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KİTABIN TANITIMI

Öğrenme birimi
görselleri

Öğrenme
birimi numarası

Öğrenme
birimi adı

Öğrenme 
birimi konuları

Öğrenme 
birimi karekodu

Gözlem formu 
konu başlığı

Uygulama 
konuları

Öğrenme 
birimi adı

Değerlendirme 
formu konu 
başlığı

Ölçütler

ÖĞRENME BİRİMİ KAPAKLARI

GÖZLEM FORMU: Uygulamalı bilgi yapraklarındaki 
eş zamanlı uygulama ile ortaya çıkan çizimlerin be-
lirlenen çizim ölçütlerine göre yapılıp yapılmadığı-
nın öğretmen gözlemiyle tespit edilmesini sağlayan 
formdur. Amaç, bu formdaki değerlendirme dönütü 
ile öğrencinin uygulamaya dönük eksiklerini görmesi 
ve bu eksikleri tamamlamasını sağlamaktır.

DEĞERLENDİRME FORMU: Her öğrenme birimi so-
nunda tamamlanan uygulamaların belirlenen ölçüt-
lere göre öğretmen tarafından dereceli puanlama 
anahtarı ile değerlendirilmesini ve ölçekten alınan 
puanın 100’lük sisteme dönüştürülmesini sağlayan 
formdur. Amaç, çizimin her bir aşamasında öğrenci-
nin kendi yeterliliğine dair bilgi almasını sağlamaktır. 
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BİLGİ YAPRAĞI: Bilgisayarla mi-
mari proje çizimi uygulaması 
öncesinde çizim için gerekli ön 
bilgilerin ve teknik detayların ve-
rildiği bölümdür. Amaç, pratik için 
gerekli olan belirli bir hazır bulu-
nuşluk seviyesini oluşturmaktır. 

UYGULAMALI BİLGİ YAPRAĞI: Bil-
gi paylaşımı ve uygulamanın eş 
zamanlı yürütüldüğü bölümdür. 
Amaç, yapılacak mimari proje çi-
zimlerinin öğretmen rehberliğinde 
öğrenciye aşama aşama uygula-
tılmasıdır. Bu bölümler tamam-
landığında tam takım bir mimari 
proje eksiksiz olarak ortaya çıka-
caktır. 

UYGULAMA YAPRAĞI: Bilgi ve 
uygulamalı bilgi yapraklarında 
yer alan konuların pekiştirilmesi 
için verilen yönerge ve işlem ba-
samakları doğrultusunda öğren-
cinin bireysel olarak yürüteceği 
çalışmayı içeren bölümdür. Amaç, 
öğrencinin problem çözme be-
cerisini geliştirmek ve tek başına 
yürüteceği bilişsel-devinişsel bir 
süreci aktif hâle getirmektir. 

Karekod okuyucu ile taranarak veya karekod yanındaki link ile içerikle ilgili video, animas-
yon veya sesli mesaj kaynağına ulaşabilirsiniz.
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18 1. İKİ BOYUTLU ÇİZİM AYARLARI VE KOMUTLARI

1.1. Çizim Temel Bilgileri ve Paket Program 

1. İKİ BOYUTLU ÇİZİM AYARLARI VE KOMUTLARI
CAD (ked) [(computer aided design) (kımpyutır eydıd dizayn) (bilgisayar destekli tasarım)] programları; mimar, mü-
hendis ve diğer meslek gruplarındaki teknik elemanların iki ve üç boyutlu çizimler oluşturmak için sıklıkla kullandığı 
programlardır. Bu programların kullanılması ile daha doğru, hassas ve hızlı tasarlanmış çizimler yapılabilmektedir.

Görsel 1.1: CAD programı ilk açılış ekranı

CAD çizim programları, sürekli geliştirildiği için her yıl yeni versiyonları (sürümleri) çıkmaktadır. Çizim için gelişti-
rilen yeni özellikler sayesinde kullanım daha pratik hâle gelmektedir. CAD yazılım firmaları; program kullanımını 
artırmak için öğrencilere, eğitimcilere ve eğitim kurumlarına ücretsiz yazılım imkânı sunmaktadır. İnternetten ilgili 
siteye kayıt olunarak eğitim kurumunda öğrenci veya öğretmen olma bilgisi belirtildikten sonra programın eğitim 
versiyonunu 1 yıllık kullanma hakkı kazanılır. 

Masaüstünde kısayolu bulunan CAD simgesine mouse [(maus) (fare)] ile çift tıklanarak CAD programı çalıştırılır. 
Program çalıştırıldığında Görsel 1.1’deki açılış ekranı görülür. “Start Drawing”e [(start droing) (başlangıç çizimi)] 
tıklanarak açılan yeni sayfadan iki boyutlu çizim arayüzü ekrana getirilir.

1.1.1. CAD Çizim Programı Menüleri 
CAD çizim programı arayüzünde bulunan tüm araçlar, çizimin daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için ta-
sarlanmıştır. Ekranın altındaki durum çubuğunun sağ tarafında bulunan Workspace Switching [(vöksipeys sivıtçin) 
(çalışma alanı)] butonuna tıklanarak bu çizim programlarındaki üç boyutlu arayüzlere geçiş yapılabilir. 

Bilgisayarla mimari proje çalışmalarında Drafting&Annotation [(draftin an anoteyşın) (ayrıntılı çizim tanımlama)] 
iki boyutlu çizim arayüzü kullanılacaktır.
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Görsel 1.2’deki CAD Programı Arayüzü ve Araçları 

Drawing Area [(Droing Eria) (Çizim Alanı)]: Çizimlerin yapıldığı ve görüntülendiği siyah alan model ortamıdır. 

Quick Access Toolbar [(Kvik Eksıs Tulbar) (Hızlı Erişim Araç Çubuğu)]: Sayfanın en üstünde bulunur. En çok kul-
lanılan araç çubuğudur. Sağ yanında bulunan ok şeklindeki düğmeye tıklanarak bu araç çubuğuna yeni komutlar 
ilave edilebilir. 

Ribbon [(Ribın) (Şerit Menü)]: Üzerinde menü başlıkları ve komut panelleri bulunur. Komutlara buradan ulaşılır. 

Menu Bar [(Menyu Bar) (Menü Çubuğu)]: Üst menü çubuğu ekrana getirilerek menülerin içerisindeki komutlar 
kullanılır. 

Toolbars [(Tulbars) (Araç Çubukları)]: İçinde komutların bulunduğu kısımdır. 

Tool Palettes [(Tulpalıts) (Araç Paleti)]: Çizim alanı kenarına yakın yerleştirilen komutların bulunduğu palettir. 
Sırasıyla Ribbon→ View → Tool Palettes seçilerek araç paletinin ekranda görünmesi sağlanır. 

Görünüm ve Görüntüleme Biçimleri: Çizilen şeklin üç boyutlu perspektiflerini, görünüşlerini ve görüntüleme 
biçimlerini gösterir. İki boyutlu çizimlerde üst görünüş Top [(top) (üst)], görüntüleme biçimi de 2D Wireframe’dir 
[(tudi vayrıfreym) (iki boyut tel kafes)]. 

Koordinat Sistemi: Çizim ekranının sol alt köşesinde bulunur. X ve Y eksenlerinin kesiştiği yeri gösterir. İki boyut-
lu düzlem oluşturan eksenlerdir. 

Command Line [(Kıment Layn) (Komut Satırı)]: Komutların yazıldığı satırdır. Komutun ismi yazılır ve Enter [(en-
tır) (giriş)] tuşuna basılarak komutlar çalıştırılır. 

Status Bar [(Steytıs Bar) (Durum Çubuğu)]: Durum çubuğu, en sık kullanılan çizim araçlarına hızlı erişim sağlar. 
Çalışma alanı altında bulunan bu butonların kullanım özellikleri sayesinde çizim daha hassas yapılır. 

Görsel 1.2: CAD programı arayüzü ve araçlarının tanıtımı

Hızlı erişim çubuğu Menü çubuğu Menü başlıkları  

Durum çubuğu   Komut satırı   

Çizim alanı 

Görünüş ve 
görüntüleme 

biçimleri

Araç 
çubukları 

Fare imleci

Görüntüleme
küpü   

Şerit menü  

Komut paneli

Gezinti 
çubuğu   

Arayüz
geçişleri   

Araç paleti   

Çalışma 
arayüzü 
açma  

Koordinat 
sistemi 
(orijin 

noktası)

Model ve 
sayfa düzeni 

ortamı
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Koordinat Sistemi Girişleri 

Cartesian Coordinates System [(Katizyın Koordınıt Sistım) (Kartezyen Koordinat Sistemi)] 

Absolute Coordinates [(Absılut Koordınıt) (Mutlak Koordinat)]: Model ortamında x ve y sayı eksenlerinin bir-
biriyle dik kesişmesiyle oluşan sisteme kartezyen koordinat sistemi denir. Orijin noktasından başlanarak kartez-
yen (mutlak) koordinat sistemine göre noktaların koordinat değeri (x,y) mesafeleri yazılır. I. bölgede bulunan A 
noktasının x ve y eksenine ait mesafeleri pozitif (+) olur. A noktasının orijin noktasına olan x mesafesi 50 birim ve 
y mesafesi 50 birim (50, 50) şeklinde yazılır (Şekil 1.1.a). 

Relative Coordinates [(Relatif Koordınıt) (Bağıl Koordinat)]: Kartezyen koordinat sistemine göre ilk nokta alın-
dıktan sonra oluşturulan her bir nokta, orijin kabul edilerek noktalar @x,y şeklinde yazılır. Relative koordinat 
sistemine göre II. bölgede bulunan B noktasının A noktasına olan x mesafesi -100 birim ve y mesafesi 0 birim 
(@-100, 0) şeklinde yazılır (Şekil 1.1.b). 

Polar Coordinates System [(Polır Koordınıt Sistım) (Kutupsal Koordinat Sistemi)] 

Relative Polar Coordinates [(Relatif Polır Koordınıt) (Bağıl Kutupsal Koordinat)]: Noktaların koordinatı, iki 
nokta arasındaki mesafe ve 0° ile yaptığı açıya göre belirlenir. A noktasının orijin noktasına göre koordinatı, @
mesafe<açı (@100<45) şeklinde yazılır. Orijin noktası ile A noktası arası eğik uzunluk, 100 birimdir. A noktasının 
0° ile yaptığı açı 45°dir. Diğer noktaların orijin noktasına göre koordinatları da verilmiştir (Şekil 1.1.c). 

Absolute Polar Coordinates [(Absılut Polır Koordınıt) (Mutlak Kutupsal Koordinat)]: Noktaların koordinatı, 
orijin noktası ile yeni oluşturulacak noktalar arasındaki mesafe ve 0° ile yaptığı açıya göre belirlenir. 

CAD programında kullanılan bazı koordinat sistemleri şunlardır: 

WCS [(World Coordinate System) (Völd Koordınıt Sistım) (Dünya Koordinat Sistemi)]: CAD’de hazır olan ko-
ordinat sistemidir. 

UCS [(User Coordinate System) (Yusır Koordınıt Sistım) (Kullanıcı Koordinat Sistemi)]: Kullanıcı tarafından 
tanımlanan koordinat sistemidir.

1.1.2. CAD Programı Koordinat Sistemi Çizim Esasları
Koordinat sistemini oluşturup birbiriyle dik kesişen x ve y eksenleri dört bölgeyi oluşturur. Bölgeler saat yönünün 
tersi istikamette sırasıyla I, II, III ve IV. bölge olarak adlandırılır. 0,0 ile gösterilen orijin noktası, x ve y eksenin kesiş-
tiği noktadır (Şekil 1.1.a). Koordinat sistemi, çizimin bir noktadan başlanarak yatay ve dikey eksenlerde yapılmasını 
sağlar. Üç boyutlu ortam ise xy düzlemine dik olan, z ekseni istikametinde çizim yapılan yerdir. Üç eksenin kesiştiği 
yer (0,0,0) orijin noktasıdır. 

Şekil 1.1: Koordinat sistemleri kullanımı 

a) Mutlak kartezyen koordinat b) Bağıl kartezyen koordinat c) Bağıl kutupsal koordinat
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1.2. Çizim Ayarları 
CAD programı ile çalışmaya başlamadan önce kullanıcı arayüz ayarlarının yapılması gerekir. Bu ayarlar, çalışmanın 
daha hızlı yürütülmesini sağlar. Ayarları yapılmayan bir çalışmada fare kullanımı gerekliliği artar. Bu durum da çizi-
min daha uzun sürede yapılmasına neden olur. 

1.2.1. Çizim Sınırı Ayarları 
Limits [(Limits) (Sınırlar)]: Çizim alanı boyutunu ayarlayan komuttur. Limits 
komutu kullanılarak sol alt ve sağ üst nokta koordinatları yazılıp çizim alanı 
oluşturulur. Yapılacak çizimin büyüklüğüne göre bu çizim alanı sınırı ayarla-
nabilir. 

Çizim alanı ölçülerinin 5000, 5000 (x,y) olması için aşağıdaki sıra izlenir: 

• Sırasıyla Menu Bar→Format→Drawing Limits’e tıklanır ya da komut sa-
tırına Limits yazılır (Görsel 1.3). 

• Çizim alanı sol alt köşe koordinatı 0,0 olarak girilir ve Enter tuşuna basılır. 

• Sağ üst köşe koordinatı 5000,5000 olarak girilir ve Enter tuşuna basılır. 

• Zoom [(zum) (görüntü büyütüp küçültme)] (Z) yazılarak komut çalıştırılır. 

• All [(ol) (hepsi)] (A) yazılır ve Enter tuşuna basılır. 

1.2.2. Izgara ve Sekme Ayarları 
Grid [(Gırid) (Izgara)]: Çizim alanı üzerinde ızgara adı verilen karelerin görünmesini ve kare çizgileri arasındaki 
boşluğun ayarlanmasını sağlayan komuttur. 

Snap [(Sınip) (Sekme)]: Sekme mesafesine göre imlecin sekerek hareket et-
mesini sağlayan komuttur. 

Görsel 1.4’teki Drafting Settings (DS) diyalog kutusuna aşağıda belirtilen şe-
killerde ulaşılabilir:

• Komut satırına Osnap [(aosnap) (nesne yakalama)] , OS veya DS yazılır. 

• Klavyeden Shift [(şift) (üst karakter tuşu)] ve fare sağ tuşuna birlikte basıla-
rak açılan listeden Osnap Settings (OS) [(aosnap setingz) (nesne yakalama 
ayarları)] seçilir. 

Drafting Settings (DS) diyalog kutusundaki Snap and Grid sekmesinde Grid 
ve Snap ayarları yapılır. 

Izgara ve sekmeyi aktifleştirmek için aşağıdaki yollardan biri izlenir: 

• Komut satırına Grid veya Snap yazılarak Enter tuşuna basılır. Ardından On yazılır. 

• Grid için F7 ve Snap için F9 fonksiyon tuşuna basılır. 

• Grid için Ctrl key [(control key) (kıntrol ki) (kontrol tuşu)] + G, Snap için Ctrl + B kısayol tuşlarına aynı anda basılır. 

• Durum çubuğundaki Grid ve Snap butonlarına tıklanır (Görsel 1.5). 

• Komut satırına Osnap (OS) yazılır ve Enter tuşuna basılır. Ekrana gelen 
Drafting Settings (DS) diyalog kutusundan Snap and Grid sekmesine tık-
lanır. Buradaki Grid On ve Snap On kutuları işaretlenir.

• Drafting Settings (DS) diyalog kutusundaki Snap and Grid sekmesinden x 
ve y boşluk değerleri girilir. Grid ve Snap boşluk mesafeleri farklı yazılabilir.

Görsel 1.3: Limits komutunun 
çalıştırılması 

Görsel 1.4: Drafting Settings diyalog 
kutusu 

Görsel 1.5: Durum çubuğundaki Grid 
ve Snap butonları

Grid ve 
Snap
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Menubar (Menübar): Menü çubuğunun ekrana getirilmesini sağlayan komuttur. Aktifleştirmek için Menubar ya-
zılarak Enter tuşuna basılır. Menü çubuğunun ekrana getirilmesi için 1, ekrandan kaldırılması için 0 yazılır. Eski 
versiyon CAD programlarındaki klasik görünümde sık kullanılan bir menüdür (Görsel 1.6). 

1.3.2. Araç Çubukları Kullanımı 
Çalışma biçimine uygun olarak kullanıcı tarafından arayüz ekranı düzenlenir. Sık kullanılan araç çubukları ekrana 
getirilir. 

Quick Access Toolbar [(Kuik Eksıs Tulbar) (Hızlı Erişim Araç Çubuğu)]: Sayfanın en üstünde bulunur. En çok kul-
lanılan araç çubuğudur. Araç çubuğunun sağ yanındaki ok düğmesine tıklanır. Açılan listeden araç çubuğuna yeni 
komutlar ilave edilir. Bu listenin altında bulunan Show Menu Bar [(şou menyu bar) (menü çubuğunu göster)] seçi-
lirse menü çubuğu üstte görünür (Görsel 1.7).

1.3. Ekran Kontrolü 
CAD programı arayüzünün iyi bir şekilde tanınması çalışma verimini artırır. Ekran kontrol komutlarının iyi bir şekilde 
kullanılması çalışmaların daha seri yapılabilmesi için önemlidir. 

1.3.1. Menü ve Alt Menü Kullanımı 
Son versiyon CAD programlarının kullanıcıya görsel olarak hitap etmesi için menüler geliştirilmiştir. Geliştirilen me-
nüler sayesinde komut ve alt komutlara ulaşmak daha kolay hâle gelmiştir. 

Ribbon [(Ribın) (Şerit Menü)]: Tab [(tab) (sekme)] menüleri ve bu menülere ait komut panellerini üzerinde bulun-
duran kısımdır. Tab menü başlıklarına tıklanarak komut panelleri açılır. Home [(höm) (ana)] Tab menüsü içerisinde 
Draw [(dro) (çizmek)] komut paneli bulunur. 

Komut satırına Ribbonclose ya da Ribbon yazılarak Enter tuşuna basılır. Şerit menü bu şekilde kapatılır ya da açılır 
(Görsel 1.6). 

Şerit menü üzerinde farenin sağ tuşu tıklanarak açılan listeden menü başlıkları ve panelleri eklenir. Şerit menüyü 
küçültmek için menünün sağındaki küçük ok düğmesine tıklanır.

Görsel 1.6: Ribbon (şerit menü) üzerindeki menü başlıkları ve panellerinin eklenmesi 

Tab menü Draw 
komut paneli

Draw
menü başlığı 

Minimize panel 
butonu

Komut paneli üzerine fare 
sağ tuşu ile tıklanır.

Şerit menü

Görsel 1.7: Menü çubuğunun ekrana getirilmesi 

Hızlı erişim 
araç çubuğu

Menü çubuğu
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Görsel 1.8: Zoom ve Pan komutlarına erişim

Toolbars: Ekrana getirilen araç çubuklarıdır. Araç çubuklarının içinde çeşitli komutlar bulunur. 

Sırasıyla Menubar→ Tools→ Toolbars seçenekleri seçilir. Açılan listeden araç çubuklarından birine tıklanır ve 
istenen araç çubuğu ekrana getirilir. 

Tool Palettes: Çizim alanı kenarına yakın yerleştirilen komutların bulunduğu palettir. Sırasıyla Ribbon→ View→ 
Tool Palettes seçeneklerine tıklanarak araç paleti ekrana getirilir. Hazır çizilmiş blok ve dinamik blok elemanları bu 
palet üzerinde bulunur. 

1.3.3. Ekran Kontrol Komutları 
Ekran kontrol komutları, çizim üzerinde daha seri müdahale edilebilmesini sağlar. 

Pan [(Pan) (Görüntü Kaydırma)]: Nesnelerin görüntülerini kaydıran komuttur. 

Zoom [(Zum) (Görüntü Büyütüp Küçültme)]: Çizim alanında bulunan nesne görüntülerinin yakınlaştırılıp uzaklaş-
tırılmasını sağlayan komuttur. Çizim alanındaki nesnelerin konumlarını ve büyüklüklerini bozmaz. 

Görsel 1.8’deki Zoom ve Pan komutlarına erişim için aşağıdaki yollardan biri izlenir: 

• Sırasıyla Ribbon→ View→ Navigation Bar seçenekleri seçilir. 

• Komut satırına Zoom (Z) ya da Pan (P) yazılır ve Enter tuşuna basılır. 

• Farenin sağ tuşu kullanılarak açılan listeden Zoom ya da Pan seçilir. 

Zoom (Z) ve Pan (P) komutları kullanımında aşağıdaki sıra izlenir: 

• Çizim ekranında büyütülecek alan üzerine tıklanarak çizimler pencere içerisine alınır. 

• Farenin orta tuşu (tekerlekli kısım) ileri geri hareket ettirilerek ekran üzerinde çizimlerin yakınlaştırılması ve 
uzaklaştırılması sağlanır. 

• Farenin orta tuşuna basılarak istenen tarafa kaydırma yapılır.

