
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 Temeller T harfi ile gösterilir. 1/50 ölçeğinde aplikasyon planı çizilir. Temel eksenleri 

iki yönde uzatılıp bir yöndeki eksen uçlarına harf, diğer yöndeki eksen uçlarına da 

rakamlar yazılarak numaralandırılır. Bazen eksenlerin numaralandırmasından baĢka her 

temele ayrıca numara verilir. Temel eksenleri bağ kiriĢleri  (BK) –bağ hatları ve 

temellerin her iki yöndeki ölçüleri yazılır. Ayrıca bağ kiriĢleri üzerine kiriĢin kesit 

ölçüleri yazılır (BK 30/50). ġekil 5.5‟te görülmektedir. 

 

 1/50 ölçekli temel planı ve yeterli sayıda kesiti çıkarılır. 
 

 

ġekil 5.6: BA perde temelinin gösterilmesi 

 
 Betonarme perde detayları 1/20 ölçekli çizilir. 

 

ġekil 5.7: Bağ kiriĢ detayının gösterilmesi 

 

 KiriĢler K harfi ile sembolize edilir. 1/50 ölçeğinde çizilen kat planlarında 

kiriĢin sembol ve numarası belirtilir. Kesit ölçüleri yazılır. 
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ġekil 5.8: KiriĢ detayları 

 

 AĢağıda bina kullanım amacı konut olarak inĢa edilecek binanın zemin kat 

dizaynı görülmektedir (bk. Öğrenme Faaliyeti-2). 
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ġekil 5.9: Konut inĢası zemin kat dizaynı 

 

 AĢağıda bina kullanım amacı konut olarak inĢa edilecek binanın normal kat 

dizaynı görülmektedir(Bkz. Öğrenme Faaliyeti -2) 
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ġekil 5.10: Konut inĢası normal kat plan dizaynı 

AĢağıda çatı planı görülmektedir. Çatı planı resmedilirken yazıların bazıları 

okunmayabilir. Bu yüzden çatı dizaynı yapılırken çatının bir kısmı çatıya ıĢık tutacak Ģekilde  

alt kısma resmedilmiĢtir. 
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ġekil 5.11: Çatı planı dizaynı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 

 

  Daha önceden etüdünü yaptığınız konut inĢasının bodrum kat krokisi  

görülmektedir. Verilen krokiden hareketle bodrum kat dizaynını 1/50 ölçekli 

olarak yönetmelik ve standartlara göre yapınız. 

 Ölçüler içten içe temiz ölçülerdir. 

 DıĢ duvarlar ve merdiveni çevreleyen duvarlar 25 cm, diğerleri 10 cm 

kalınlığında perde duvardır. 

  Pencere geniĢlikleri: 

        P1- 310/50,  P 2- 70/50, P 3-140/50 ,P 4 -60/50 

 Kapılar:  K1 80/210, K2 70/210  

 

 

ġekil 5.12: Bodrum kat krokisi 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce gerekli 

hazırlıklarınızı yapınız. 
 Sağlık kurallarına dikkat ediniz. 

 Uygulamaya baĢlamadan önce iĢ 

güvenliği önlemlerinizi alınız. 
 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 TaĢıyıcı konstrüksiyonları dizayn 

ediniz. 

 Belirlenen taĢıyıcı konstrüksiyon 

hesaplarına göre dizayn ediniz. 

 

 Zemin kat planı dizaynını yapınız. 

 

 Kullanım amacına göre dizayn 

ediniz. 

 Normal kat planı dizaynını yapınız. 
 Kullanım amacına göre dizayn 

ediniz. 

 Bodrum kat planı dizaynını yapınız. 
 Kullanım amacına göre dizayn 

ediniz. 

 Çatı kat planı dizaynını yapınız. 
 Kullanım amacına göre dizayn 

ediniz. 

 

 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. TaĢıyıcı konstrüksiyonları dizayn ettiniz mi?   

2. Zemin kat planı dizaynı yaptınız mı?   

3. Normal kat planı dizaynı yaptınız mı?   

4. Bodrum kat planı dizaynı yaptınız mı?   

5. Çatı dizaynı yaptınız mı?   

 

 
DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1- Çelik konstrüksiyon projelerinin ölçülendirilmesinde aĢağıdaki iĢaretlerden hangisi 

kullanılmaz? 