View menü başlığı

View tab menü

Navigation Bar

Zoom Alt Komut Seçenekleri 

Gerçek zamanlı büyütme ve küçültme yapar.
Çizim aşamasının bir önceki görüntüsünü ekrana getirir.
Fare yardımıyla pencere içerisine alınan nesneleri ekrana sığdırır.
Ekranda görünen dikdörtgen şekil, farenin sol tuşuna iki defa tıklanarak
sabitlenir. Büyütülmek istenen bölgeye sağ tuşla tıklanır. 
Ekrandaki görüntünün istenen ölçekte görünmesini sağlar.
Çizim alanında bir noktaya tıklanır. Bu nokta ekranın merkezinde görünür.
Çizim alanında seçilen nesneleri ekrana sığdırır.

Çizim alanındaki bütün nesneleri ekrana sığacak şekilde görüntüler.

Ekrandaki görüntüyü yakınlaştırır.
Ekrandaki görüntüyü uzaklaştırır.

Limit değerlerine göre bütün çizim alanını görüntüler.

Navigation Bar

Pan

Zoom
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1.4. İki Boyutlu Çizim Komutları 
Çizim sayfasında iki boyutlu çizgilerin çizilmesi ve düzenlenmesi, yazıların yazılması, ölçülendirmelerin yapılması, 
tarama desenlerinin oluşturulması ve antet çalışmalarının yapılmasıyla gerekli çıktıların alınma süreçleri gerçekleş-
tirilmektedir. 

1.4.1. Nesne Yakalama Modları 
Osnap: Çizgi ve şekil gibi nesnelerin üzerindeki belirli noktaları yakalamak için kullanılan komuttur. Nesne üzerine 
fare imleci yaklaştırıldığında belirli noktalar üzerinde kenetleme simgeleri görülür. Bu simgelere yakalama modları 
denir. 

Görsel 1.9’daki Osnap (OS) yakalama modlarını aktifleştirmek için aşağıdaki yollardan biri izlenir: 

• Durum çubuğundaki Osnap simgesine ya da F3 fonksiyon tuşuna basılır. 

• Sırasıyla Drafting Settings→ Object Snap→ Object Snap On (F3) kutuları işaretlenir. 

• Osnap (OS) yazılır. Açılan listeden Object Snap Settings seçilir.

Bazı yakalama modlarının kullanımları Şekil 1.2’de verilmiştir.

Şekil 1.2: Osnap yakalama modları kullanımı 

Görsel 1.9: Object Snap (nesne yakalama modları)

Shift + fare sağ tuş ile açılan liste-
den istenen osnap moduna tıkla-
nır.

Object Snap On kutusu işaretle-
nerek aktifleştirilir.

Nesne yakalama modları işaretle-
nerek aktifleştirilir.

Endpoint Tangent Center Midpoint Quadrant Perpendicular
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Görsel 1.10’da nesne yakalama modları ve işlevleri görülmektedir. 

Object Snap Tracking [(Abcekt Snap Trakin) (Nesne Yakalama İzleri)]: Çizgi ve yay gibi nesnelerin yakalama nok-
tası hizasından imleci yakalayan komuttur. 

Object Snap Tracking modunu aktifleştirmek için aşağıdaki yollardan biri izlenir: 

• Durum çubuğundaki Object Snap Tracking simgesine tıklanır ya da F11 fonksiyon tuşuna basılır. 

• Sırasıyla Drafting Settings→ Osnap→ Object Snap Tracking On kutuları işaretlenir. 

Options [(Oapşıns) (Tercihler)]: Fare imleci, yakalama modu büyüklüğü, ekran ve menü renginin değiştirilmesi gibi 
birçok ayarın yapılmasını sağlar. 

Options (OP) ayarlarına ulaşmada aşağıdaki yollardan biri izlenir: 

• Komut satırına Options (OP) yazılır ya da sırasıyla Menubar→ Tools→ Options seçeneklerine tıklanır. 

• Çizim alanı üzerinde farenin sağ tuşuna tıklanır ve açılan listeden Options seçilir. 

• Drafting Settings (DS) diyalog kutusundaki Options düğmesine tıklanır.

Görsel 1.10: Nesne yakalama modları

Çizgi ucundan yakalar.
Çizgi ortasından yakalar.

Yay ve çemberin merkezinden yakalar.
Nesnenin geometrik merkezinden yakalar.

Point komutuyla oluşturulmuş noktadan yakalar.
Yay ve çemberin çeyrek noktasından yakalar.

Çizgilerin kesişim noktasından yakalar.
Çizgi ve yayın uzantı noktasından yakalar.

Blok ve yazıların yerleşim noktasından yakalar.
Bir çizgiye dışındaki bir noktadan dik inerek yakalar.

Çember ve yayın teğet noktasını herhangi bir noktadan yakalar.
Nesne üzerindeki en yakın noktadan yakalar.

Çizgi uzantılarının kesişme noktasından yakalar.
Bulunduğu noktaya göre çizgiye paralel olan izinden yakalar.

Osnap düğmesi yanın-
daki oka tıklanarak liste 
açılır.
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1.4.2. Çizgi Çizme Komutları 
Line [(Layn) (Çizgi)]: Yatay, dikey ve eğik doğrultuda çizgi çizmek için kullanılan komuttur. Komutu çalıştırmak için 
sırasıyla Ribbon→ Draw→ Line seçeneklerine tıklanır. 

Çizgilerin yatay ve dikey konumda çizilebilmesi için Ortho [(orto) (diklik)] (F8) modu aktif hâle getirilir. 

Line (L) komutu kullanımında aşağıdaki sıra izlenir (Şekil 1.3): 

• Komut satırına Line (L) yazılarak komut çalıştırılır. 

• Çizginin başlangıç noktası için ekrana tıklanır ya da klavyeden koordinat girilir. 

• Bir sonraki nokta için koordinat ya da Dynamic Input [(daynemik input) (dinamik veri girişi)] aktif hâle getirilerek 
uzunluk ve açı girilir. Ardından Enter tuşuna basılır. 

• Tab tuşuna basılarak uzunluk ve açı kutuları arasında geçiş yapılır. 

• Çizilen yanlış çizgiyi geri alıp bir önceki çizim aşamasına dönmek için Undo [(andu) (geri almak)] (U) yazılır ve 
Enter tuşuna basılır.

Rectangle [(Rektengıl) (Dikdörtgen)]: En ve boy ölçülerine göre dikdörtgen çizmek için kullanılan komuttur. Komu-
tu çalıştırmak için sırasıyla Ribbon→ Draw→ Rectangle seçeneklerine tıklanır. 

Rectangle (REC) komutu kullanımında aşağıdaki sıra izlenir: 

• Komut satırına Rectangle (REC) yazılarak komut çalıştırılır. 

• Dikdörtgenin ilk köşe noktası için ekranda herhangi bir yere tıklanır. 

• F12 fonksiyon tuşuna basılır. Dynamic Input’un aktifleştirilmesiyle en ve boy kutuları ekranda görülür. 

• Dikdörtgenin en ve boy bilgileri bu kutuların içerisine yazılır ve Enter tuşuna basılır ya da dikdörtgenin köşe ko-
ordinatı girilir ve Enter tuşuna basılır. 

Rectangle (REC) komutuna ait bazı alt komutlar ve özellikleri aşağıda sıralanmıştır (Şekil 1.4): 

Chamfer [(Çemfa) (Pah)]: Dikdörtgenin köşelerini pahlı çizer. 

Fillet [(Fıllet) (Köşe Birleştirme)]: Dikdörtgenin köşelerini yarıçapa göre yaylı çizer. 

Şekil 1.4: Rectangle komutu kullanım özellikleri 

Dikdörtgen çizer 
(70,100).

Dikdörtgenin köşe-
lerine pah yapar.

Dikdörtgenin köşe-
lerini yuvarlatır.

Şekil 1.3: Line komutu ile oluşturulan çizimler
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Circle [(Sırkıl) (Çember)]: Yarıçap ve çap gibi özelliklerine göre çember çizmek için kullanılan komuttur. Komutu 
çalıştırmak için sırasıyla Ribbon→ Home → Draw→ Circle seçeneklerine tıklanır. Çember özelliklerinin olduğu 
panele ulaşılır. 

Circle (C) komutu kullanımında aşağıdaki sıra izlenir (Şekil 1.5): 

• Komut satırına Circle (C) yazılarak komut çalıştırılır. 

• Çember merkez noktasına tıklanır ya da koordinat yazılır. 

• Yarıçap girilir ya da Diameter [(dayemitır) (çap)] için D yazılarak çap girilir.

Şekil 1.5: Circle komutu kullanımları 

a) Yarıçapa (Radius) 
göre çember çizimi

b) Çapa (Diameter) 
göre çember çizimi 

Çemberin diğer özeliklerine göre çizim yöntemleri Görsel 1.11’deki gibidir.

Görsel 1.11: Çemberin (Circle) bazı özelliklerine göre çizim yöntemleri 

Arc [(Ark) (Yay)]: Yarıçap, başlangıç, merkez ve son noktası gibi özelliklerine göre yay çizmek için kullanılan komut-
tur. 

Komutu çalıştırmak için sırasıyla Ribbon→ Draw→ Arc seçeneklerine tıklanır. Yay özelliklerinin olduğu panele 
ulaşılır (Görsel 1.12). Merkez, yarıçap, açı vb. özelliklerine göre saat yönünün tersi istikamette yay çizilir. 

Görsel 1.12: Yayın (Arc) bazı özelliklerine göre çizim yöntemleri 

Başlangıç, merkez ve son noktasına göre yay çizer.

Başlangıç, son noktası ve yarıçapına göre yay çizer.

Başlangıç, merkez ve açıya göre yay çizer.

Arc (A) komutu kullanımında aşağıdaki sıra izlenir (Şekil 1.6): 

• Komut satırına Arc (A) yazılıp  Enter tuşuna basılır. 

• Center [(sentır) (merkez)] seçilir ya da C yazılır ve Enter tuşuna basılır. 

• Yayın merkez (center) noktasına tıklanır. 

• Yayın başlangıç (start) noktasına tıklanır. 

• Yayın son (end) noktasına tıklanır. 

Bu şekilde Center, Start ve End parametrelerine göre yay çizilir.
Şekil 1.6: Arc komutu ile yay 

çizilmesi

İki noktaya göre çember çizer.

Üç noktaya göre çember çizer.

İki teğet noktaya ve yarıçapa göre çember çizer.

Üç teğet noktaya göre çember çizer.
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Şekil 1.7’de yer alan yazı şeklinin çizimi için sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapınız. 

İşlem Basamakları 

• Çizim sınırlarını (x,y) ayarlayınız. 

• Izgaranın boşluk değerini (x,y) ayarlayınız. 

• Sekme değerini (x,y) ayarlayınız. 

• Çizgi çizme komutuyla ızgara üzerinde sekme yaparak yazı şeklini çiziniz.

Şekil 1.7: Yazı şeklinin çizimi
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Şekil 1.8’de verilen ev şeklinin çizimi için sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapınız. 

İşlem Basamakları 

• Dinamik veri girişini aktifleştiriniz. 

• Düz çizgi çizme komutunu çalıştırınız. 

• Orijin noktasına göre 1. noktanın koordinatını (x,y) giriniz. 

• Diğer noktaların uzunluk ve açılarını ekranda görülen dinamik veri girişi kutularının içine yazınız. 

• Çizgi uzunluğu kutusundan açı kutusuna geçiş yaparak açı değerini yazınız. 

• Kare çizgisinin ilk köşesini 8. noktanın koordinatına (x,y) göre giriniz. 

• Karenin kenar uzunluklarını koordinata (@x,y) göre çiziniz. 

• Çizilen karenin üstüne başlangıç, merkez ve bitiş noktası olan yayı çiziniz. 

• Orijin noktasına göre 12. noktanın koordinatını (x,y) giriniz. 

• Yarıçapı yazarak çemberi çiziniz.

Şekil 1.8: Ev şeklinin çizimi
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1.5. Bilgisayarla Dosyalama 
Çizim dosyasının açılması, kaydedilmesi, dosya içerisine nesnelerin (çizim, resim vb.) indirilmesi, çizim dosyası içe-
risindeki nesnelerin farklı formatlardaki dosyalara kaydedilmesi gibi işlemlere dosyalama işlemleri denir. 

Görsel 1.13’teki dosyalama işlemlerine ulaşmak için aşağıdaki yollardan biri izlenir: 

• Hızlı erişim araç çubuğundan istenen komut seçilir. 

• File [(fayl) (dosya)] menüsünde açılan listeden istenen komut seçilir. 

• Dosyalama komut isimleri yazılır. 

• Komut kısayol tuşlarına basılır (Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+S, Ctrl+Shift+S, Ctrl+C vb.).

Görsel 1.13: File menüsü ve hızlı erişim 
araç çubuğunun görünümü

Hızlı erişim araç çubuğu

File menüsü

Dosyalama İşlemleri 

Dosya açılırken yapılan işlemler şunlardır: 

  New [(nyu) (yeni)] komutu kullanılarak yeni çizim dosyası açılır. 

  Hâlihazırda olan çizim dosyası ise Open [(opın) (açmak)] komutu ile açılır. 

Açılan dosya üzerinde yapılan bazı işlemler şunlardır: 

   Save [(seyv) (kaydetmek)] komutu kullanılarak dosyanın ilk defa kaydedilmesi sağlanır. 

  Save As [(seyvaz) (farklı kaydetmek)] komutu kullanılarak dosyanın farklı isimle farklı bir klasöre kaydedil-

mesi sağlanır. 

  Import [(import) (içeri aktarmak)] komutu kullanılarak farklı dosya türündeki dosyalar (3ds, pdf ve wmf 

vb.) çizim dosyası içerisine aktarılır. 

  Export [(eksport) (dışarı aktarım)] komutu kullanılarak çizim dosyasındaki çizimler, farklı dosya türlerine 

(wmf, dwf, bmp ve stl vb.) çevrilerek dışa aktarılır. 

 Plot [(plat) (çizdir)] komutu kullanılarak dosya çıktı ayarları yapılır ve yazdırma işlemi gerçekleştirilir. 

 Close [(klos) (kapatmak)] komutu kullanılarak çizim dosyası kapatılır. 
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İki Boyutlu Çizim Komutları ile Geometrik Şekillerin Çizilmesi Değerlendirme Formu

 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Derece

ço
k 

za
yı

f

za
yı

f

or
ta

iy
i

ço
k 

iy
i

Ölçütler 1 2 3 4 5

İki Boyutlu Çizim Komutları

1 Çizim sınırı ayarlarını yaptı. 

2 Izgara ve sekme ayarlarını yaptı. 

3 CAD programı koordinat sistemini kullandı. 

4 Nesne yakalama modlarını aktifleştirdi. 

5 Dinamik veri girişini aktifleştirdi. 

6 Düz ve eğik çizgiler çizdi. 

7 Dikdörtgen çizdi. 

8 Yay çizdi. 

9 Çember çizdi. 

10 Çalışmayı zamanında bitirdi.

Sütun Toplamı

Ölçek Puanı

100 Üzerinden Alınan Puan

*Tablodaki ölçek puanını 100’lük sisteme dönüştürme işlemi

Tabloda her bir ölçüt için belirlenen en yüksek puan 5’tir. Tabloda toplam 10 ölçüt vardır. Dolayısıyla tablodan alınabilecek 
en yüksek puan 10 x 5=50 dir. 

100 Üzerinden Alınan Puan = [(Ölçek Puanı x 100) / 50]

Yönerge 
Bu uygulama kapsamında öğrenci tarafından kazanılması istenen beceri ve davranışların ne düzeyde 
gerçekleştiğini dikkate alarak belirlenen ölçütlerin derecesini ilgili kutucuğa (X) işaretleyiniz.
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Öğrenme
Birimi2. 

 Konular
2.1. Katman Ayarları ve Geometrik Şekil Çizimleri  
2.2. Kapı Çı̇zı̇mleri
2.3. Pencere Çı̇zı̇mleri 
2.4. Topal Kasa Çı̇zı̇mleri
2.5. Kapı ve Pencere Blokları Oluşturma  

BİLGİSAYARLA KAPI VE PENCERE ÇİZİMLERİ

http://kitap.eba.gov.tr/KodSor.php?KOD=12074
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2.1. Katman Ayarları ve Geometrik Şekil Çizimleri  

2. BİLGİSAYARLA KAPI VE PENCERE ÇİZİMLERİ 
Binaların dış kısımlarıyla bağlantılı olan dış kapı, balkon kapısı, topal kasa ve pencere ile iç bölümlerle bağlantılı olan 

iç kapıların çizimleri yapılır. Bu çizimler, küçük ölçeklerde (1∕100 ve 1∕50) şematik; büyük ölçeklerde (1∕20, 1∕10, 
1∕5, 

1∕2) ise daha detaylı olarak gösterilir. 

Görsel 2.1: Layer Properties Manager diyalog kutusu 

Çizilecek geometrik şekillerin düzgün ve anlaşılır bir biçimde görünmesi için öncelikle katman ayarları yapılır. 

2.1.1. Katman (Layer) Ayarları 
Layer [(Leyır) (Katman)]: Çizim alanındaki her bir çizgi, yazı, ölçülendirme gibi nesneler için isim, renk, çizgi tipi, 
çizgi kalınlığı vb. özellikleri bünyesinde saklayan şeffaf tabakalara katman denir. 

Her bir katman için ayrı isim verilir. Bu katmanlar Layer Properties Manager [(leyır prapırtiz manıcır) (katman 
özellikleri yöneticisi)] (LA) diyalog kutusu içerisinde oluşturulur. Sırasıyla Ribbon→ Home→ Layer Properties 
seçeneklerine tıklanarak ilgili diyalog kutusu ekrana getirilir (Görsel 2.1). 

Layer Properties Manager (LA) diyalog kutusu kullanılarak yapılabilecek bazı işlemler şunlardır (Görsel 2.1): 

• New Layer [(nyu leyır) (yeni katman)] seçeneğine tıklanarak yeni bir katman oluşturulur. 

• Color [(kolır) (renk)] seçeneğine tıklanarak çizgi rengi ayarı yapılır. 

• Linetype [(layntayp) (çizgi tipi)] seçeneğine tıklanarak çizgi tipi ayarı yapılır. 

• Lineweight [(laynveyt) (çizgi kalınlığı)] seçeneğine tıklanarak çizgi kalınlığı ayarlanır. 

• Name [(neym) (isim)] seçeneğine tıklanarak katman ismi yazılır. 

Yeni katman oluşturulur.
Oluşturulan yeni katman, bölünmüş ekranlarda ve layout [(leyaut) 
(düzen)] ortamında dondurulur ya da çözdürülür.
Oluşturulan katman silinir.
Kullanılacak katman aktifleştirilir.

Katmanın 
durumunu 

gösterir.

Katman 
adı

Seçilen katmanı, bölünmüş ekranlar-
da ve layout ortamında dondurur ve 
görünmez yapar.
Seçilen katmanın şeffaflığını ayarlar.
Seçilen katmanın çizgi kalınlığını ayar-
lar.
Seçilen katmanın çizgi tipini ayarlar.
Seçilen katmanın rengini ayarlar.
Plot seçeneği aktif ise katmanı kâğıda 
çizdirir.
Seçilen katmanı kilitler. Katman ek-
randa görünür fakat seçilip silinemez.
Çizim sırasında görünmesi istenme-
yen katmanları görünmez yapar.
Seçilen katman kapatılır, ekranda gö-
rünmez ve yazdırılmaz.
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2.1.2. Geometrik Şekil Çizimleri 
Polyline [(Polilayn) (Çoklu Çizgi)]: Çoklu birleşik çizgi çizmek için kul-
lanılan komuttur. 

Polyline (PL) komutu kullanımında aşağıdaki sıra izlenir (Şekil 2.2): 

• Komut satırına Polyline (PL) yazılarak komut çalıştırılır. 

• Çizginin başlangıç noktası için ekrana tıklanır ya da klavyeden ko-
ordinat girilir. 

• Bir sonraki nokta için koordinat ya da çizgi uzunluğu girilir. 

Polyline (PL) komutuna ait bazı alt komutlar ve özellikleri aşağıda 
sıralanmıştır: 

• Arc (A): Yay çizimi yapmak için kullanılır. 

• Close (C): Çizginin başlangıç ve son noktasını birleştirerek kapalı 
birleşik çizgi elde edilmesini sağlar. 

• Width (W): İstenen kalınlıkta birleşik çizgi çizilmesini sağlar. 

Layer Properties Manager (LA) diyalog kutusunda katmanlar oluşturulur (Görsel 2.2). Kullanılmak istenen katman 
aktifleştirilerek çizim yapılır (Şekil 2.1).

Şekil 2.1: Oluşturulan katmanlara göre yapılan örnek çizim 

Kare çizgisi

Eksen çizgisiKesik çizgisi

Çember çizgisi

Görsel 2.2: Katman (Layer) özelliklerini ayarlama 

Şekil 2.2: Polyline komutu ile oluşturulan 
örnek çizim 
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Polygon [(Paligın) (Çokgen)]: Çokgen şeklindeki çizimleri yapmak için kullanılan komuttur. Kenar sayısı 3 ile 1024 
arasında olmalıdır. 

Polygon (POL) komutu kullanımında aşağıdaki 
sıra izlenir (Şekil 2.3): 

• Komut satırına Polygon (POL) yazılarak ko-
mut çalıştırılır. 

• Çokgenin kenar sayısı yazılır ve Enter tuşuna 
basılır. 

• Çokgenin merkez noktasına tıklanır. 

• Inscribed in circle [(inskraybd in sırkıl) (çem-
ber içine çizilmiş)] (I) seçeneği seçilerek var 
olduğu kabul edilen (hayalî) çembere içten 
teğet olan çokgen çizilir ya da Circumscri-
bed about circle [(sırkımskraybd ıbaut sırkıl) 
(çember dışından çevrelemek)] (C) seçene-
ği seçilerek var olduğu kabul edilen (hayalî) 
çembere dıştan teğet olan çokgen çizilir. 

• Var olduğu kabul edilen (hayalî) çemberin 
yarıçapı girilerek Enter tuşuna basılır ya da 
çemberin çizileceği herhangi bir noktaya tık-
lanır. 

• Edge [(ec) (kenar)] seçeneği seçilerek kenar 
uzunluğuna göre çokgen çizilir. 

Offset [(Ofsıt) (Ötelemek)]: Çizgileri öteleyerek çoğaltma yapan komuttur. 

Offset (O) komutu kullanımında aşağıdaki sıra 
izlenir (Şekil 2.4): 

• Komut satırına Offset (O) yazılarak komut 
çalıştırılır. 

• Öteleyerek çoğaltma için bırakılacak boşluk 
mesafesi sayı olarak girilir ve Enter tuşuna 
basılır. 

• Çizgi üzerine tıklanarak çizgi seçilir. 

• Çoğaltma yapılacak tarafa tıklanır ve bu şe-
kilde çoğaltmaya devam edilir. 

• Öteleyerek çoğaltma işlemi, Enter tuşuna 
basılarak sonlandırılır. 

Offset (O) komutuna ait bazı alt komutlar ve özellikleri aşağıda verilmiştir: 

• Multiple [(Maltıpıl) (Çoklu)] (M): Çizgi üzerine sürekli tıklamaya gerek olmadan çoğaltma yapar. 

• Layer (L)→Current [(Körınt) (Geçerli)] (C): Alt komut seçeneğinde geçerli (aktif) katmana göre çoğaltma yapar. 

Şekil 2.3: Polygon komutu ile oluşturulan çokgen çizimleri 

Şekil 2.4: Offset komutu ile oluşturulan çizimler 
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Chamfer [(Çemfır) (Pah)]: İki çizgiyi köşeli ya da pahlı olarak birleştiren komuttur. 

Chamfer (CHA) komutu kullanımında aşağıdaki sıra izlenir: 

• Komut satırına Chamfer (CHA) yazılarak komut çalıştırılır. 

• Pahlı olarak birleştirilecek birleşik çizgiye veya paralel olmayan çizgilere tıklanır. 

Chamfer (CHA) komutuna ait bazı alt komutlar ve özellikleri aşağıda sıralanmıştır (Şekil 2.6): 

• Distance [(Distıns) (Mesafe)] (D): Köşeden kenarlara verilen uzunluğa göre pah yapar. 

• Angle [(Anggıl) (Açı)] (A): Uzunluk ve açıya göre pah yapar. 

• Multiple (M): Çizgilerin art arda seçilmesini sağlar. 

• Polyline (P): Birleşik çizgilerin köşelerini açı ve pah uzunluğuna göre tek hamlede birleştirir. 

• Trim (T) - No Trim (N): Köşelerin budanmasını ya da budanmamasını sağlar. 

Şekil 2.5: Fillet komutu ile oluşturulan çizimler 

Şekil 2.6: Chamfer komutu ile oluşturulan çizimler 

Fillet [(Filıt) (Köşeleri Birleştirmek)]: İki çizgiyi köşeli olarak birleştiren komuttur. 

Fillet (F) komutu kullanımında aşağıdaki sıra izlenir: 

• Komut satırına Fillet (F) yazılarak komut çalıştırılır. 

• Birleştirilecek iki çizgi üzerine tıklanır. 

Fillet (F) komutuna ait bazı alt komutlar ve özellikleri aşağıda sıralanmıştır (Şekil 2.5): 

• Radius (R): Yarıçap değerine göre köşeleri yuvarlatır. 

• Multiple (M): Art arda seçilen çizgilerin köşelerini birleştirir. 

• Polyline (P): Polyline ile çizilmiş objelerin tüm köşelerini tek seferde yuvarlatır veya yuvarlatılmış tüm köşeleri 
keskinleştirir.
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 Trim [(Tırim) (Budamak)]: Kesişen iki ve daha fazla çizginin seçilen kısımlarını budayan yani temizleyen komuttur. 
Budanamayacak çizgiler silinir. 

Trim (TR) komutu kullanımında aşağıdaki sıra izlenir (Şekil 2.7): 

• Komut satırına Trim (TR) yazılarak komut çalıştırılır. 

• Fare imlecinin değdiği çizgiler budanır. İmleç tek kalan çizgiye değerse çizgi silinir. 

Trim (TR) komutuna ait bazı alt komutlar ve özellikleri aşağıda verilmiştir: 

• Cutting Edges [(Kating Ecız) (Kesme Kenarları)]: Seçilen iki çizgi arasında kalan çizgileri budar. 

• Erase (E): Seçilen birleşik çizgileri tek hamlede siler. 

• Undo (U): Budanan çizgileri geri getirir. 

Shift tuşuna basılarak seçilen çizgiler uzatılır.

Extend [(Ekstend) (Uzatmak)]: Çizgilerin seçilen kısımlarını uzatan komuttur. 

Extend (EX) komutu kullanımında aşağıdaki sıra izlenir (Şekil 2.8): 

• Komut satırına Extend (EX) yazılarak komut çalıştırılır. 

• Uzantıları başka çizgiye değecek olan çizgiler, seçilerek ya da farenin sol tuşu basılı tutulup, sürüklenerek uza-
tılır. 

• Enter tuşuna basılarak işlem sonlandırılır. 

Extend (EX) komutuna ait bazı alt komutlar ve özellikleri aşağıda verilmiştir: 

• Boundary Edges [(Baundri Ecız) (Sınır Kenarları)] (B): Diğer çizgileri, seçilen sınır çizgilerine kadar uzatır. 

• Undo (U): Budanan çizgileri geri getirir. 

Shift tuşuna basılarak seçilen çizgiler budanır. 

Şekil 2.8: Extend komutu uygulaması 

Şekil 2.7:Trim komutu uygulaması 
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Mirror [(Mirır) (Aynalamak)]: Objelerin bir eksene göre simetriğini (ayna görüntüsünü) almak için kullanılan ko-
muttur. Simetri ekseni, bağımsız olabileceği gibi objenin üzerinde de olabilir. 

Mirror (MI) komutu kullanımında aşağıdaki sıra izlenir (Şekil 2.9): 

• Komut satırına Mirror (MI) ya-
zılarak komut çalıştırılır. 

• Simetriği alınacak nesne seçilir 
ve Enter tuşuna basılır. 

• Simetri ekseni için iki noktaya 
(1, 2) tıklanır. 

• Seçilen nesne silinmeyecekse 
Enter tuşuna basılır. 

• Seçilen nesne silinecekse Y ya-
zılır ve Enter tuşuna basılır. 

Erase [(İreys) (Silmek)]: Seçilen nesneleri silmek için 
kullanılan komuttur. 

Erase (E) komutu kullanımında aşağıdaki sıra izlenir: 

• Komut satırına Erase (E) yazılarak komut çalıştı-
rılır. 

• Silinecek çizgiler seçilerek Enter tuşuna basılır. 

Önceden seçilen nesnelerin silinmesi için aşağıdaki 
yollardan biri izlenir (Şekil 2.10): 

• Delete tuşuna basılır. 

• Farenin sağ tuşuna tıklanarak açılan listeden Era-
se seçilir. 

• Komut satırına Erase (E) yazılır ve Enter tuşuna 
basılır. 

Düzenleme komutlarında kullanılan seçim yöntemleri şunlardır: 

• Window [(Vindo) (Pencere)] (W): Soldan sağa doğru seçim penceresi (mavi renkli alan) oluşturulur. Seçim 
penceresi içerisinde kalan çizgiler seçilir. 

• Crossing [(Krosing) (Çapraz)] (C): Sağdan sola doğru seçim penceresi (yeşil renkli alan) oluşturulur. Seçim pen-
ceresi içerisinde kalan ve seçim penceresine değen çizgiler seçilir. 

• Fence [(Fens) (Çit)] (F): Seçim aşamasında F yazılır ve Enter tuşuna basılır. Farenin sol tuşu basılı tutulup sürük-
lenerek veya iki ayrı noktaya tıklanarak seçim işlemi yapılır. 

• Previus [(Privies) (Önceki)] (P): Önceden seçimi yapılmış nesnelerin tekrar seçilmesi için P yazılır. 

• Last [(Last) (Son)] (L): En son seçilen nesneleri yeniden seçmek için L yazılır. 

Şekil 2.9: Mirror komutu ile oluşturulan çizimler 

Şekil 2.10: Seçilen nesnelerin silinmesi 
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Rotate [(Roteyt) (Döndürmek)]: Döndürme merkezi 
etrafında nesneyi açı veya doğrultusuna göre döndü-
ren komuttur. Saat yönünün ters istikametindeki açılar 
artı yöndedir. 
Rotate (RO) komutu kullanımında aşağıdaki sıra izlenir 
(Şekil 2.11): 

• Komut satırına Rotate (RO) yazılarak komut çalış-
tırılır. 

• Döndürülecek çizgi (nesne) seçilerek Enter tuşuna 
basılır. 

• Döndürme merkezi noktasına tıklanır. 
• Döndürülecek açı yazılarak Enter tuşuna basılır. 

Rotate (RO) komutuna ait bazı alt komutlar ve özellik-
leri aşağıda verilmiştir: 

• Referance [(Refrıns) (Referans)]: Nesnenin kena-
rını istenen açıya göre hizalar. 

• Copy [(Kapi) (Kopyalamak)]: Nesnenin kopyasını 
açıya göre döndürür. 

Move [(Muv) (Taşımak)]: Çizilen bir nesneyi bir yer-
den başka bir yere taşıyan komuttur. 
Move (M) komutu kullanımında aşağıdaki sıra izlenir 
(Şekil 2.12): 

• Komut satırına Move (M) yazılarak komut çalıştı-
rılır. 

• Taşınacak nesne seçilir ve Enter tuşuna basılır. 
• Nesnenin tutulacağı noktaya tıklanır. 
• Nesnenin taşınıp götürüleceği noktaya tıklanır. 

Copy (CO): Çizilen bir nesnenin kopyalarını oluşturmak 
için kullanılan komuttur. 
Copy (CO) komutu kullanımında aşağıdaki sıra izlenir 
(Şekil 2.13): 

• Komut satırına Copy (CO) yazılarak komut çalıştı-
rılır. 

• Kopyalanacak nesne seçilir ve Enter tuşuna basılır. 
• Nesnenin üzerindeki bir noktaya tıklanır. 
• Nesnenin kopyasının götürüleceği noktaya tıklanır 

ve Enter tuşuna basılır. 

Dizi hâlinde çoklu kopyalama işlemi aşağıdaki sıraya 
göre yapılır (Şekil 2.13): 

• Array [(ırey) (diziliş)] seçeneği seçilir. 
• Dizideki nesne sayısı (5) yazılır ve Enter tuşuna ba-

sılır. 
• Kopyalanacak nesnelerin arasında bırakılacak boş-

luk mesafesi ve nesne genişliği toplam mesafesi 
(27 cm) yazılarak Enter tuşuna basılır. 

• İşlemi sonlandırmak için Enter tuşuna basılır. 

Şekil 2.12: Move komutu uygulaması 

Şekil 2.11: Rotate komutu uygulaması

Şekil 2.13: Copy komutu ile oluşturulan çizimler 
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Şekil 2.14’te verilen çardağı ve çardağın üzerindeki Türk bayrağını çiziniz.

Şekil 2.14: Çardak çizimi

Görsel 2.3: Layer Properties Manager ayarları 

İşlem Basamakları 

• Katmanları oluşturunuz (Görsel 2.3).
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Şekil 2.15: Pencere ve bayrak çizimi 

Şekil 2.16: Çardak çiziminin düzenlenmesi 

• Çardağın çizgilerini çiziniz. 

• Çatı saçağının yayını çiziniz. 

• Ortadaki kemerli duvarın düz ve yaylı çizgilerini çiziniz. 

• Birlik, beraberlik ve bağımsızlığın simgesi olan Türk bayrağımızın dikdörtgen çizgilerini çiziniz. 

• Pencerenin dikdörtgen çizgilerini çiziniz. 

• Pencereye ait dikdörtgenin iki köşesini 30 cm yarıçapında (yaylı olarak) birleştiriniz. 

• Daire şeklindeki pencereyi ve bayrak üzerindeki ay şeklini çiziniz. 

• Daire ve kemerli pencerelerin 5 cm kalınlığını oluşturunuz. 

• Yıldızı çizebilmek için ihtiyaç duyulan düzgün beşgeni çiziniz (Şekil 2.15).

• Çardak ve bayrak üzerindeki çizgileri budayınız. 

• Çardak ve bayrak üzerindeki çizgileri uzatınız. 

• Şekil üzerindeki gereksiz çizgileri siliniz. 

• Simetri eksenine göre şeklin simetriğini alınız (Şekil 
2.16). 

• Çizimi Geometrik Şekil Çizimleri adıyla kaydediniz.
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İki Boyutlu Çizim Komutları ile Geometrik Şekillerin Çizilmesi Değerlendirme Formu

 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Derece

ço
k 

za
yı

f

za
yı

f

or
ta

iy
i

ço
k 

iy
i

Ölçütler 1 2 3 4 5

Katman Ayarları ve Geometrik Çizim Ayarları

1 Katmanları oluşturdu ve katman ayarlarını yaptı.

2 Birleşik çizgileri çizdi.  

3 Çokgeni çizdi.

4 Çizgileri, belirlenen aralığa göre çoğalttı.  

5 Çizgi köşelerini birleştirdi. 

6 Çizgilerin fazlalıklarını budadı.  

7 Çizgilerin eksik kısımlarını uzattı.

8 Çizgileri döndürdü.

9 Gereksiz çizgileri sildi.

10 Çizgileri kopyalayıp yerleştirdi.

11 Çizgileri taşıyıp yerleştirdi

12 Çizilen şeklin simetriğini oluşturdu.

13 Çalışmayı zamanında bitirdi.

Sütun Toplamı

Ölçek Puanı

100 Üzerinden Alınan Puan

*Tablodaki ölçek puanını 100’lük sisteme dönüştürme işlemi
Tabloda her bir ölçüt için belirlenen en yüksek puan 5’tir. Tabloda toplam 13 ölçüt vardır. Dolayısıyla tablodan alınabilecek 
en yüksek puan 13 x 5= 65 tir.

100 Üzerinden Alınan Puan = [(Ölçek Puanı x 100) / 65]

Yönerge 
Bu uygulama kapsamında öğrenci tarafından kazanılması istenen beceri ve davranışların ne düzeyde 
gerçekleştiğini dikkate alarak belirlenen ölçütlerin derecesini ilgili kutucuğa (X) işaretleyiniz.
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Şekil 2.17: Pres kapı perspektifi

Menteşe

Menteşe

Kapı kolu

Kapı kolu 
aynası

Kapı kilidi

Kapı kasası

Pervaz

2.2. Kapı Çizimleri 
Kapılar; üretildiği malzemeye göre ahşap, PVC (pevece) [(polyvinyl chloride) (palivaynıl klorayd) (plastik malzeme)] 
ve metal kapılar olarak isimlendirilir. Genellikle iç kapılar ahşap, dış kapılar ise metal malzemeden yapılır. Balkon 
kapıları ve Fransız pencereleri ise daha çok PVC olarak üretilir. Ahşap ürünlerinden yapılan pres kapılar, masif kapı-
lara göre daha çok tercih edilir (Şekil 2.17).

Şekil 2.18: 1∕50 ölçekli kapı planı çizimi

Bilgisayarla Kapı Plan, Kesit ve Görünüş Çizimleri

Kapı çizimleri; kapının yatay kesiti (plan), dikey kesiti, ön görünüşü ve detay çizimlerinden oluşur. Detay çizim-
lerin ölçüleri mm’dir. 1∕10 ve 1∕50 ölçekli çizimlerin ölçüleri cm’dir. Çizilecek kapının doğrama ölçüleri, genişliği, 
yüksekliği ve şekli (camlı olup olmayacağı, kanat sayısı, açılış yönü ve biçimi) bu çizimlerle belirlenir.

Kapı planları, 1∕50 ölçekli uygulama projelerinde Şekil 2.18’deki gibi çizilmektedir.
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Şekil 2.19: Kapı ön
görünüş krokisi 

Şekil 2.20: Kapı detay çizimi

Görsel 2.4: Layer Properties Manager diyalog kutusu 

Pres iç kapı çiziminde sırasıyla aşağıdaki aşamalar uygulanır. 

1. Aşama (Görsel 2.4): Katmanların oluşturulması 

• Layer Properties Manager (LA) diyalog kutusunda aşağıdaki katmanlar oluşturulur. 

• Oluşturulan bu katmanlar bütün kapı ve pencere çizimlerinde kullanılır. 

Şekil 2.19 ve Şekil 2.20’deki kapı çizimlerine göre pres iç kapının pla-
nını, B-B kesitini ve ön görünüşünü 1∕10 ölçekli çıktı alınacak şekilde 
çiziniz. 
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2. Aşama (Şekil 2.21): Kapı planı çizimi 

• Line (L), Offset (O), Trim (TR) komutları kullanılarak duvar çizimi yapılır ve duvar üzerinde kapı genişliği (90 cm) 
kadar boşluk oluşturulur. 

• Line (L) komutu kullanılarak kapının kasası (4,5×14 cm), kanadı (4,2×7 cm) ve pervazı (1,4×7 cm) çizilir. 

• Circle (C) komutu kullanılarak kapı kasası üzerindeki menteşe (ø1 cm) çizilir. 

• Mirror (MI) komutu kullanılarak duvarın diğer tarafına kasa ve kanat birleşiminin simetriği oluşturulur. 

• Extend (EX) komutu kullanılarak kapı kanadı üzerindeki kısa kalan çizgiler uzatılır. 

• Trim (TR) komutu kullanılarak fazlalıklar budanır. 

• Line (L) komutu kullanılarak kapı kolu ve aynası çizilir. 

• Rotate (RO)→Copy (C) seçenekleri kullanılarak kapı kanadının 90°lik açılış yönü çizgileri çizilir. Bu çizgiler, kesik 
çizgi katmanına dönüştürülür. 

• Arc (A) komutu kullanılarak kapının açılış izi, açılış izi katmanında çizilir. 

• Line Type Scale [(layn tayp sıkeyıl) (çizgi tipi ölçeği)] (LTS) komutu kullanılarak kesik ve noktalı çizgilerin ölçeği 
ihtiyaca göre değiştirilir.

Şekil 2.21: Duvar üzerindeki kapı boşluğuna kapı planı çizilmesi 
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3. Aşama (Şekil 2.22): Kapının B-B kesiti çizimi 

• Line (L) komutu kullanılarak planın üst tarafına yatay döşeme (zemin) çizgisi çizilir. 

• Line (L) komutu kullanılarak döşeme çizgisinden 45°lik açıyla arakesit çizgisi çizilir. 

• Plandaki genişlikler Ray [(rey) (ışın)] komutu yardımıyla önce arakesit çizgisine, oradan da kesitin çizileceği yere 
taşınır. 

• Kapı yüksekliği (210 cm), Offset (O) komutu kullanılarak zemin çizgisinden çoğaltılır. Ardından Rectangle (REC) 
komutu kullanılarak çoğaltılan çizgi üzerine lento (10×10 cm) çizimi yapılır. 

• Sıva kalınlığı (2 cm), Offset (O) komutu ile çoğaltılır. 

• Kapının kasa ve kanat birleşimi, Line (L) komutu kullanılarak çizilir. 

• Kapı üzerindeki çizgiler, Extend (EX) ve Trim (TR) komutları yardımıyla düzenlenir. 

• Kapı kanadı ve kolu, Line (L) komutu ile çizilerek B-B kesiti çizimi tamamlanır.

Şekil 2.22: Kapının B-B kesiti çizimi 
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4. Aşama (Şekil 2.23): Kapı ön görünüş çizimi 

• Kapı planının üst tarafına kapı ön görünüş çizimi yapılır. 

• Kapı planındaki genişlikler ve kapı kesitindeki yükseklikler Ray komutu yardımıyla kapı görünüş çizimine taşınır. 

• Plandan ve kesitten taşınan çizgilerin kesiştiği yerler Filet (F) ve Trim (TR) komutları yardımıyla düzenlenerek 
kapı görünüşü elde edilir. 

• Kasa, kanat ve pervaz çizgileri; Fillet (F), Trim (TR) ve Extend (EX) komutları ile düzenlenir. 