A) Nokta 

B) Eğik çizgi 

C) Ok iĢareti 

D) Kare iĢareti 

 

2- AĢağıdaki yerlerden hangisi çizim paftalarında baĢlık yeridir? 

         A)  Sol üst köĢe                           

         B)  Sol alt köĢe                      

         C)  Sağ üst köĢe                          

         D)  Sağ alt köĢe 

 

3- Çelik konstrüksüyonda sistem resimlerinde aĢağıdaki ölçeklerden hangisi kullanılmaz? 

A)  1/20 

B) 1.50  

C) 1:100 

D) 1:200 

 

4- Çelik konstrüksüyon detay imalat resimleri çiziminde aĢağıdaki ölçeklerden hangisi 

kullanılmaz? 

 

        A)   1:2,5  B)   1:5                  C)    1:15                   D)   1:20 

 

5- KiriĢlerin eklenmesinde eklenen kiriĢin arasında ne kadar mesafe bırakılır? 

 

A) 1-2 mm 

B) 2-4 mm 

C) 5-8 mm 

D) 10-15 mm 

 

6- Kademeli ölçülendirme yapmanın amacı aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Planın daha estetik görünmesi  

B) Binadaki kademe sayısını göstermek  

C) Binadaki hareketliliği vermek  

          D) GeliĢigüzel tercih etmek  
DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

 

 Daha önceden etüdünü yaptığınız konut inĢasının normal kat krokisi  

görülmektedir. Verilen krokiden hareketle binanın  kafes kiriĢli çatı  dizaynını 

yapınız. 

 

 

ġekil 5.13: Normal kat krokisi 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. MüĢteri isteklerini tespit ettiniz mi?   

2. Yönetmelikleri temin ettiniz mi?   

3. ġartnameleri temin ettiniz mi?   

4. Bölge iklim koĢullarını tespit ettiniz mi?   

5. Ġklim ve zemin koĢullarına göre standart yük değerlerini tespit ettiniz mi?   

6. Bölgenin malzeme imkân ve olanakları bilgilerini tespit ettiniz mi?   

7. Bölgenin gelecekteki imar durumunu tespit ettiniz mi?   

8. Alternatif kullanımlar için bilgiler edindiniz mi?   

9. Zemin katın tanımını ve özelliklerini öğrendiniz mi?   

10. Zemin kat planı ön etüdü yaptınız  mı?   

11. Normal katın tanımı ve özelliklerini öğrendiniz mi?   

12. Normal kat planı ön etüdü yaptınız mı?   

13. Bodrum katın tanımı ve özelliklerini öğrendiniz mi?   

14. Bodrum kat ön etüdü yaptınız mı?   

15. Kafes kiriĢli çatının tanımını, özelliklerini ve çeĢitlerini öğrendiniz mi?   

16. Kafes kiriĢli çatının planı ön etüdü yaptınız mı?   

17. Çelik tasarımı yapılacak proje mahal boyutlarını belirlediniz mi?   

18. Çelik taĢıyıcı eleman boyutlarını belirlediniz mi?   

19. Çelik birleĢim gereçleri boyutlarını belirlediniz mi?   

20. Çelik birleĢim bağ levhası boyutlarını belirlediniz mi?   

21. Çelik birleĢim ek levha boyutlarını belirlediniz mi?   

22. Temel sistem modelini oluĢturdunuz mu?   

23. Kolon sistem modelini oluĢturdunuz mu?   

24. KiriĢ sistem modelini oluĢturdunuz mu?   

25. DöĢeme sistemi modelini oluĢturdunuz mu?   

26. Çatı sistemi modelini oluĢturdunuz mu?   

27. TaĢıyıcı konstrüksiyonları dizayn ettiniz mi?   

28. Zemin kat planı dizaynı yaptınız mı?   

29. Normal kat planı dizaynı yaptınız mı?   

30. Bodrum kat planı dizaynı yaptınız mı?   

31. Çatı dizaynı yaptınız mı?   
 

DEĞERLENDĠRME 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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LAR 

CEVAP ANAHTARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 D 

4 B 

5 D 

6 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2'NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 B 

4 C 

5 B 

6 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3'ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 D 

4 A 

5 D 

6 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 B 

4 C 

5 D 

6 D 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 A 

4 D 

5 D 

6 C 
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KAYNAKÇA 
 

 

 

 

 

 TSE 498, TS 3357, TS 5536, TS 6793 

 3194 Sayılı Ġmar Kanun ve Yönetmelikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 