• Kapı kolu ve aynası Line (L) komutu yardımıyla çizilir ve kapı çizimi tamamlanır.

Şekil 2.23: Kapının plan, kesit ve görünüş çizimleri 
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5. Aşama (Görsel 2.5, 2.6, 2.7): Kapı yazılarının yazılması 

Text Style [(Tekst Stayıl) (Yazı Stili)]: Yazının büyüklüğü, biçimi, 
açısı gibi ayarlar yapılarak yazı stilleri oluşturulur (Görsel 2.5). 
1∕10 ölçekli çıktıda görünecek şekilde 3 mm, 5 mm ve 7 mm’lik 
yazılar için yazı stili ölçüleri belirlenir. Bu ölçüler, kullanılacak 
yazı stili ile ölçek paydasının çarpılması sonucu bulunur. 

3 × 10 = 30 mm = 3 cm 

5 × 10 = 50 mm = 5 cm 

7 × 10 = 70 mm = 7 cm 

Text Style (ST) komutu kullanımında aşağıdaki sıra izlenir (Gör-
sel 2.6): 

• Komutu çalıştırmak için sırasıyla Ribbon→ Home→ An-
notation→ Text Style seçeneklerine tıklanır ya da komut 
satırına ST yazılarak Enter tuşuna basılır. 

• Text Style (ST) diyalog kutusu ekranındaki New seçeneğine 
tıklanarak yeni stiller oluşturulur. 

• Oluşturulan yazı stili, Apply [(apilıy) (uygulama)] seçeneğine 
tıklanarak kaydedilir. 

Text [(Tekst) (Yazı)]: Tek satırlı yazılar yazmak için kullanılan ko-
muttur. Çalıştırmak için komut satırına Text (DT) yazılır. 

Multilinetext [(Maltılayntekst) (Çok Satırlı Yazı)]: Paragraf tü-
ründe yazılar yazmak için kullanılan komuttur. 

Multilinetext (T) komutu kullanımında aşağıdaki sıra izlenir: 

• Komutu çalıştırmak için sırasıyla Ribbon→ Home→ Anno-
tation→ A (Text) seçeneklerine tıklanır ya da komut satırı-
na T yazılır. 

• Metin kutusu açmak için ekran üzerinde iki noktaya tıklanır. 

• Yazı yazıldıktan sonra alt satıra inmek için Enter tuşuna ba-
sılır. 

• Yazıyı sonlandırmak için ekranda boş bir alana tıklanır. 

Multileaderstyle [(Maltilidırstayl)] (Çoklu Kılavuz Stili)] (MLS): 
Çoklu kılavuz çizgi stili oluşturmak için kullanılan komuttur (Gör-
sel 2.7). 

Multileader [(Maltilidır) (Çoklu Kılavuz)] (MLD): Gerekli açık-
lamaları çoklu kılavuz çizgisiyle göstermek için kullanılan komut-
tur.

Görsel 2.5: Yazı stili ve yazı yazma

Yazı yazmak için 
tıklanır.

Yazı stili oluştur-
mak için tıklanır. 

Görsel 2.6: Text Style diyalog kutusu 

Görsel 2.7: Multileader Style Manager diyalog 
kutusu 
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İşlem Basamakları 

Masif Kapı Planı Çizimi 

• Duvar çizimini yaparak duvar üzerinde kapı 
boşluğunu oluşturunuz. 

• Körkasayı çiziniz. 

• Camlı masif kapının kasa ve kanadını çiziniz. 

• Kapı kolunu, pervazını ve menteşesini çiziniz. 

• Kanatların açık hâldeki kesik çizgilerini ve açı-
lış iz çizgilerini çiziniz. 

Kapının B-B Kesiti Çizimi 

• Plandaki genişlikleri önce arakesit çizgisine, 
oradan da kesitin çizileceği yere taşıyınız. 

• Düşey taşıma çizgilerinin olduğu yerde kapı 
kesitini çiziniz. 

Kapının Ön Görünüş Çizimi 

• Dış kapı planındaki genişlikleri ve kesitindeki 
yükseklikleri ön görünüş çizimine taşıyınız. 

• Yatay ve düşey taşıma çizgilerinin kesiştiği 
yerde kapının ön görünüşü çiziniz. 

Kapı Yazılarının Yazılması

• Kapının plan, kesit ve görünüş yazılarını 
yazınız (Şekil 2.26). 

Şekil 2.24 ve Şekil 2.25’te verilen kapı çizimlerine göre camlı masif kapının planını, B-B 
kesitini ve ön görünüşünü 1∕10 ölçekli çıktı alınacak şekilde çiziniz.

Şekil 2.24: Kapı 
ön görünüş krokisi

Şekil 2.25: Kapı detay çizimi

Şekil 2.26: Masif kapının plan, kesit ve görünüş çizimleri 
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İşlem Basamakları 

Metal Kapı Planı Çizimi 

• Duvar çizimini yaparak duvar üzerinde kapı 
boşluğunu oluşturunuz. 

• Körkasayı çiziniz. 

• Metal (alüminyum) kapının kasa ve kana-
dını çiziniz. 

• Kapı kolunu, pervazını ve menteşesini çizi-
niz. 

• Kapı kolunu ve aynasını çiziniz. 

• Kanatların açık hâldeki kesik çizgilerini ve 
açılış iz çizgilerini çiziniz. 

Kapının B-B Kesiti Çizimi 

• Plandaki genişlikleri önce arakesit çizgisine, 
oradan da kesitin çizileceği yere taşıyınız. 

• Düşey taşıma çizgilerinin olduğu yerde dış 
kapı kesitini çiziniz. 

Kapının Ön Görünüş Çizimi 

• Dış kapı planındaki genişlikleri ve kesitinde-
ki yükseklikleri ön görünüş çizimine taşıyı-
nız. 

• Yatay ve düşey taşıma çizgilerinin kesiştiği 
yerde kapının ön görünüşünü çiziniz. 

Kapı Yazılarının Yazılması 

• Kapının plan, kesit ve görünüş yazılarını ya-
zınız (Şekil 2.29).

Şekil 2.27 ve Şekil 2.28’de verilen kapı çizimlerine göre bina dış kapısının planını, 
kesitini ve ön görünüşünü 1∕10 ölçekli çıktı alınacak şekilde çiziniz. 

Şekil 2.27: Dış kapı ön 
görünüş krokisi 

Şekil 2.28: Dış kapı detay çizimi 

Şekil 2.29: Dış kapının plan, kesit ve görünüş çizimleri 



2. BİLGİSAYARLA KAPI VE PENCERE ÇİZİMLERİ

Bilgi Yaprağı

52 2. BİLGİSAYARLA KAPI VE PENCERE ÇİZİMLERİ

2.3. Pencere Çizimleri 
Pencereler, bulunduğu ortamın aydınlanmasını ve havalanmasını sağlayan yapı elemanlarıdır. Günümüzde PVC 
pencereler, diğer malzemelerden yapılan pencerelere göre daha fazla tercih edilmektedir. PVC pencerelerin kaliteli 
malzemeden yapılması, yalıtımının sağlanması ve iyi bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Bu şekilde soğuk havanın 
içeri girmesi ve nem oluşumu önlenmiş olur. 

Plan, Kesit ve Görünüş Çizimleri 

Pencere çizimleri; pencerenin yatay kesiti (plan), dikey kesiti, ön görünüşü ve detay çizimlerinden oluşur. Detay 
çizimlerin ölçüleri mm’dir. 1∕10 ve 1∕50 ölçekli çizimlerin ölçüleri cm’dir. Çizilecek pencerenin doğrama ölçüleri, 
genişliği, yüksekliği ve şekli (camlı olup olmayacağı, kanat sayısı, açılış yönü ve biçimi) bu çizimlerle belirlenir. 
Pencere boşluğunun dört kenarına körkasa veya kenet lamaları ile PVC doğramalarının montajı yapılır. 

Çizimlerde Şekil 2.30 ve Şekil 2.31’deki 70’lik PVC kasa ve kanat ölçüleri kullanılacaktır. Çizimlerin kolay yapılabil-
mesi için odacıklı profillerin sadece dış hatları dikkate alınacaktır.

Pencere planları, 1∕50 ölçekli uygulama projelerinde Şekil 2.32’deki gibi çizilmektedir.

Şekil 2.30: 70’lik kapı ve pencere profilleri Şekil 2.31: Tek kanatlı ve sabit camlı pencere perspektifi

Pencere kasası

Pencere kanadı

Pencere kolu
Orta kayıt

Şekil 2.32:  1∕50 ölçekli pencere planı çizimi 
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Şekil 2.34: Pencere detay çizimleri

a) Kasa ve kanat detayı b) Pencere denizlik detayı

Şekil 2.33 ve Şekil 2.34’te verilen pencere çizimlerine göre 
pencerenin planını, B-B kesitini ve ön görünüşünü 1∕10 ölçekli 
çıktı alınacak şekilde çiziniz.

Pencere çiziminde sırasıyla aşağıdaki aşamalar uygulanır. 

1. Aşama (Şekil 2.35): Pencere planı çizimi 

• Line (L), Offset (O), Trim (TR) komutları kullanılarak duvar çizimi yapılır ve duvar üzerine pencere boşluğu açılır. 

• Körkasa, Rectangle (REC) komutu yardımıyla ölçülerine göre (20×40 mm) çizilir. 

• Line (L) ve Arc (A) komutları kullanılarak körkasa etrafına yalıtım taraması yapılır. 

• Pencere kasası ve kanadı, Line (L) komutu yardımıyla çizilir. 

• Circle (C) komutu kullanılarak pencere kasası üzerindeki 
menteşe çizilir. 

• Kasa ve kanat profillerinin simetriği, Mirror (MI) komutu 
yardımıyla oluşturulur. 

• Pencere kolu, Line (L) komutu ile çizilir; köşeleri ise Fillet 
(F) komutu ile yuvarlatılır. 

• Rotate (RO)→ Copy (C) seçeneği kullanılarak pencere ka-
nadının 30°lik açılış yönü çizgileri çizilir. Bu çizgiler, kesik 
çizgi katmanına dönüştürülür. 

• Arc (A) komutu kullanılarak pencerenin açılış izi, açılış izi 
katmanında çizilir. Şekil 2.35: Pencere planı çizimi
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Şekil 2.33: Pencere ön 
görünüş krokisi
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2. Aşama (Şekil 2.36): Pencerenin B-B ke-
siti çizimi 

• Line (L) komutu kullanılarak planın üst 
tarafına yatay döşeme (zemin) çizgisi 
çizilir. 

• Line (L) komutu kullanılarak döşeme 
çizgisinden 45°lik açıyla arakesit çizgisi 
çizilir. 

• Plandaki genişlikler Ray komutu yardı-
mıyla önce arakesit çizgisine, oradan da 
kesitin çizileceği yere taşınır. 

• Döşeme, kiriş, lento, duvar ve denizlik 
kesiti çizgileri; Line (L), Offset (O), Fillet 
(F) ve Trim (TR) komutları ile çizilerek 
düzenlenir. 

• Plandaki körkasa ve yalıtım taraması, 
Copy (CO) komutu yardımıyla duvar 
üzerindeki denizlik mermerleri arasına 
kopyalanır. 

• Plandaki körkasa ve yalıtım taraması, 
Copy (CO) komutu yardımıyla lento al-
tına kopyalanır. 

• Pencerenin kasa ve kanat profili, Line 
(L) komutu ile çizilir. 

• Sıva kalınlıkları (2 ve 6 cm), Offset (O) 
komutu ile çoğaltılır. 

• Pencere kanadı ve kolu, Line (L) komutu 
ile çizilerek çizim tamamlanır. 

Şekil 2.36: Pencerenin B-B kesiti çizimi 
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3. Aşama (Şekil 2.37): Pencere ön görünüş 
çizimi 

• Pencere planındaki genişlikler ve kesi-
tindeki yükseklikler Ray komutu yardı-
mıyla pencere görünüş çizimine taşınır. 

• Yatay ve düşey taşıma çizgilerinin kesiş-
tiği yerde pencere görünüşü elde edilir. 

• Kasa ve kanat çizgileri; Fillet (F), Trim 
(TR) ve Extend (EX) komutları ile düzen-
lenir. 

• Pencere menteşesi, Line (L) komutu 
kullanılarak çizilir. 

• Pencere kolu ve aynası, Line (L) komutu 
kullanılarak çizilir. 

• A-A ve B-B kesme düzleminin yerini gös-
teren çizgiler Line (L) komutu ile çizilir. 

4. Aşama (Şekil 2.37): Pencere yazılarının 
yazılması 

• Text Style (ST) komutu kullanılarak 3 
mm, 5 mm ve 7 mm yüksekliğinde yazı 
stilleri oluşturulur. 

• Text (DT) komutu kullanılarak pencere 
yazıları yazılır. 

• Multileader (MLD) komutu kullanılarak 
gerekli bilgiler ok ile gösterilir. 

Şekil 2.37: Pencere ön görünüş çizimi
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İşlem Basamakları 

Pencere Planı Çizimi 

• Duvar çizimini yaparak duvar üzerinde pencere boşluğunu oluşturunuz. 

• Körkasayı ve körkasa etrafına yalıtım taramasını çiziniz. 

• Pencerenin kasa ve kanadını çiziniz. 

• Pencere kanadının kolunu ve menteşesini çiziniz. 

• Kanadın açık hâldeki kesik çizgilerini ve açılış iz çizgilerini çiziniz. 

Pencere B-B Kesiti Çizimi 

• Plandaki genişlikleri önce arakesit 
çizgisine, oradan da kesitin çizileceği 
yere taşıyınız. 

• Düşey taşıma çizgilerinin olduğu yer-
de pencere kesitini çiziniz. 

Pencere Ön Görünüş Çizimi 

• Pencere planındaki genişlikleri ve ke-
sitindeki yükseklikleri pencere ön gö-
rünüş çizimine taşıyınız. 

• Yatay ve düşey taşıma çizgilerinin ke-
siştiği yerde pencere ön görünüşünü 
çiziniz. 

Pencere Yazılarının Yazılması 

• Pencerenin plan, kesit ve görünüş ya-
zılarını yazınız (Şekil 2.39).

Şekil 2.38: Pencere ön görünüş 
krokisi 

Şekil 2.39: Pencerenin plan, kesit ve görünüş çizimleri 

Şekil 2.38’de verilen pencere ön görünüş krokisine göre pencerenin planını, B-B kesitini ve ön 
görünüşünü 1∕10 ölçekli çıktı alınacak şekilde çiziniz. 
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Şekil 2.40: 1∕50 ölçekli pencere planı çizimi 

2.4. Topal Kasa Çizimleri 
Kapı ve pencerenin bitişik olduğu yerlerde topal kasa yapılır. Topal kasa doğrama çizimlerinde kapı ve pencere ka-
sası profil ölçüleri 70×65 mm, kapı kanat profili ise 70×100 mm kabul edilecektir. Detay çizimlerin ölçüleri mm’dir. 
1∕10 ve 1∕50 ölçekli çizimlerin ölçüleri cm’dir. 

Topal Kasa Plan, Kesit ve Görünüş Çizimleri

Topal kasa planları, 1∕50 ölçekli uygulama projelerinde Şekil 2.40’taki gibi çizilmektedir.

Şekil 2.42: Topal kasa detay çizimleri 

a) Topal kasa ve pencere kanat detayı b) Topal kasa ve kapı kanat detayı 

Şekil 2.41 ve Şekil 2.42’de verilen topal kasa çizimlerine göre topal kasa planını, B-B 
kesitini ve ön görünüşünü 1∕10 ölçekli çıktı alınacak şekilde çiziniz.

Şekil 2.41: Topal kasa 
ön görünüş krokisi 
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Topal kasa çiziminde sırasıyla aşağıdaki aşamalar uygulanır. 

1. Aşama (Şekil 2.43): Topal kasa planı (A-A kesiti) çizimi 

• Line (L), Offset (O), Trim (TR) komutları kullanılarak duvar çizimi yapılır ve duvar üzerinde topal kasa boşluğu 
açılır. 

• Rectangle (REC) komutu kullanılarak körkasa çizimi yapılır. 

• Line (L) ve Arc (A) komutları yardımıyla körkasa etrafına yalıtım taraması yapılır. 

• Line (L) komutu kullanılarak topal kasa ve kapı kanadı çizimleri yapılır. 

• Circle (C) komutu yardımıyla kapı kasası üzerindeki menteşe çizilir. 

• Line (L) ve Fillet (F) komutları kullanılarak kapı kanadı üzerinde bulunan kol ve aynalar çizilir, köşeler yuvarlatılır. 

• Rotate (RO)→ Copy seçeneği kullanılarak kapı kanadının 90°lik açılış yönü çizgileri çizilir. Bu çizgiler, kesik çizgi 
katmanına dönüştürülür. 

• Arc (A) komutu kullanılarak kapının açılış izi, açılış izi katmanında çizilir. 

2. Aşama (Şekil 2.43): Topal kasanın B-B kesiti çizimi 

• Line (L) komutu kullanılarak planın 
üst tarafına yatay döşeme çizgisi 
çizilir. 

• Line (L) komutu kullanılarak döşe-
me çizgisinden 45°lik açıyla arake-
sit çizgisi çizilir. 

• Plandaki genişlikler Ray komutu 
yardımıyla önce arakesit çizgisine, 
oradan da kesitin çizileceği yere 
taşınır. 

• Topal kasa boşluk yüksekliği (220 
cm) ve kiriş çizgileri; Line (L), Off-
set (O), Fillet (F) ve Trim (TR) ko-
mutları ile çizilerek düzenlenir. 

• Plandaki körkasa ve yalıtım tara-
ması, Copy (CO) komutu yardımıy-
la lento altına kopyalanır. 

• Pencerenin kasa ve kanat profille-
ri, Line (L) komutu ile çizilir. 

• Sıva kalınlıkları (2 ve 6 cm), Offset 
(O) komutu ile çoğaltılır. 

• Eşik (mermer), Line (L) komutu 
kullanılarak döşeme üzerine çizilir. 

• Kapı kanadı ve kolu, Line (L) komu-
tu ile çizilir ve çizim tamamlanır. 

Şekil 2.43: Topal kasa planı ve B-B kesiti çizimi 
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3. Aşama (Şekil 2.44): Topal kasa ön görünüş çizimi 

• Topal kasa planındaki genişlikler ve topal kasa kesitindeki yükseklikler Ray komutu yardımıyla topal kasa görü-
nüş çizimine taşınır. 

• Plandaki genişlikler Ray komutu yardımıyla önce arakesit çizgisine, oradan da kesitin çizileceği yere taşınır. 

• Yatay ve düşey taşıma çizgilerinin kesiştiği yerde topal kasa görünüşü elde edilir. 

• Kasa ve kanat çizgileri; Fillet (F), Trim (TR) ve Extend (EX) komutları ile düzenlenir. 

• Kapı kolu ve menteşesi, Line (L) komutu ile çizilir. 

• A-A ve B-B kesme düzlemini gösteren çizgiler Line (L) komutu kullanılarak çizilir. 

4. Aşama (Şekil 2.44): Topal kasa yazılarının yazılması 

• Text (DT) komutu kullanılarak pencere yazıları yazılır. 

• Multileader (MLD) komutu kullanılarak gerekli bilgiler yazılır.

Şekil 2.44: Topal kasanın plan, kesit ve görünüş çizimleri
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Kapı ve Pencere Çizimleri Gözlem Formu 
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler 
için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

Kapı Çiziminin Yapılması

1 Duvar çizimini yaptı ve duvar üzerinde kapı boşluğunu oluşturdu.  

2 Kapının kasa ve kanat birleşimlerini çizdi.  

3 Kapı kanadını, kolunu, menteşesini ve açılış iz çizgisini çizdi.  

4 Kapı planı çizimini tamamladı.   

5 Kapının B-B kesitini çizdi.  

6 Kapının ön görünüşünü çizdi.   

7 Yazı stillerini oluşturarak topal kasa yazılarını yazdı.  

Pencere Çiziminin Yapılması

8 Duvar çizimini yaptı ve duvar üzerinde pencere boşluğunu oluşturdu.  

9 Pencerenin kasa ve kanat birleşimlerini çizdi.  

10 Pencere kanatlarını, kollarını, menteşelerini ve açılış iz çizgilerini çizdi.  

11 Pencere planı çizimini tamamladı.  

12 Pencerenin B-B kesitini çizdi.  

13 Pencerenin ön görünüşünü çizdi.  

14 Yazı stillerini oluşturarak pencere yazılarını yazdı.  

Topal Kasa Çiziminin Yapılması

15 Duvar çizimini yaptı ve duvar üzerinde topal kasa boşluğu oluşturdu.  

16 Topal kasa ve kanat birleşimlerini çizdi.  

17 Topal kasa kanatlarını, kollarını, menteşelerini ve açılış iz çizgilerini çizdi.  

18 Topal kasa planı çizimini tamamladı.  

19 Topal kasanın B-B kesitini çizdi.  

20 Topal kasanın ön görünüşünü çizdi.  

21 Yazı stillerini oluşturarak topal kasa yazılarını yazdı.  

22 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamları

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 22 ölçütten en az 15’i Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz. 
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Topal Kasa Planı Çizimi 

• Duvar çizimini yaparak 
duvar üzerinde topal kasa 
boşluğunu oluşturunuz. 

• Körkasayı ve körkasa et-
rafına yalıtım taramasını 
çiziniz. 

• Topal kasa ve kanatlarını çiziniz. 

• Kapı ve pencere kanatlarının kol ve menteşelerini 
çiziniz. 

• Kanatların açık hâldeki kesik çizgilerini ve açılış iz 
çizgilerini çiziniz. 

Topal Kasa B-B Kesiti Çizimi 

• Plandaki genişlikleri önce arakesit çizgisine, ora-
dan da kesitin çizileceği yere taşıyınız. 

• Düşey taşıma çizgilerinin olduğu yerde topal kasa 
kesitini çiziniz. 

Topal Kasa Ön Görünüş Çizimi 

• Topal kasa planındaki genişlikleri ve kesitindeki 
yükseklikleri topal kasa görünüş çizimine taşıyınız. 

• Yatay ve düşey taşıma çizgilerinin kesiştiği yerde 
topal kasa ön görünüşünü çiziniz. 

Topal Kasa Yazılarının Yazılması 

• Topal kasanın plan, kesit ve görünüş yazılarını ya-
zınız (Şekil 2.46).

Şekil 2.45’teki topal kasa ön görünüş krokisine göre topal kasa planını, B-B kesitini 
ve ön görünüşünü 1∕10 ölçekli çıktı alınacak şekilde çiziniz.

İşlem Basamakları

Şekil 2.46: Topal kasanın plan, kesit ve görünüş çizimleri

Şekil 2.45: Topal kasa ön 
görünüş krokisi 
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2.5. Kapı ve Pencere Blokları Oluşturma 
CAD programında çizilen kapı ve pencerelerin tek parça hâline getirilerek kullanılabilmesi ve düzenlenebilmesi için 
bloklar oluşturulur. 

Block ve Write Block Komutları ile Blok Oluşturma 

Aynı tarz şekillerin sürekli yapılacağı çizimlerde şekiller blok hâline getirilerek tekrar kullanılır. Bu sayede proje 
daha kısa sürede tamamlanabilir. 

Blokların iki kullanımı vardır: 

• Block [(blok)(blok)] (B) komutu kullanılarak çalışılan çizim dosyası içerisinde bloklar oluşturulur (Görsel 2.8).

Görsel 2.8: Block Definition [(defınışın)(belirleme)] diyalog kutusu

Görsel 2.9: Write Block diyalog kutusu ve blokun kaydedileceği adres 

Görsel 2.10: Insert diyalog kutusu 

Kapı veya pencere adı yazılır. 

Blokun indirme noktası belirlenir.

Blok yapılacak nesneler seçilir.

Blokun kaydedileceği klasör seçilir. 

• Wblock [(rayt blok) (yazılı blok)] (W) komutu kullanılarak kütüphane klasörü içinde bloklar oluşturulur (Görsel 
2.9). Böylece çizilen kapı ve pencere blokları farklı çizimler için çağrılarak kullanılabilir.

Insert Komutu ile Blok İndirme 

Insert [(inset) (eklemek)] (I) komutu kullanılarak CAD dosyası içe-
risine kapı ve pencere blokları yerleştirilir (Görsel 2.10). Kapı blok 
resminin üzerine farenin sağ tuşuyla tıklanır ve açılan listeden Insert 
seçilir. Kapı bloku, çizim alanı üzerinde istenen yere yerleştirilir.
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Kapı ve Pencere Çizimleri Değerlendirme Formu 
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Derece

ço
k 

za
yı

f

za
yı

f

or
ta

iy
i

ço
k 

iy
i

Ölçütler 1 2 3 4 5

Kapı Çiziminin Yapılması

1 Duvar çizimini yaptı ve duvar üzerinde kapı boşluğunu oluşturdu. 

2 Kapının kasa ve kanat birleşimlerini çizdi. 

3 Kapı kanadını, kolunu, menteşesini ve açılış iz çizgisini çizdi.

4 Kapı planı çizimini tamamladı.  

5 Kapının B-B kesitini çizdi.

6 Kapının ön görünüşünü çizdi.  

7 Yazı stillerini oluşturarak topal kasa yazılarını yazdı.

Pencere Çiziminin Yapılması

8 Duvarı çizerek duvar üzerinde pencere boşluğunu açtı.

9 Pencerenin kasa ve kanat birleşimlerini çizdi.

10 Pencere kanatlarını, kollarını, menteşelerini ve açılış iz çizgilerini çizdi.

11 Pencere planının eksik kısımlarını çizerek tamamladı.

12 Pencere planının sağ üst boşluğuna B-B kesitini çizdi.

13 Pencere planının üst boşluk kısmına ön görünüşünü çizdi.

14 Yazı stillerini oluşturarak pencere yazılarını yazdı.

Topal Kasa Çiziminin Yapılması

15 Duvarı çizerek duvar üzerinde topal kasa boşluğunu açtı.

16 Topal kasa ve kanat birleşimlerini çizdi.

17 Topal kasa kanatlarını, kollarını, menteşelerini ve açılış iz çizgilerini çizdi.

18 Topal kasa planının eksik kısımlarını çizerek tamamladı.

19 Topal kasa planının sağ üst boşluğuna B-B kesitini çizdi.

20 Topal kasa planının üst boşluk kısmına ön görünüşünü çizdi.

21 Yazı stillerini oluşturarak topal kasa yazılarını yazdı.

22 Çalışmayı zamanında bitirdi.

Sütun Toplamları
Ölçek Puanı

100 Üzerinden Alınan Puan
* Tablodaki ölçek puanını 100’lük sisteme dönüştürme işlemi
Tabloda her bir ölçüt için belirlenen en yüksek puan 5’tir. Tabloda toplam 22 ölçüt vardır. Dolayısıyla tablodan alınabilecek 
en yüksek puan 22 x 5 =110 dur.

100 Üzerinden Alınan Puan = [(Ölçek Puanı x 100) / 110]

Yönerge 
Bu uygulama kapsamında öğrenci tarafından kazanılması istenen beceri ve davranışların ne düzeyde 
gerçekleştiğini dikkate alarak belirlenen ölçütlerin derecesini ilgili kutucuğa (X) işaretleyiniz.
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Öğrenme
Birimi3. 

Konular
3.1. Dış Merdiven Plan, Kesit ve Görünüş Çizimleri  

3.2. İki Kollu Ortada Sahanlıklı Düz Merdiven Plan 
ve Kesit Çizimi   

3.3. Yarım Döner Merdiven Plan ve Kesit Çizimi 

BİLGİSAYARLA MERDİVEN ÇİZİMİ

http://kitap.eba.gov.tr/KodSor.php?KOD=22291
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 3. BİLGİSAYARLA MERDİVEN ÇİZİMİ 
Merdivenler, düşey sirkülasyon elemanlarından biridir. Bina dış merdiveni, iki kollu ortada sahanlıklı merdiven, 
yarım döner vb. merdiven çizimleri CAD ortamında yapılır. Bu merdivenlerin plan, kesit ve görünüşleri çizilir. Kat 
yüksekliğinin 2∕3 'ü ölçüsünden yatay kesme düzlemi geçirilir. Kesme düzleminin kestiği ve bakış yönü doğrultusun-
da görünüşe giren yapı elemanları çizilerek merdiven planı oluşturulur. 

Merdiven planı üzerine dik kesme düzlemi geçirilerek bakış yönü belirlenir. Kesilen ve görünüşe giren yapı ele-
manlarının çizilmesi ile merdiven kesiti oluşturulur. Kesme düzleminin yeri, plan üzerinde kesme düzlemi çizgisi ile 
gösterilir. 

Çizim aşamasına geçilmeden önce merdiven hesapları yapılarak merdiven evi (yuvası) uzunluğu ve genişliği belir-
lenir. CAD programında katmanlar oluşturularak katman ayarları yapılır. Yazı, ölçülendirme ve tarama stili ayarları 
çizim paftasının ölçeğine göre ayarlanır. 

 Katman Ayarları 

Katmanlar, Layer Properties Manager (LA) komutu kullanılarak çizgi tipi, çizgi kalınlığı, renk vb. özelliklerine 
göre oluşturulur (Görsel 3.1).

Görsel 3.1: Layer Properties Manager diyalog kutusu Görsel 3.2: Dimension Style Manager diyalog kutusu 

 Yazı Stili Ayarları 
Bütün yazı ayarları Text Style Manager (ST) diyalog kutusundan yapılır. Yazı boyutları, 1∕20 ölçekli çıktıda istenen 
(mm cinsinden) yazı yüksekliğinin ölçek paydası ile çarpılması sonucu bulunur. CAD programında mimari proje 
çizimleri, cm ölçü birimine göre yapılır. Merdiven çizimlerinde kullanılacak yazı stilleri; 3 mm, 5 mm, 7 mm ve 10 
mm olarak belirlenir. Bu stillere göre 1∕20 ölçekli çıktı için yazı yükseklikleri 6 cm, 10 cm, 14 cm ve 20 cm olarak 
bulunur. 

 Ölçülendirme Stili Ayarları ve Ölçülendirme Komutları 
CAD programında tüm ölçülendirme ayarları Dimension Style Manager (D) [(dimenşın stayl manıcır) (ölçü stili 
yöneticisi)] diyalog kutusundan yapılır. Ölçülendirme ayarları yapılarak ölçülendirme stili oluşturulur. Ölçülen-
dirme stili aktif hâle getirildikten sonra ölçülendirme işlemleri yapılmaya başlanır (Görsel 3.2).



Bilgi Yaprağı

67

BİLGİSAYARLA M
İM

ARİ PROJE ÇİZİM
 ATÖLYESİ

Görsel 3.3: Ölçülendirme stili ayarları 

Ölçülendirme stili ayarlarını yapmak için aşağıdaki sıra izlenir: 

• Dimension Style Manager (D) diyalog kutusundan→ New (yeni stil adı yazılır)→ Continue seçeneklerine 
tıklanarak New Dimension Style menüsü ekrana getirilir. Bu menü içerisindeki sekmelerle yeni ölçülendirme 
stili (biçimi) ayarları yapılır. 

• Symbols and Arrows [(simbılz end aro) (simgeler ve oklar)] sekmesi ile ölçülendirme sınır çizgilerinin ayarları 
yapılır. Ölçülendirme işareti için Oblique [(oblig) (eğik)] seçeneği işaretlenir. 1∕20 ölçekli çıktıda eğik çizgi boyu-
nun 3 mm olması için 6 cm ölçü yazılır. 

• Lines [(layns) (çizgiler)] sekmesi ile ölçü çizgisi ayarları yapılır. Ölçü çizgisinin taşma paylarının 1∕20 ölçekli çıktıda 
2 mm olması için çizgi boyuna 4 cm ölçü yazılır. 

• Text sekmesi içindeki Text Style seçeneğinden 3’lük yazı stili seçilir. 

• Ölçü yazılarının ölçü çizgisine sığmaması durumunda Fit [(fit) (sığdır)] sekmesindeki seçeneklerden biri tercih 
edilir. Ölçülendirme çizgileri ve yazı boyutları ölçek katsayısı ile büyütülebilir ya da küçültülebilir. 

• Primary Units [(praymeri yunıts) (temel ölçü birimi)] sekmesi ile ölçü yazılarının ondalık hassasiyeti ayarı yapı-
lır. Ayrıca ölçeğin katsayısı girilerek ölçü uzunluğu büyütülebilir ya da küçültülebilir (Görsel 3.3). 
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Ölçülendirme işlemi sırasında; 

• Farklı ölçülendirme seçenekleri ile ölçülendirme için Dimension (DIM),

• Doğrusal ölçülendirme için Dimlinear [(dimliniır) (doğrusal ölçülendirme)] (DLI), 

• Sürekli (ardışık) ölçülendirme için Dimcontinue [(dim kıntinyu) (ölçülendirmeyi sürdür)] (DCO), 

• Hizalı (eğik) ölçülendirme için Dimaligned [(dimılaynd) (hizalı ölçülendirme)] (DIMALI), 

• Açılı ölçülendirme için Dimangular [(dimangyılır) (açısal ölçülendirme)] (DIMANG),

• Yarıçaplı ölçülendirme için Dimradius [(dimreydiıs) (yarıçap ölçülendirme)] (DIMRAD) komutu kullanılır.

Tarama Ayarları 

Merdiven plan ve kesitlerinde kesilen yapı elemanları taramalar ile belirgin hâle getirilir. Tarama yapmak için 
Hatch [(haç) (tarama)] (H) komutu kullanılır. Renklerin ton geçişi ile elemanları kaplamak için Gradient [(greidi-
ınt) (derece derece değişen)] komutu kullanılır. 

Yapı elemanlarının kesit ve görünüş taramaları Hatch (H) komutu kullanılarak yapılır. Her tarama deseninin ölçe-
ği farklıdır. Desenlerin uygun boyutta görünebilmesi için Scale [(sıkeıl) (ölçek)] katsayısı değeri girilir. 

Görsel 3.4’te Hatch and Gradient diyalog kutusu görülmektedir. Tarama katmanı aktif hâle getirildikten sonra 
tarama çizimleri yapılmaya başlanır. Kapalı alan içerisine tıklanarak ya da taranacak alanın sınırlarını oluşturan 
çizgiler seçilerek tarama işlemi yapılır. 

Görsel 3.4: Hatch and Gradient diyalog kutusu  
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Verilen Bilgiler 

Subasman kotu = +0,90 m 

Tretuvar kotu = +0,10 m 

Dış kapı = K1 130/230 cm 

Zemin kat yüksekliği = 280 cm 

Merdiven sahanlık uzunluğu = 170 cm 

Merdiven kolu genişliği = 120 cm 

Duvar kalınlığı = 20 cm

Binanın dış merdiven planı çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır. 

1. Aşama Çizimi (Tablo 3.1 ve Şekil 3.2): 

Dış merdivenin ölçüleri hesaplanarak krokisi çizilir. 

Şekil 3.1: Dış merdiven krokisi

3.1. Dış Merdiven Plan, Kesit ve Görünüş Çizimleri 
CAD programında dış merdiven elemanları boyutlandırılarak plan, kesit ve görünüş çizimleri yapılır. 

Dış merdivenin boyutları, verilen bilgilere göre hesaplanarak ya da CAD ortamında çizilerek belirle-
nir. Plana göre kesit çizilir. Plan ve kesit çizimlerinden faydalanılarak görünüş çizimleri yapılır. 

Aşağıda verilen bilgilere ve Şekil 3.1’deki krokiye göre binanın dış merdiven plan, kesit ve görü-
nüşünü 1∕20 ölçekli çıktı alınacak şekilde çiziniz. 

Tablo 3.1: Dış Merdiven Hesapları 

Merdiven Bilgileri Subasman Merdiveni

Dış merdiven yüksekliği 0,90 - 0,10 = 0,80 m

Rıht yüksekliği ve sayısı a = 16 cm (kabul) → an = 80  ∕ 16→ an = 5 adet

Basamak genişliği 2a + b = 60~64 →2 x 16 + b = 60~64→ b = (60~64) - 32 → b= 30 cm

Basamak sayısı bn = an - 1 → bn = 5 - 1→ bn = 4 adet

Merdiven bilgisi 5 × (16 / 30)

Merdiven kolu uzunluğu
Merdiven uzunluğu

L1 = bn × b = 4 × 30 → L1 = 120 cm
L = L1 + S = 120 +170 → L = 290 cm
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Şekil 3.2: Dış merdiven planı 1. aşama çizimi
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2. Aşama Çizimi (Şekil 3.3):

• Duvar çizgisi, Line (L) komutu ile çizilir. Offset (O) komutu kullanılarak duvar kalınlığı (20 cm) ve dış kapı boşluğu 
oluşturulur. 

• Sıva katmanına göre çoğaltarak sıva yapmak için sırasıyla Offset→ Layer→ Current seçenekleri seçilir. 

• Sıva kalınlığı (2 cm ve 3 cm), Offset (O) komutu kullanılarak duvar çizgileri üzerinden çoğaltılır. 

• Merdivenin dış sınırları, Line (L) komutu kullanılarak basamak katmanında krokide verilen ölçülere uygun şe-
kilde çizilir. 

• Merdiven kolu üzerindeki basamak genişlikleri (30 cm) Offset (O) komutu ile çoğaltılır. 

• Rıht çizgilerinin üzerinde basamak kaplaması olacağı için rıht çizgileri, rıht kesik çizgisi katmanına dönüştürülür. 

• Rıht kaplaması kalınlığı (2 cm), Offset (O) komutu kullanılarak rıht çizgilerinin olduğu yerlerden iniş kısmına 
doğru çoğaltılır. 

• Basamak kaplaması çıkıntısı (3 cm), Offset (O) komutu kullanılarak rıht kaplama çizgilerinin olduğu yerlerden 
çoğaltılır. 

• Line (L) komutu kullanılarak çıkış hattı çizgisi çizilir. 

• Text (DT) komutu kullanılarak rıht numaraları yazılır. 

• Merdiven küpeşte kalınlığı (5 cm), Offset (O) komutu yardımıyla merdiven kenar boşluğundan merdiven kolu-
na doğru çoğaltılarak oluşturulur. 

• Dış kapı detayı, çizim ve düzenleme komutları yardımıyla çizilir. 

• Merdiven planı üzerine kesme düzlemi çizilerek Text (DT) komutu yardımıyla üzerine kesme düzleminin isimi 
(A) yazılır. 

Şekil 3.3: Dış merdiven planı 2. aşama çizimi
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Şekil 3.4: Dış merdiven kesit ve görünüşü 1. aşama çizimi  

Dış merdivenin kesit ve görünüşü çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır. 

1. Aşama Çizimi (Şekil 3.4):

• Doğal zemin çizgisi, Line (L) komutu kullanılarak planın üst boşluğuna yatay olarak çizilir. 

• Offset (O) komutu kullanılarak zemin çizgisi; tretuvar kotu için 10 cm, subasman kotu için 90 cm yukarıya doğru 
çoğaltılır. 

• Kesme düzleminin kestiği yapı elemanlarının (rıht, sahanlık vb.) tüm genişlikleri Ray komutu yardımıyla kesitin 
çizileceği yere doğru taşınır. 

• Tretuvar çizgisi üzerinden rıht yükseklikleri (16 cm), basamak genişlikleri (30 cm) ve sahanlık genişliği (170 cm) 
Line (L) komutu ile çizilir. 

• Line (L) komutu kullanılarak basamak ve rıht çizgilerinin kesişim noktalarından eğik çizgi çizilir. 

• Merdiven döşeme kalınlığı (15 cm), Offset (O) komutu yardımıyla eğik çizgi ve sahanlık çizgisi üzerinden çoğal-
tılarak oluşturulur. 

• Line (L) komutu kullanılarak merdiven temeli çizilir. 

• Kesilen küpeşte (5 cm) ve görünen korkuluk dikmesi (110 cm) Line (L) komutu ile çizilir. 

• Blokaj, Spline [(spilayn) (eğrisel çizgi)] (SPL) ve Copy (CO) komutları ile çizilir.
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2. Aşama Çizimi (Şekil 3.5):

• Offset (O) komutu kullanılarak subasman çizgisi; normal kat döşeme altı kotu için 265 cm, döşeme üstü kotu 
için 280 cm yukarıya doğru çoğaltılır. 

• Normal kat döşeme çizgileri, kesik çizgi katmanına dönüştürülür. 

• Rıht (2 cm) ve basamak (3 cm) kaplamalarının çizgileri Offset (O) komutu ile çoğaltılır. 

• Kapı görünüşünün çizilebilmesi için kapıya ait genişlikler Ray komutu yardımıyla plandan görünüşün çizileceği 
yere taşınır. 

• Dış kapı görünüşü çizilir ve Offset (O), Fillet (F), Trim (TR) komutları yardımıyla düzenlenir. 

Şekil 3.5: Dış merdiven kesit ve görünüşü 2. aşama çizimi
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3. Aşama Çizimi (Şekil 3.6):

• Çizilen merdiven planı, Move (M) komutu kullanılarak sağ yan tarafa taşınır. 

• A-A kesiti çizimindeki yapı elemanlarının (zemin, subasman, rıht, kapı vb.) yükseklikleri Ray komutu yardımıyla 
görünüşlerin çizileceği yere doğru taşınır. 

• Line (L) komutu kullanılarak doğal zemin çizgisinden 45°lik açıyla arakesit çizgisi çizilir. 

• Plandaki genişlikler Ray komutu yardımıyla önce arakesit çizgisine, oradan da sol yan görünüş yönüne doğru 
taşınır. 

• Merdiven planındaki yapı elemanlarının (rıht, basamak, korkuluk vb.) genişlikleri Ray komutu yardımıyla ön 
görünüşün çizileceği yere doğru taşınır. 

• Merdivenin ön ve sol yan görünüşlerindeki basamak, rıht ve sahanlık çizgileri Line (L) komutu ile çizilir. 

• Rıht (2 cm) ve basamak (3 cm) kaplamalarının çizgileri Offset (O) komutu kullanılarak çoğaltılır. 

• Kesit çizimindeki kapı görünüşü, Copy (CO) komutu yardımıyla ön görünüş çizimine kopyalanır. 

• Merdiven küpeşte ve korkuluğunun görünüşü, Line (L) ve Offset (O) komutları yardımıyla çizilir. 

Şekil 3.6: Dış merdiven kesit ve görünüşü 3. aşama çizimi
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4. Aşama Çizimi (Şekil 3.7):

• Kotlu ölçülendirme şekilleri, Line (L) ve Circle (C) 
komutları ile çizilir. 

• Çizgisel ve kotlu ölçülendirme yazıları, Text (DT) 
komutu ile 3’lük yazı stilinde yazılır. 

• Çizgisel ölçülendirmeler Dimlinear (DLI) komutu 
ile yapılır. Ardışık ölçülendirmeler ise Dimcontinue 
(DCO) komutu ile yapılarak ölçülendirme işlemi ta-
mamlanır. 

• Merdivenin plan, kesit ve görünüşündeki tarama-
lar Hatch (H) komutu ile yapılır. 

Tarama yapılırken: 

Döşeme, perde duvar ve temel kısımların taraması 
için ANSI33 ve AR-CONC, 

Tuğla duvar taraması için AR-B88, 

Tuğla duvarı renklendirmek için Gradient, 

Seramik döşeme kaplaması için NET, 

Grobeton taraması için ANSI31 ve AR-CONC, 

Betonarme taraması için ANSI33 ve AR-CONC, 

Dolgu taraması için GRAVEL, 

Subasman taraması için AR-B816C, tarama desen-

leri kullanılır.

• Kesitteki toprak taraması, Line (L) ve Offset (O) ko-
mutları ile çizilerek Copy (CO) komutu ile yan yana 
kopyalanır. 

• Çerçeve ve antet, Line (L) ve düzenleme komutları 
ile çizilir. 

• Text (DT) komutu kullanılarak antet başlığı 10’luk 
yazı stiliyle; çizim başlıkları ve antet yazıları ise 7’lik 
yazı stiliyle yazılır. Diğer yazılar 3’lük ve 5’lik yazı 
stilleriyle yazılarak merdiven çizimleri tamamlanır 
(Şekil 3.7). 

Şekil 3.7: Dış merdiven kesit ve görünüşü 4. aşama çizimi 
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Kapı ve Pencere Çizimleri Gözlem Formu 
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler için 
Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

Dış Merdiven Planı Çizimi

1 Subasman kotuna göre merdiven hesabını yaptı.  

2 Katmanları oluşturdu ve katman ayarlarını yaptı.   

3 Duvar çizimini yaptı ve duvar üzerinde dış kapı boşluğunu açtı.  

4 İç ve dış sıva çizimlerini ini yaptı.  

5 Kapı çizimini yaptı.  

6 Giriş sahanlığını ve merdiven kol genişliğini çizdi.  

7 Rıht çizgilerini ve basamak kaplamalarını çizdi.  

8 Çıkış hattı çizgisini çizerek üzerine rıht sayılarını ve merdiven bilgisini yazdı.  

9 Küpeştenin üst görünüşünü çizdi.  

10 Kesme düzlemini merdiven kolundan geçirerek çizdi.  

Dış Merdiven Kesiti Çizimi

11 Merdiven planının üst boşluğu üzerine doğal zemin, tretuvar ve subasman çizgilerini 
çizdi.  

12 Merdiven planında kesme düzleminin kestiği tüm genişlikleri kesitin çizileceği yere 
doğru taşıdı.  

13 Tretuvar çizgisi üzerinden rıht yüksekliğini, basamak genişliklerini ve sahanlık geniş-
liğini çizdi.  

14 Merdiven döşeme kalınlığını oluşturdu.  

15 Rıht ve basamakların kaplamalarını çizdi.  

16 Küpeşte ve korkuluğun kesitini çizdi.  

17 Merdiven temeli kesitini çizdi.  

18 Kapının ön görünüşünü çizdi.  

19 Tretuvar altındaki blokajı çizdi.  
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Dış Merdiven Ön Görünüş Çizimi

20 Merdiven planını sağ yan tarafa taşıdı.  

21 A-A kesiti çizimindeki bütün yükseklikleri (zemin, subasman, rıht, kapı vb.) ön görü-
nüşün çizileceği yere doğru taşıdı.  

22 Merdiven planındaki bütün genişlikleri (basamak, sahanlık vb.)  ön görünüşün çizi-
leceği yere doğru taşıdı.  

23 Tretuvar çizgisi üzerinden rıht yüksekliğini, basamak genişliklerini ve sahanlık geniş-
liğini çizdi.  

24 Rıht ve basamakların kaplamalarını çizdi.  

25 Küpeşte ve korkuluğun görünüşünü çizdi.  

26 Kapının ön görünüşünü kopyaladı.  

Dış Merdiven Sol Yan Görünüş Çizimi

27 Ön görünüş çizimindeki bütün yükseklikleri (zemin, subasman, rıht, kapı vb.) sol yan 
görünüşün çizileceği yere doğru taşıdı.                 

28 Doğal zemin çizgisinden 45°lik açıyla arakesit çizgisini çizdi.  

29 Plandaki genişlikleri önce arakesit çizgisine, oradan da sol yan görünüş yönüne doğ-
ru taşıdı.  

30 Merdiven planının sağ üst boşluğu üzerine doğal zemin, tretuvar ve subasman çiz-
gilerini çizdi.  

31 Tretuvar çizgisi üzerinden rıht yüksekliklerini, basamak genişliklerini ve sahanlık ge-
nişliğini çizdi.  

32 Rıht ve basamakların kaplamalarını çizdi.  

33 Küpeşte ve korkuluğun ön görünüşünü çizdi.  

Merdiven Çiziminin Tamamlanması

34 Çizgisel ve kotlu ölçülendirmeleri yaptı.  

35 Kesit çizimindeki döşeme, grobeton, dolgu ve toprak taramalarını yaptı.  

36 Kesit ve görünüş çizimlerindeki subasman taramasını yaptı.  

37 Çerçeve ve anteti çizdi.  

38 Plan, kesit ve görünüşlerin çizim başlıklarını, antet yazılarını ve antet başlığını yazdı.  

39 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamları

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 39 ölçütten en az 27’si Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz. 
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Aşağıda verilen bilgilere ve Şekil 3.8’deki krokiye göre binanın dış merdiven plan, kesit ve görünüşünü 1∕20 
ölçekli çıktı alınacak şekilde çiziniz.

Verilen Bilgiler 

Subasman kotu = +0,85 m 

Zemin kat yüksekliği (H) = 285 cm 

Kiriş = 25/50 cm 

Duvar kalınlığı = 20 cm 

Döşeme kalınlığı = 15 cm 

Tretuvar kotu = +0,10 m 

Doğal zemin kotu = ± 0,00 m 

Markiz eğimi = %45 

Kapı = K1 130/220
Şekil 3.8: Dış merdiven krokisi

İşlem Basamakları 

Merdiven Planı Çizimi 

• Subasman kotuna göre merdiven hesabını yapınız. 

• Katmanları oluşturarak katman ayarlarını yapınız. 

• Duvar çizimini yapınız ve duvar üzerinde dış kapı 
boşluğunu açınız. 

• İç ve dış sıva çizimlerini yapınız. 

• Kapı çizimini yapınız. 

• Giriş sahanlığını ve merdiven kolu genişliğini çiziniz. 

• Rıht çizgilerini ve basamak kaplamalarını çiziniz. 

• Çıkış hattı çizgisini çizerek üzerine rıht sayılarını ve 
merdiven bilgisini yazınız. 

• Küpeştenin üst görünüşünü çiziniz. 

• Kesme düzlemini merdiven kolundan geçirerek çi-
ziniz. 

Merdiven Kesiti Çizimi 

• Merdiven planının üst boşluğu üzerine doğal ze-
min, tretuvar ve subasman çizgilerini çiziniz. 

• Doğal zemin çizgisinden 45°lik açıyla arakesit çiz-
gisini çiziniz. 

• Kesme düzlemi çizgisi üzerindeki genişlikleri önce 
arakesit çizgisine, oradan da merdiven kesiti yönü-
ne doğru taşıyınız. 

• Tretuvar çizgisi üzerinden rıht yüksekliğini, basa-
mak genişliklerini ve sahanlık genişliğini çiziniz. 

• Merdiven döşeme kalınlığını oluşturunuz. 

• Rıht ve basamakların kaplamalarını çiziniz. 

• Kapının kesitini çiziniz. 

• Markizin kesitini çiziniz. 

• Merdiven temeli kesitini çiziniz. 

• Tretuvar altındaki blokajın çizimini yapınız. 

• Küpeşte ve korkuluğun yan görünüşünü çiziniz. 

Merdiven Görünüşü Çizimi 

• Merdiven planındaki bütün genişlikleri (basamak, 
sahanlık vb.) ön görünüşün çizileceği yere doğru 
taşıyınız. 

• A-A kesiti çizimindeki (zemin, subasman, rıht, kapı 
vb.) yükseklikleri ön görünüşün çizileceği yere doğ-
ru taşıyınız.

• Tretuvar çizgisi üzerinden rıht yüksekliğini, basa-
mak genişliklerini ve sahanlık genişliğini çiziniz. 

• Rıht ve basamakların kaplamalarını çiziniz. 

• Kapının ön görünüşünü çiziniz. 

• Küpeşte ve korkuluğun ön görünüşünü çiziniz. 

• Markizin ön görünüşünü çiziniz. 
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Merdiven Çiziminin Tamamlanması 

• Çizgisel ve kotlu ölçülendirmeleri yapınız. 

• Plan çizimindeki duvar ve sahanlık döşemesi taramalarını yapınız. 

• Kesit çizimindeki duvar, perde duvar, kiriş, döşeme, markiz, grobeton, dolgu ve toprak taramalarını yapınız. 

• Görünüş çizimindeki subasman taramasını yapınız. 

• Çerçeve ve anteti çiziniz. 

• Plan, kesit ve görünüşlerin çizim başlıklarını, antet yazılarını ve antet başlığını yazınız.

Şekil 3.9: Dış merdivenin plan, kesit ve görünüş çizimi
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3.2. İki Kollu Ortada Sahanlıklı Düz Merdiven Plan 
ve Kesit Çizimi 

CAD programında iki kollu ortada sahanlıklı merdiven elemanları boyutlandırılarak plan ve kesit 
çizimleri yapılır. İki kollu ortada sahanlıklı merdivenlerin kolları eşit veya farklı uzunlukta olabilir. Çi-
zim aşamasına geçilmeden önce CAD programında katmanlar oluşturularak katman ayarları yapılır. 
Yazı ve ölçülendirme stili ayarları çizim paftasının ölçeğine göre düzenlenir. 

Aşağıda verilen bilgilere ve Şekil 3.10’daki krokiye göre bodrum, zemin ve iki normal katı olan 
bir binanın iki kollu ortada sahanlıklı merdiven plan ve kesitini 1∕20 ölçekli çıktı alınacak şekilde çiziniz.

Verilen Bilgiler 
Tretuvar kotu = +0,70 m 
Normal kat yüksekliği (H) = 288 cm  Subasman kotu = +0,70 m 
Bodrum kat yüksekliği (H) = 272 cm  Kolon = 30/60 cm 
Kat sahanlığı genişliği = 150 cm   Kiriş = 25/50 cm 
Ara sahanlık genişliği = 120 cm   Duvar = 20 cm 
Kapı = K1 130/220, K2 100/220   Pencere = P1 80/120 
Bodrum kat perde duvarı = 25 cm  Merdiven kovası genişliği = 20 cm 
Zemin ve normal kat merdiven kolu genişliği = 120 cm 
Bodrum kat merdiven kolu genişliği = 115 cm 

Şekil 3.10: Merdiven krokisi 

İki kollu ortada sahanlıklı merdivenin planı çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır. 

1. Aşama Çizimi (Tablo 3.2 ve Şekil 3.11):

• Kat yüksekliğine göre basamak ve rıht sayıları hesaplanır. Bu hesaplara göre merdiven evi (yuvası) ölçüleri be-
lirlenir.

Tablo 3.2: İki Kollu Ortada Sahanlıklı Merdiven Hesapları 

Merdiven Bilgileri Zemin ve Normal Kat Bodrum Kat

Rıht yüksekliği ve sayısı
a = 16 cm (kabul) → an = H ∕ a 
an = 288 ∕ 16 → an = 18 adet

a = 16 cm (kabul) → an = H ∕ a 
an = 272 ∕ 16 → an = 17 adet

Basamak genişliği 
2a + b = 60~64→2 x 16 + b = 60~64→ 
b = (60~64) - 32 → b= 30 cm

2a + b = 60~64→2 x 16 + b = 60~64→
b = (60~64) - 32 → b= 30 cm

Merdiven bilgisi 18 × (16 ∕ 30) 17 × (16 ∕ 30) 

Basamak sayısı bn = an – 2 → bn = 18 - 2= 16 adet bn = an – 2→ bn = 17 - 2= 15 adet

Merdiven kolu uzunluğu bn ∕ 2 = 16 ∕ 2 = 8 adet 
L1 = L2 = 8 × 30 = 240 cm

L1 = 8 × 30 = 240 cm 
L2 = 7 × 30 = 210 cm

Merdiven evi (yuvası) ölçüleri Merdiven yuvası uzunluğu L = 150 + 240 + 120 = 510 cm 
Merdiven yuvası genişliği = 120 + 20 + 120 = 260 cm

Şekil 3.11: İki kollu ortada sahanlıklı merdiven planı 1. aşama çizimi
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a) Aks çizgilerinin çizilmesi 

Şekil 3.12: İki kollu ortada sahanlıklı merdiven planı 2. aşama çizimi

 b) Kolon, duvar, merdiven kolu ve sahanlıkların çizilmesi

2. Aşama Çizimi (Şekil 3.12):

• Merdiven yuvası kenarlarına 20 cm duvar kalınlığı dâhil edilerek akslar arası mesafe (550 ve 300 cm) bulunur. 

• Kâğıt üzerinde (1∕20  ölçekte) 5 cm aks çıkıntısı için her iki uca 100 cm ilave edilerek aks çizgi uzunlukları (750 
ve 500 cm) bulunur. 

• Merdiven çiziminde kullanılacak katmanlar oluşturulur ve katman ayarları yapılır. 

• Yatay ve düşeyde birer aks çizgisi, merdiven yuvası kenarlarına Line (L) komutu ile çizilir. 

• Diğer aks çizgileri, Offset (O) komutu kullanılarak 300 ve 550 cm aralığında çoğaltılır. 

• Aks çizgisi uçları için Circle (C) komutu yardımıyla 15 cm yarıçapında çember çizilir. 

• Aks çemberi, aks çizgisi uçlarına Copy (CO) komutu ile kopyalanır. 

• Text (DT) komutu kullanılarak aks çemberinin içine 5’lik yazı stilinde aks yazıları yazılır. 

• Kolonlar, Rectangle (REC) komutu kullanılarak 30/60 cm ölçülerinde çizilir. 

• Kolonlar, Copy (CO) komutu yardımıyla aks çizgilerinin kesişim noktalarına kopyalanır. 

• Kolonların arasına Line (L) komutu yardımıyla duvar çizgisi çizilir. 

• Duvar kalınlığı (20 cm), çizilen duvar çizgisi üzerinden Offset (O) komutu yardımıyla çoğaltılır. 

• Kapı boşluğunun olduğu duvar köşelerinde kapı dişi (10 cm) Line (L) komutu ile çizilir. 

• Offset (O) ve Trim (TR) komutları kullanılarak 130 ve 100 cm ölçülerinde kapı boşlukları oluşturulur. 

• 80 cm genişliğinde pencere boşluğunu oluşturmak için Line (L) komutu kullanılarak duvar ortasına dik çizgi 
çizilir. 

• Dik çizgi, Offset (O) komutu kullanılarak pencere boşluğunun yarısı kadar (40 cm) her iki tarafa çoğaltılır. 

• Offset (O) komutu kullanılarak duvarların iç kenar çizgileri üzerinden sahanlık ve merdiven kolu genişlikleri 
oluşturulur.
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Şekil 3.13: İki kollu ortada sahanlıklı merdiven planı 3. aşama çizimi 

3. Aşama Çizimi (Şekil 3.13):

• Sıva katmanı aktif hâle getirildikten sonra Offset (O) komutu kullanılarak duvar çizgileri üzerinden iç sıva için 2 
cm, dış sıva için 3 cm çoğaltma işlemi yapılır. 

• Kapı, çizim ve düzenleme komutları kullanılarak çizilir. 

• Offset (O) komutu kullanılarak merdivenin her iki kolu üzerindeki basamak genişlikleri (30 cm) çoğaltılır. Bu 
şekilde bodrum kat merdivenin rıht çizgileri oluşturulur. Rıht çizgilerinin üzerinde basamak kaplaması olacağı 
için rıht çizgileri, rıht kesik çizgisi katmanına dönüştürülür. 

• Rıht kaplaması kalınlığı (2 cm), rıht çizgilerinin olduğu yerlerden iniş kısmına doğru Offset (O) komutu ile ço-
ğaltılır. 

• Basamak kaplaması çıkıntısı (3 cm), Offset (O) komutu kullanılarak rıht kaplama çizgilerinin olduğu yerlerden 
çoğaltılır. 

• Line (L) komutu kullanılarak çıkış hattı çizgisi çizilir. 

• Rıht sayıları, çıkış hattı çizgisi üzerine Text (DT) komutu ile 3’lük yazı stilinde yazılır. 

• Merdiven kova çizgileri, Join [(coyn) (birleştirmek)] (J) komutu ile birleşik çizgi hâline getirilir. 

• Offset (O) komutu kullanılarak merdiven kova kenarından merdiven koluna doğru boşluk (5 cm) ve küpeşte 
kalınlığı (5 cm) oluşturulur. Küpeşte içerisindeki rıht ve basamak çizgileri Trim (TR) komutu ile temizlenir. 

• Kat yüksekliğinin 2∕3’ü ölçüsünden yatay kesme düzlemi geçirilerek aşağıya doğru bakıldığında kesme düzlemi-
nin 11. rıhtı kestiği görülür. 

• Kesme düzlemi çizgisi, zemin kat merdiven planında 10 ve 12. rıhtların çapraz köşelerine Line (L) komutu ile 
çizilir. Bu çizgi, Offset (O) komutu ile 3 cm çoğaltılır. 

• Kesme düzleminden sonra bodrum kat merdivenin görünmeyen rıht çizgileri çizilir. Rıht çizgileri, noktalı iz çiz-
gisi katmanında Offset (O) komutu ile çoğaltılır. 
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4. Aşama Çizimi (Şekil 3.14):

Zemin kat merdiven planı, kat yüksekliğinin 2∕3’ü ölçüsünden geçirilen kesme düzlemine göre çizildiği için zemin 
kata ait merdiven yalnızca kesme düzlemine kadar olan kısımdır. Merdiven kesme düzleminden sonraki kısım ise 
bodrum katın merdivenine aittir. 

• Bodrum kat merdiven planı, 
Copy (CO) komutu ile kop-
yalanır ve zemin kat merdi-
ven planı olarak düzenlenir. 
Zemin kat merdivenindeki 
rıht sayısı, bodrum kat mer-
divenindeki rıht sayısından 
1 fazladır. Eksik olan rıht ve 
basamak çizgileri Offset (O) 
komutu ile çoğaltılır. 

• Line (L) ve Offset (O) komut-
ları kullanılarak 11 ve 13. 
rıhtların çapraz köşelerine 
kesme düzlemi çizilir. 

• A-A kesme düzlemi, merdi-
ven kolundan ve pencere 
üzerinden geçirilecek şekil-
de çizilir. Kesme düzlemi çiz-
gisi, Copy (CO) komutu kul-
lanılarak bodrum kat planına 
kopyalanır.

5. Aşama Çizimi (Şekil 3.15):

• Zemin kat merdiven planı 
kopyalanır ve 1. normal kat 
merdiven planı olarak dü-
zenlenir. 

• Kesme düzleminden sonra 
zemin kat merdiveninin son 
rıht ve basamak çizgileri Off-
set (O) komutu ile çoğaltılır. 

• Zemin ve normal katın rıht 
sayıları aynı olduğu için kes-
me düzleminin yerinde bir 
değişiklik yapılmaz. 

Şekil 3.14: İki kollu ortada sahanlıklı merdiven planı 4.aşama çizimi 

Şekil 3.15: İki kollu ortada sahanlıklı merdiven planı 5.aşama çizimi 
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Son Aşama Çizimi (Şekil 3.16):

• 1. normal kat merdiven planı kopyalanır ve 2. normal kat merdiven planı olarak düzenlenir. 

• 2. normal katın (son kat) kesme düzlemi, rıhtları kesmez. Bu nedenle kesme düzlemi çizgisi çizilmez. 

• 1. normal kat merdivenin bütün rıht ve basamak çizgileri çizilir. 

• 2. normal kata ait kat sahanlığı, son kat merdiveni olduğu için korkuluk ve küpeşte ile kapatılır. 

• Line (L) ve düzenleme komutları yardımıyla küpeşte çizimi yapılır ve plan çizimi tamamlanır. 

İki kollu ortada sahanlıklı düz merdivenin kesiti çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır. 

1. Aşama Çizimi (Şekil 3.17):

• Doğal zemin çizgisi, Line (L) komutu yardımıyla yatay olarak çizilir. 

• Offset (O) komutu kullanılarak zemin çizgisi; tretuvar kotu için 10 cm, subasman kotu için 70 cm yukarıya doğru 
çoğaltılır. 

• Subasman çizgisi, Offset (O) komutu kullanılarak bodrum kat yüksekliği (272 cm) kadar aşağıya doğru çoğaltılır. 

• Offset (O) komutu kullanılarak subasman çizgisi; 1. normal kat döşeme kotu için 288 cm, 2. normal kat döşeme 
kotu için 576 cm, çatı döşeme kotu için 864 cm yukarıya doğru çoğaltılır. 

• Kesme düzleminin kestiği yapı elemanları (duvar, sıva, kiriş, döşeme, pencere, rıht, basamak, sahanlık vb.) Ray 
komutu yardımıyla kesitin çizileceği yere doğru taşınır. 

• Yapı elemanlarının (duvar, sıva, kiriş, döşeme, pencere) kesit çizimleri Line (L) ve düzenleme komutları yardı-
mıyla yapılır. 

• Kat döşeme çizgileri arasına Line (L) komutu yardımıyla dik çizgi çizilir. 

• Divide [(divayd) (bölmek)] (DIV) komutu kullanılarak dik çizgi, rıht sayısı kadar eşit aralıklara bölünür. 

• Bölünen bu noktalardan Line (L) komutu yardımıyla yatay yardımcı çizgiler çizilir. 

• Zemin kat merdiveninin birinci kol kesiti Line (L) komutu yardımıyla çizilir. 

Şekil 3.16: İki kollu ortada sahanlıklı merdiven planı son aşama çizimi 



Uygulamalı Bilgi Yaprağı

84 3. BİLGİSAYARLA MERDİVEN ÇİZİMİ

o Line (L) komutu kullanılarak rıht ve basamakların birleşim yerlerinden eğim çizgisi çizilir. 

o Eğim çizgisi ve sahanlık yatay çizgileri üzerinden Offset (O) komutu yardımıyla merdiven döşeme kalınlığı (15 
cm) oluşturulur. 

o Rıht ve basamakların kaplamaları, düzenleme komutları ile oluşturulur (Şekil 3.17). 

• Oluşturulan zemin kat merdiveninin birinci kol kesiti, Copy (CO) komutu yardımıyla diğer katlara kopyalanır 
(Şekil 3.17 ve 3.18). 

• Şekil 3.18’de iki kollu ortada sahanlıklı merdivenin perspektifi görülmektedir.

2. Aşama Çizimi (Şekil 3.19):

• Görünüşe giren yapı elemanlarının (rıht, basamak, döşeme, kiriş kolon, korkuluk vb.) genişlikleri Ray komutu 
yardımıyla kesitin çizileceği yöne doğru taşınır. 

• Line (L) ve düzenleme komutları kullanılarak yapı elemanlarının görünüş çizimleri yapılır. 

• Line (L) komutu kullanılarak sahanlıkların kenarındaki rıhtlardan korkuluk yüksekliği kadar (110 cm) yardımcı 
dik çizgiler çizilir. 

• Line (L) komutu kullanılarak yardımcı çizgilerin üst noktalarından eğik çizgiler çizilir. 

Şekil 3.17: İki kollu ortada sahanlıklı merdiven kesiti 1. aşama çizimi Şekil 3.18: Merdiven perspektifi 
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• Küpeşte kalınlığı (5 cm), Offset (O) komutu kullanılarak eğik çizgiler üzerinden çoğaltılır. 

• Merdiven planında küpeşte çizgisi üzerinde korkuluğun dikme yerleri (dört adet) tespit edilir. 

• Korkuluk dikme yerleri, Ray komutu yardımıyla plandan kesitin çizileceği yere taşınır. 

• Line (L) ve düzenleme komutları kullanılarak merdiven korkuluk dikmeleri ve küpeştesi çizilir. 

• Küpeşteye paralel olan merdiven korkulukları (dört adet), küpeştenin altına Copy (CO) komutu ile kopyalanır. 

• Korkuluk kalınlıkları (3 cm), Offset (O) komutu ile çoğaltılır (Şekil 3.19). 

• Düzenleme komutları kullanılarak korkuluk, dikme ve küpeştelerin çizimi tamamlanır. 

3. Aşama Çizimi (Şekil 3.20): 

• Merdiven küpeşte ve korkuluğu, Copy (CO) komutu yardımıyla alt ve üst katlara kopyalanır. 

• Line (L) ve düzenleme komutları kullanılarak bodrum kat korkuluğunun çizimi tamamlanır. 

Şekil 3.19: İki kollu ortada sahanlıklı merdiven kesiti 2. aşama 
çizimi 

Şekil 3.20: İki kollu ortada sahanlıklı merdiven kesiti 3. aşama 
çizimi 
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Son Aşama Çizimi (Şekil 3.21):

• Bodrum kat döşemesindeki blokaj, grobeton ve toprak taraması çizimleri; Line (L), Spline (SPL), Offset (O) ve 
Copy (CO) komutları ile çizilerek çoğaltılır. 

• Zemin kat döşemesi kotu + 0, 70 m ve doğal zemin kotu ± 0,00 kabul edilir. 

• Kaba kot, kat döşemesinin üst kotudur. İnce kot ise kaplama yapılmış kotu gösterir. Plan ve kesit çizimlerinde 
ince kot, kaba kottan (+ 7 cm) daha yüksek alınacaktır. 

• Kotlu ölçülendirme şekilleri; Line (L), Circle (C) ve düzenleme komutları ile çizilir. 

• Kotlu ölçülendirme yazıları, Text (DT) komutu ile 3’lük yazı stilinde yazılır. 

• Çizgisel ölçülendirmeler Dimlinear (DLI) komutu ile yapılır. Ardışık ölçülendirmeler ise Dimcontinue (DCO) 
komutu ile yapılarak ölçülendirme işlemi tamamlanır. 

• Plan ve kesitte kesilen kolon, duvar, tretuvar, döşeme ve kiriş gibi yapı elemanlarının taramaları Hatch (H) ko-
mutu ile yapılır. Görünüşe giren merdiven döşeme taraması yapılmaz. 

• Çerçeve ve antet, Line (L) ve düzenleme komutları ile çizilir. 

• Text (DT) komutu kullanılarak antet başlığı 10’luk yazı stiliyle, çizim başlıkları ve antet yazıları ise 7’lik yazı stiliyle 
yazılır. Diğer yazılar 3’lük ve 5’lik yazı stilleriyle yazılarak merdiven çizimleri tamamlanır.

Şekil 3.21: İki kollu ortada sahanlıklı merdiven kesiti son aşama çizimi 
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İki Kollu Ortada Sahanlıklı Düz Merdiven Plan ve Kesit Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler 
için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

Dış Merdiven Planı Çizimi

1 Kat yüksekliğine göre merdiven hesaplarını yaptı.  

2 Katmanları oluşturdu ve katman ayarlarını yaptı.   

3 Aks çizgilerini ve aks çemberlerini çizerek aks yazılarını yazdı.  

4 Kolonu çizerek aks kesişim yerlerine kopyaladı.  

5 Duvar çizimini yaptı ve duvar üzerinde kapı-pencere boşluklarını açtı.  

6 İç ve dış sıva çizimlerini yaptı.  

7 Kapı ve pencere çizimlerini yaptı.  

8 Bodrum katın sahanlık ve merdiven kolu genişliklerini çizdi.  

9 Rıht çizgilerini ve basamak kaplamalarını çizdi.  

10 Çıkış hattı çizgisini çizerek üzerine rıht sayılarını ve merdiven bilgisini yazdı.  

11 Küpeştenin üst görünüşünü çizdi.  

12 Kesme düzlemini merdiven kolu ve pencere üzerinden geçirerek çizdi.  

13 Merdiven kesme düzlemini kat yüksekliğinin 2∕3’üne denk gelen rıhtın üzerine çizdi.  

14 Alt kattan gelen merdivenin rıhtlarını çizdi.  

15 Hazırlanan katın merdiven planını kopyalayarak diğer kat merdivenlerini oluşturdu.  

İki Kollu Ortada Sahanlıklı Düz Merdiven Kesit Çizimi 

16 Merdiven planı çiziminin üst boşluğu üzerine doğal zemin çizgisini yatay olarak çizdi.  

17 Tretuvar, zeminkat, bodrum kat ve normal kat döşeme çizgilerini çizdi.  

18 Merdiven planında kesme düzleminin kestiği tüm genişlikleri kesitin çizileceği yere 
doğru taşıdı.  

19 Kesilen yapı elemanlarının (duvar, kiriş, pencere vb.) kesitini çizdi.  

20 Zemin kat yüksekliğini rıht sayısı kadar eşit aralıklara böldü.  

21 Zemin kat merdiveninin birinci kol kesitini çizdi.  

22 Sahanlık çizgileri ve rıht yüksekliklerinin altına döşeme kalınlığını çizdi.  

23 Rıht ve basamakların kaplamalarını çizdi.  

24 Görünüşe giren yapı elemanlarının (kapı, kolon, kiriş vb.) genişliklerini kesite taşıya-
rak çizdi.  

25 Küpeşte ve korkuluğun görünüşünü çizdi.  

26 Küpeşte ve korkulukları alt ve üst katlara  kopyaladı.  
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Merdiven Çiziminin Tamamlanması

27 Borum kat döşemesindeki blokaj ve toprak taraması çizimlerini yaptı.  

28 Plan ve kesit çizimlerinde kesilen kolon, kiriş, duvar, döşeme, grobeton ve dolgu 
malzemesi taramalarını yaptı.  

29 Çizgisel ve kotlu ölçülendirmeleri yaptı.  

30 Çerçeve ve anteti çizdi.  

31 Plan, kesit ve görünüşlerin çizim başlıklarını, antet yazılarını ve antet başlığını yazdı.  

32 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme

Değerlendirme sonunda 32 ölçütten en az 22’si Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili öğ-
renmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz
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Aşağıda verilen bilgilere ve Şekil 3.22’deki krokiye göre zemin ve normal katı olan bir binanın iki kollu ortada 
sahanlıklı merdiven plan ve kesitini 1∕20 ölçekli çıktı alınacak şekilde çiziniz.

Verilen Bilgiler 

Kat yükseklikleri (H) = 288 cm   Kolon = 30/60 cm 

Kat sahanlığı genişliği = 120 cm  Kiriş = 25/50 cm 

Ara sahanlık genişliği = 120 cm   Duvar = 20 cm 

Merdiven kolu genişliği = 120 cm  K1 = 100/220 

Merdiven kovası genişliği = 20 cm  P1 = 60/120 

Tretuvar kotu = +0,10 m   Subasman kotu = +0,80 m 

İşlem Basamakları 

Merdiven Planı Çizimi 

• Kat yüksekliğine göre merdiven hesaplarını yapınız. 

• Katmanları oluşturarak katman ayarlarını yapınız. 

• Aks çizgilerini ve aks çemberlerini çizerek aks yazı-
larını yazınız. 

• Kolonu çizerek aks kesişim yerlerine kopyalayınız. 

• Duvar çizimini yaparak duvar üzerinde kapı-pencere 
boşluklarını açınız. 

• İç ve dış sıva çizimlerini yapınız. 

• Kapı ve pencerelerin çizimlerini yapınız. 

• Sahanlık ve merdiven kolu genişliklerini oluşturu-
nuz. 

• Rıht çizgilerini ve basamak kaplamalarını çiziniz. 

• Çıkış hattı çizgisini çizerek üzerine rıht sayılarını ya-
zınız. 

• Küpeştenin üst görünüşünü çiziniz. 

• Kesme düzlemini merdiven kolu ve pencere üzerin-
den geçirerek çiziniz. 

• Merdiven kesme düzlemini kat yüksekliğinin 2∕3’üne 
denk gelen rıhtın üzerine çiziniz. 

• Kesme düzlemi çizgisinden sonra görünmeyen ze-
min kat rıhtlarını çiziniz. 

• Zemin kat merdiven planını kopyalayıp normal kat 
merdiven planı olarak düzenleyiniz. 

Merdiven Kesiti Çizimi 

• Merdiven planı çiziminin üst boşluğu üzerine doğal 
zemin çizgisini yatay olarak çiziniz. 

• Tretuvar, zemin kat ve normal kat döşeme çizgilerini 
çiziniz. 

• Merdiven planında kesme düzleminin kestiği tüm 
genişlikleri kesitin çizileceği yere doğru taşıyınız. 

• Kesilen yapı elemanlarının (duvar, kiriş, pencere vb.) 
kesitini çiziniz. 

• Zemin kat yüksekliğini rıht sayısı kadar eşit aralıklara 
bölünüz. 

• Kesme düzleminin kestiği yapı elemanlarının (rıht, 
sahanlık vb.) genişliklerini kesitin çizileceği yere 
doğru taşıyınız. 

• Zemin kat merdiveninin birinci kol kesitini çiziniz. 

• Sahanlık çizgileri ve rıht yüksekliklerinin altına döşe-
me kalınlığını oluşturunuz. 

• Rıht ve basamakların kaplamalarını çiziniz. 

• Görünüşe giren yapı elemanlarının (kapı, kolon, kiriş 
vb.) genişliklerini kesite taşıyarak çiziniz. 

• Küpeşte ve korkuluğun görünüşünü çiziniz.

Şekil 3.22: Merdiven krokisi 
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Merdiven Çiziminin Tamamlanması 

• Zemin kat döşemesindeki blokaj ve 
toprak taraması çizimlerini yapınız. 

• Plan ve kesit çizimlerinde kesilen ko-
lon, kiriş, duvar, döşeme, grobeton, 
dolgu malzemesi taramalarını yapı-
nız. 

• Çizgisel ve kotlu ölçülendirmeleri ya-
pınız. 

• Çerçeve ve anteti çiziniz. 

• Plan, kesit ve görünüşlerin çizim baş-
lıklarını, antet yazılarını ve antet baş-
lığını yazınız (Şekil 3.23).

Şekil 3.23: İki kollu ortada sahanlıklı merdiven kesiti son aşama çizimi
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3.3. Yarım Döner Merdiven Plan ve Kesit Çizimi 
CAD programında yarım döner merdiven elemanları boyutlandırılarak plan ve kesit çizimleri yapılır. 
Yarım döner merdivenler, ortada basamaklı veya ortada rıhtlı olacak şekilde çizilirler. 

Çizim aşamasına geçilmeden önce merdiven hesapları yapılır. CAD programında katman ayarları 
yapıldıktan sonra yazı, ölçülendirme ve tarama stili ayarları çizim paftasının ölçeğine göre düzenlenir. 

Aşağıda verilen bilgilere ve Şekil 3.24’teki krokiye göre ortada basamaklı yarım döner merdive-
nin dengelendirmesini yaparak merdiven planını 1∕20 ölçekli çıktı alınacak şekilde çiziniz.

h
ttp

://
k

ita
p

.e
b

a
.g

o
v
.tr/

K
o

d
S

o
r.p

h
p

?
K

O
D

=2
2

2
9

4

Şekil 3.24: Yarım döner merdiven krokisi 

Verilen Bilgiler 

Kapı = K1 150 /220, K2 100/220        Pencere = P1 80/120 

Merdiven kolu genişliği = 120 cm       Merdiven kovası genişliği = 20 cm 

Perde duvar kalınlığı = 25 cm       Merdiven bilgisi = 18 × (16 ∕ 30)

1. Aşama Çizimi (Şekil 3.25):

• Basamak sayısı hesaplanır 

[bn = an - 1 = 18 - 1 = 17 adet (ortada basamaklı)]. 

• Merdiven yuvası kenar ölçülerine 25 cm perde du-
var kalınlığı dâhil edilerek aks aralıkları (310 ve 495 
cm) bulunur. 

• Kâğıt üzerinde (1∕20 ölçekte) 5 cm aks çıkıntısı için 
her iki uca da 100 cm ilave edilerek aks çizgi uzun-
lukları (510 ve 695 cm) bulunur. 

• Merdiven çiziminde kullanılacak katmanlar oluştu-
rulur ve katman ayarları yapılır. 

• Yatay ve düşeyde birer aks çizgisi, merdiven yuvası 
kenarlarına Line (L) komutu ile çizilir. 

• Diğer aks çizgileri, Offset (O) komutu kullanılarak 
310 ve 495 cm aralığında çoğaltılır. 

• Aks çizgisi uçları için Circle (C) komutu yardımıyla 15 
cm yarıçapında çember çizilir. 

• Aks çemberi, aks çizgisi uçlarına Copy (CO) komutu 
ile kopyalanır. 

• Text (DT) komutu kullanılarak aks çemberlerinin içi-
ne 5’lik yazı stilinde aks yazıları yazılır. 

• Yatay ve düşey aks çizgilerinin arasına Rectangle 
(REC) komutu yardımıyla perde duvar çizgisi çizilir. 

• Perde duvar kalınlığı (25 cm), çizilen perde duvar 
çizgisi üzerinden Offset (O) komutu ile çoğaltılır. 

• Kapı boşluğunun olduğu perde duvar köşelerinde 
kapı dişi (10 cm) Line (L) komutu ile çizilir. 

• Offset (O) ve Trim (TR) komutları kullanılarak 150 ve 
100 cm ölçülerinde kapı boşlukları oluşturulur. 

• 80 cm genişliğinde pencere boşluğunu oluşturmak 
için Line (L) komutu kullanılarak perde duvar ortası-
na dik çizgi çizilir.

• Dik çizgi, Offset (O) komutu kullanılarak pencere 
boşluğunun yarısı kadar (40 cm) her iki tarafa ço-
ğaltılır. 

• Kapı ve pencereler, çizim ve düzenleme komutları 
ile çizilir 

• Sıva katmanı aktif hâle getirildikten sonra Offset (O) 
komutu kullanılarak duvar çizgileri üzerinden iç sıva 
için 2 cm, dış sıva için 3 cm çoğaltma işlemi yapılır. 

• Merdiven kolu genişlikleri, Offset (O) komutu yardı-
mıyla perde duvarların iç kenar çizgileri üzerinden 
çoğaltılarak oluşturulur. 

Yarım döner merdiven dengelendirme çizimi yapılırken aşağıdaki aşamalar uygulanır. 
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 • Merdiven kovası dik kenar çizgileri, Fillet (F) komutu yardımıyla kova genişliğinin yarısı kadar (10 cm) yarıçapta 
birleştirilir. 

• Merdiven kovası çizgileri, Offset (O) komutu yardımıyla merdiven kolu genişliğinin yarısı kadar (60 cm) çoğaltı-
larak çıkış hattı çizgisi oluşturulur. 

• Çıkış hattı çizgisinin üst yarısı Trim (TR) komutu yardımıyla budanarak temizlenir (Şekil 3.25).

2. Aşama Çizimi (Şekil 3.26):

• Çıkış hattı çizgisi, simetri ekseninde-
ki ucundan itibaren Measure [(mejır) 
(ölçü)] (ME) komutu yardımıyla basa-
mak genişliğinin yarısı kadar (15 cm) 
aralıklara bölünür. 

• Simetri ekseninden itibaren ortadaki 
basamak 15 cm, diğer basamaklar 30 
cm aralıkta olacak şekilde aradaki fazla 
noktalar silinir. Böylece iki nokta arası 
mesafe 30 cm olacak şekilde düzenlen-
miş olur. 

• Rıht sayıları, çıkış hattı çizgisi üzerinde 
bölünen noktalara Dtext (DT) komutu 
yardımıyla yazılır. 

• Çıkış hattının simetriği, Mirror (MI) ko-
mutu yardımıyla diğer kol üzerine alınır. 

Şekil 3.25: Yarım döner merdiven dengelendirme 1. aşama çizimi

Şekil 3.26: Yarım döner merdiven dengelendirme 2. aşama 
çizimi 
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Şekil 3.27: Yarım döner merdiven dengelendirme 3. aşama çizimi 

3 Aşama Çizimi (Şekil 3.27):

• Dengelendirilen tüm basamakların dar kenar genişliği en az 10 cm olmalıdır. Ortadaki basamağın dar kenarının 
10 cm olması için merdiven kovası çizgisinin eksen çizgisine değen noktasına Circle (C) komutu yardımıyla 5 cm 
yarıçaplı çember çizilir. 

• Çemberin merdiven kovasına değdiği noktalar Line (L) komutu kullanılarak çıkış hattı çizgisi üzerinde işaretle-
nen 9 ve 10 No.lu noktalarla birleştirilir. 

• Bu şekilde ortadaki basamak dengelendirilir. Çıkış hattının başlangıç ve bitişindeki iki basamak dengelendiril-
meyecektir. 

• 1, 2 ve 3 No.lu rıht çizgileri Line (L) komutu yardımıyla çizilir. 

• Line (L) komutu kullanılarak 3 No.lu rıht çizgisi üzerinden diğer kola doğru yardımcı doğru çizgisi çizilir. 

• 9 ve 10 No.lu rıht çizgileri, Extend (EX) komutu kullanılarak yardımcı doğru çizgisine kadar uzatılır. 

• Uzatılan rıht çizgileri ile yardımcı doğrunun kesiştiği noktalar arasındaki mesafe, c mesafesi olarak adlandırılır

• Yardımcı doğru üzerindeki c mesafesini oluşturan noktalar, Point (PO) ve Copy (CO) komutları yardımıyla yeterli 
sayıda (beş adet) kopyalanarak işaretlenir. 

• İşaretlenen bu noktalar dengelendirilecek rıhtlarla birleştirilecektir. 

• Çıkış hattı üzerindeki 8 No.lu rıht ile merdiven kovası tarafındaki c mesafesine ait sıradaki nokta Line (L) komutu 
yardımıyla çizilerek birleştirilir. 

• Birleştirme işlemi sırasıyla 7, 6, 5 ve 4. rıhtlar için de yapılır. Bu şekilde merdivenin yarısı dengelendirilir.

Son Aşama Çizimi (Şekil 3.28): 

• Dengelendirilen koldaki basamakların simetriği, Mirror (MI) komutu yardımıyla diğer kol üzerine alınır. Rıht 
kaplaması kalınlığı (2 cm), rıht çizgilerinin olduğu yerlerden iniş kısmına doğru Offset (O) komutu ile çoğaltılır. 

• Basamak kaplaması çıkıntısı (3 cm), Offset (O) komutu kullanılarak rıht kaplama çizgilerinin olduğu yerden 
çoğaltılır. 

• Merdiven kovası çizgileri, Join (J) komutu ile birleşik çizgi hâline getirilir.
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• Offset (O) komutu kullanılarak merdiven kovası kenarından merdiven koluna doğru boşluk (5 cm) ve küpeşte 
kalınlığı (5 cm) oluşturulur. Küpeşte içerisindeki rıht ve basamak çizgileri Trim (TR) komutu yardımıyla temizle-
nir. Bu şekilde merdiven dengelendirme çizimi tamamlanır (Şekil 3.28). 

Şekil 3.29: Yarım döner merdiven perspektif çizimi 

Şekil 3.28: Yarım döner merdiven dengelendirme son aşama çizimi 

Ortada basamaklı yarım döner merdivenin perspektif çizimi Şekil 3.29’da görülmektedir.
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Yarım Döner Merdiven Plan ve Kesit Çizimi Gözlem Formu 
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler 
için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz.   

Ölçütler Evet Hayır

1 Merdiven bilgisine göre merdiven rıht ve basamak sayılarını belirledi.  

2 Katmanları oluşturdu ve katman ayarlarını yaptı.  

3 Merdiven yuvası genişliği ve uzunluğuna perde duvar kalınlıklarını ilave ederek 
aks sınırlarını buldu.  

4 Aks çizgilerini ve aks çemberlerini çizerek aks yazılarını yazdı.  

5 Aks çizgilerinin arasına perde duvar çizimini yaptı ve duvar üzerinde kapı-pen-
cere boşluklarını açtı.  

6 Kapı ve pencere çizimlerini yaptı.  

7 İç ve dış sıva çizimlerini yaptı.  

8 Merdiven kolu ve merdiven kovası genişliklerini çizdi.  

9 Çıkış hattı çizgisini çizerek üzerine rıht sayılarını ve merdiven bilgisini yazdı.  

10 Ortadaki basamağın merdiven kovası üzerindeki dar kenarının en az 10 cm ol-
ması için 5 cm yarıçaplı çemberi çizdi.  

11 Çemberin kova çizgisine değen noktaları (10 cm genişlik) işaretledi.  

12 İlk ve son iki basamakları düz olarak çizdi. 3 No.lu rıht çizgisini yardımcı doğru 
olarak uzattı.  

13 9 ve 10 No.lu rıhtlardan işaretlenen noktalara çizgiler çizerek bu çizgileri yar-
dımcı doğruya kadar uzattı.  

14 Yardımcı doğruya değdiği noktaları c mesafesi olarak işaretledi.  

15 Yeterli sayıda c mesafesini yardımcı doğru üzerinde işaretledi.  

16 Rıht çizgilerinden c mesafelerinin işaretli olduğu noktalara sırasıyla çizgiler çize-
rek bir koldaki basamakları dengelendirdi.  

17 Dengelendirilen koldaki basamakların simetriğini diğer kol üzerine aldı.  

18 Rıht çizgilerini ve basamak kaplamalarını çizdi.  

19 Küpeştenin üst görünüşünü çizdi.  

20 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamları

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 20 ölçütten en az 14’ü Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz. 
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Aşağıda verilen bilgilere ve Şekil 3.30’daki krokiye göre zemin ve bir normal katı olan binanın ortada rıhtlı ya-
rım döner merdiven plan ve kesitini 1∕20 ölçekli çıktı alınacak şekilde çiziniz. 

Verilen Bilgiler 
Kat yüksekliği (H) = 280 cm 
Döşeme kalınlığı = 15 cm 
Kat sahanlığı genişliği = 130 cm 
Merdiven kovası genişliği = 20 cm 
Kolon = 30/60 cm 
Kiriş = 25/50 cm 
Tretuvar kotu = +0,10 m 
Subasman kotu = +0,50 m 
Merdiven kolu genişliği = 120 cm 
Kapı = K1 100/220 Pencere = P1 80/120 

Yarım döner merdiven planı çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır. 

1. Aşama Çizimi (Tablo 3.3 ve Şekil 3.31): 

• Yarım döner merdiven hesapları ile CAD ortamında yarım döner merdiven dengelendirme çizimi yapılarak 
merdiven evi (yuvası) uzunlukları bulunur.

Şekil 3.30: Yarım döner merdiven krokisi 

Tablo 3.2: İki Kollu Ortada Sahanlıklı Merdiven Hesapları 

Merdiven Bilgileri Zemin ve Normal Kat

Rıht yüksekliği ve sayısı
an = H ∕ a → an = 280 ∕ 17 (kabul) → an = 16,47 ~17 adet 
a = 280 ∕ 17→ a = 16,47 cm

Basamak genişliği A = 2 × a + b → b = (60~64) - 2 × 16,47 → b = 30 cm
Merdiven bilgisi 17 × (16,47  ∕  30)
Basamak sayısı bn = an – 1 → bn = 17 – 1 = 16 adet 
Çıkış hattındaki yayın uzunluğu r = (120  ∕  2) + 10  → r = 70 cm → P = π × r = 3,14 × 70 =~220 cm
Çıkış hattı uzunluğu ÇHU = bn × b = 16 × 30 = 480 cm → ÇHU = 2L1 + P
Merdiven kolu uzunluğu L1 = L2 = (ÇHU - P)  ∕  2 = (480 - 220)  ∕  2 → L1 = L2 =   260  ∕  2 = 130 cm

Merdiven yuvası ölçüleri
Merdiven yuvası uzunluğu L = 130 + 130 + 120 + 10 = 390 cm

Merdiven yuvası genişliği = 120 + 20 + 120 = 260 cm

Şekil 3.31: Yarım döner merdiven planı (ortada rıhtlı) 1. aşama çizimi 
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2. Aşama Çizimi (Şekil 3.32.a ve Şekil 3.32.b): 

• Merdiven yuvası kenar ölçülerine 20 cm duvar ka-
lınlığı dâhil edilerek aks aralıkları (430 ve 300 cm) 
bulunur. 

• Kâğıt üzerinde (1∕20 ölçekte) 5 cm aks çıkıntısı için 
her iki uca da 100 cm ilave edilerek aks çizgi uzun-
lukları (630 ve 500 cm) bulunur. 

• Merdiven çiziminde kullanılacak katmanlar oluştu-
rulur ve katman ayarları yapılır. 

• Yatay ve düşeyde birer aks çizgisi, merdiven yuvası 
kenarlarına Line (L) komutu ile çizilir. 

• Diğer aks çizgileri, Offset (O) komutu kullanılarak 
300 ve 430 cm aralığında çoğaltılır. 

• Aks çizgisi uçları için Circle (C) komutu yardımıyla 
15 cm yarıçapında çember çizilir. 

• Aks çemberi, aks çizgisi uçlarına Copy (CO) komutu 
ile kopyalanır. 

• Text (DT) komutu kullanılarak aks çemberlerinin 
içine 5’lik yazı stilinde aks yazıları yazılır. 

• Kolonlar, Rectangle (REC) komutu kullanılarak 
30/60 cm ölçülerinde çizilir. 

• Kolonlar, Copy (CO) komutu yardımıyla aks çizgile-
rinin kesişim noktalarına kopyalanır. 

• Kolonların arasına Line (L) komutu yardımıyla du-
var çizgisi çizilir. 

• Duvar kalınlığı (20 cm), çizilen duvar çizgisi üzerin-
den Offset (O) komutu ile çoğaltılır. 

• Kapı boşluğunun olduğu duvar köşelerinde kapı 
dişi (10 cm) Line (L) komutu ile çizilir. 

• Offset (O) ve Trim (TR) komutları kullanılarak 100 
cm ölçüsünde kapı boşlukları oluşturulur. 

• 80 cm genişliğinde pencere boşluğunu oluşturmak 
için Line (L) komutu kullanılarak duvar ortasına dik 
çizgi çizilir. 

• Dik çizgi, Offset (O) komutu kullanılarak pencere 
boşluğunun yarısı kadar (40 cm) her iki tarafa ço-
ğaltılır. 

• Kapı ve pencereler, çizim ve düzenleme komutları 
ile çizilir. 

• Sıva katmanı aktif hâle getirildikten sonra Offset 
(O) komutu kullanılarak duvar çizgileri üzerinden 
iç sıva için 2 cm, dış sıva için 3 cm çoğaltma işlemi 
yapılır. 

• Merdiven kolu genişlikleri, Offset (O) komutu yar-
dımıyla duvarların iç kenar çizgileri üzerinden ço-
ğaltılarak oluşturulur. 

• Line (L) ve Arc (A) komutları kullanılarak merdiven 
kolu ortasına çıkış hattı çizgisinin yarısı çizilir. Çıkış 
hattı çizgileri, Join (J) komutu yardımıyla birleşik 
çizgi hâline getirilir.

a) Aks çizgilerinin çizilmesi 

Şekil 3.32: Yarım döner merdiven planı 2. aşama çizimi 

b) Kolon, duvar ve merdiven kovasının çizilmesi
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3. Aşama Çizimi (Şekil 3.33):

• Yarım döner merdivenin ortada rıhtlı olarak dengelendirilmesi için çıkış hattının basamak genişliklerine (30 cm) 
bölünmesi gerekir. 

• Çıkış hattı yay çizgisine tıklanarak Measure (ME) komutu yardımıyla basamak genişliği (30) girilir. 

• Noktaları görebilmek için PTYPE [(pi tayp) (nokta tipi)] komutu kullanılarak ekrana gelen sembollerden biri 
seçilir. 

• Bir koldaki basamak sayısı (sekiz adet) kadar genişlikler (30 cm) oluşturulur. Fazla olan noktalar Erase (E) ko-
mutu ile silinir. 

• Merdiven kovasındaki yayın orta noktasına Circle (C) komutu yardımıyla 10 cm yarıçaplı çember çizilir. 

• Çıkış hattında 30 cm’lik bölünmüş ilk nokta ve çemberin merdiven kovasındaki yay çizgisine değdiği nokta Line 
(L) komutu ile çizilir. Bu şekilde ortadaki basamaklardan biri dengelendirilir. 

• Merdiven kolu üzerindeki ilk iki basamağın genişlikleri (30 cm), Offset (O) komutu yardımıyla rıht çizgisi üzerin-
den çoğaltılarak oluşturulur.

4. Aşama Çizimi (Şekil 3.34):

• 10 No.lu rıht, Extend (EX) komutu yardımıyla simetri eksenine kadar uzatılır. 

• Eğik yardımcı doğru, Line (L) komutu kullanılarak 10 No.lu rıhtın simetri eksenine değen noktasından itibaren 
dar açıyla çizilir. 

• Ortadaki basamak hariç, eğik yardımcı doğru üzerinde 5 basamağın dengelendirilmesi için Measure (ME) ko-
mutu kullanılarak eğik çizgi üzerinde 10 cm eşit aralıklarla işaretlemeler yapılır. 

• Sırasıyla 10, 20, 30, 40 ve 50 cm aralıklarla oluşturulan noktaların belirgin hâle gelmesi için işaretlemeler 
arasındaki gereksiz noktalar Erase (E) komutu yardımıyla silinir. Eğik yardımcı doğru üzerinde işaretlemelerin 
olduğu noktalara Dtext (DT) komutu yardımıyla 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 sayıları yazılır.

Şekil 3.33: Yarım döner merdiven planı 3. aşama çizimi
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Şekil 3.34: Yarım döner merdiven planı 4. aşama çizimi

• 15 No.lu düz rıht çizgisi, Extend (EX) 
komutu yardımıyla simetri eksenine 
değecek kadar uzatılır ve 5’ noktası 
elde edilir (Şekil 3.34).

5. Aşama Çizimi (Şekil 3.35):

• 5 ile 5’ noktaları, Line (L) komutu 
kullanılarak eğik olarak çizilip birleş-
tirilir.

• Çizilen eğik çizgi (5-5’); Copy (CO) ko-
mutu kullanılarak sırasıyla 4, 3, 2 ve 
1. noktalara kopyalanır. Bu şekilde 
paralel çizgiler oluşturulur. Bu para-
lel çizgilerin simetri eksenini kestiği 
noktalar sırasıyla 1', 2', 3' ve 4' ola-
rak adlandırılır.

• 11, 12, 13 ve 14 No.lu rıhtlardan 1’, 
2’, 3’ ve 4’ noktalarına Line (L) komu-
tu yardımıyla çizgiler çizilir.

• Bu çizgiler, Extend (EX) komutu yar-
dımıyla duvar kenarına kadar uzatılır.

• Dengelendirilen basamakların si-
metriği, diğer kol üzerine Mirror 
(MI) komutu yardımıyla alınır. Bu 
şekilde bütün rıhtlar dengelendiril-
miş olur.

6. Aşama Çizimi (Şekil 3.36):

• Rıht kaplaması kalınlığı (2 cm), rıht 
çizgilerinin olduğu yerlerden iniş 
kısmına doğru Offset (O) komutu ile 
çoğaltılır.

Şekil 3.35: Yarım döner merdiven planı 5. aşama çizimi

Simetri 
ekseni
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• Basamak kaplaması çıkıntısı (3 cm), 
Offset (O) komutu kullanılarak rıht 
kaplama çizgilerinin olduğu yerden 
çoğaltılır.

• Rıht sayıları, çıkış hattı çizgisi üzeri-
ne Text (DT) komutu ile 3’lük yazı 
stilinde yazılır.

• Merdiven kovası çizgileri, Join (J) 
komutu ile birleşik çizgi hâline ge-
tirilir.

• Offset (O) komutu kullanılarak 
merdiven kovası kenarından mer-
diven koluna doğru boşluk (5 cm) 
ve küpeşte kalınlığı (5 cm) oluştu-
rulur. Küpeşte içerisindeki rıht ve 
basamak çizgileri Trim (TR) komutu 
yardımıyla temizlenir (Şekil 3.36).

7. Aşama Çizimi (Şekil 3.37): 

• Kat yüksekliğinin 2∕3’ü ölçüsünden 
yatay kesme düzlemi geçirilerek 
aşağıya doğru bakıldığında kesme 
düzleminin 11. rıhtı kestiği görül-
mektedir. 

• Kesme düzlemi çizgisi, zemin kat 
merdiven planında 10 ve 12. rıht-
ların çapraz köşelerine Line (L) ko-
mutu ile çizilir. Bu çizgi, Offset (O) 
komutu ile 3 cm çoğaltılır. 

• Kesme düzleminden sonra zemin 
kat döşemesi görünür. Zemin kat 
merdiveninin görünmeyen rıht çiz-
gileri, noktalı iz çizgisi katmanına 
dönüştürülür. 

• A-A kesme düzlemi, Line (L) komu-
tu yardımıyla merdiven kolundan 
ve pencere üzerinden geçirilecek 
şekilde çizilir.

Şekil 3.36: Yarım döner merdiven planı 6. aşama çizimi

Şekil 3.37: Yarım döner merdiven planı 7. aşama çizimi
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Şekil 3.38: Yarım döner merdiven planı son aşama çizimi

Son Aşama Çizimi (Şekil 3.38):

• Zemin kat merdiven planı kopyalanır ve normal kat merdiven planı olarak düzenlenir. 

• Normal katın (son kat) kesme düzlemi, rıhtları kesmez. Bu nedenle kesme düzlemi çizgisi çizilmez. 

• Normal kat merdiveninin bütün rıht ve basamak çizgileri çizilir. 

• Normal kata ait kat sahanlığı, son kat merdiveni olduğu için korkuluk ve küpeşte ile kapatılır. 

• Line (L) ve düzenleme komutları yardımıyla küpeşte çizimi yapılır ve plan çizimi tamamlanır.

Yarım döner merdivenin kesiti çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır.

1. Aşama Çizimleri (Şekil 3.39):

• Doğal zemin çizgisi, Line (L) komutu yardımıyla yatay olarak çizilir.

• Offset (O) komutu kullanılarak zemin çizgisi; tretuvar kotu için 10 cm, subasman kotu için 50 cm yukarıya 
doğru çoğaltılır.

• Offset (O) komutu kullanılarak subasman çizgisi; 1.normal kat döşeme kotu için 280 cm, çatı döşeme kotu 
için 560 cm yukarıya doğru çoğaltılır.

• Kesme düzleminin kestiği yapı elemanları (duvar, sıva, kiriş, döşeme, pencere, rıht, basamak, sahanlık vb.) 
Ray komutu yardımıyla kesitin çizileceği yere doğru taşınır.
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• Yapı elemanlarının (duvar, sıva, kiriş, döşeme, pencere) kesit çizimleri Line (L) ve düzenleme komutları yardı-
mıyla yapılır. 

• Zemin kat döşemesi ile normal kat döşemesi arasına Line (L) komutu yardımıyla dik çizgi çizilir. 

• Divide (DIV) komutu kullanılarak dik çizgi, rıht sayısı kadar eşit aralıklara bölünür. 

• Bölünen bu noktalardan Line (L) komutu yardımıyla yatay yardımcı çizgiler çizilir. 

• Zemin kat merdiveninin birinci kol kesiti Line (L) komutu kullanılarak çizilir. 

• Kesilen rıht ve basamakların birleştiği noktalardan Spline (SPL) komutu yardımıyla eğri çizgi çizilir. 

• Merdivenin döşeme kalınlığı (15 cm), Offset (O) komutu yardımıyla eğri çizgi üzerinden çoğaltılarak oluşturulur. 

• Kesilen basamakların görünüşe giren kısımları, Ray komutu yardımıyla taşınır ve Line (L) komutu ile çizilir (Şekil 
3.39). 

Şekil 3.39: Yarım döner merdiven kesiti 1. aşama çizimleri
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Şekil 3.40: Yarım döner merdiven kesiti 2. aşama çizimleri

2. Aşama Çizimleri (Şekil 3.40):

• Kapı görünüşü, çizim ve düzenleme komutları kullanılarak çizilir. 

• Rıht ve basamakların kaplamaları, Offset (O) komutu ile çoğaltılarak oluşturulur. 

• Yapı elemanlarının görünüş çizimleri Line (L) ve düzenleme komutları yapılır. 

• Spline (SPL) komutu kullanılarak rıht ve basamakların birleştiği noktalardan çizgi çizilir. 

• Spline (SPL) ile çizilen çizgi, Offset (O) komutu kullanılarak döşeme kalınlığı kadar mesafede çoğaltılır. 

• Merdiven planındaki küpeştelerin işaretli noktalarından (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) merdiven kesiti üzerine Ray 
komutu ile dik taşıma çizgileri çizilir. 

• Taşınan çizgi hizalarından korkuluk dikme yükseklikleri (110 cm) Line (L) komutu ile çizilir. 

• Korkuluk dikmeleri, sahanlık kenarlarında yardımcı çizgilerin olduğu noktalardan (1 ve 9) boşluk (10 cm) bıra-
kılarak Line (L) komutu ile çizilir.
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3. Aşama Çizimleri (Şekil 3.41):

• Küpeşte eğrisi, Spline (SPL) komutu yardımıyla korkuluk üst noktalarından çizilir. 

• Küpeşte çizgisi, Copy (CO) komutu kullanılarak aşağıya doğru (5 cm) kopyalanır. 

• Korkuluk dikme kalınlıkları (4 cm), Offset (O) komutu yardımıyla yardımcı çizgiler üzerinden çoğaltılarak oluş-
turulur.

4. Aşama Çizimleri (Şekil 3.42): 

• Küpeştenin dönen kısımları (1, 2 ve 3. noktalar) Spline (SPL) komutu yardımıyla birleştirilerek küpeşte kalınlığı 
oluşturulur. 

• Spline (kırmızı) çizgisi, Copy (CO) komutu kullanılarak aşağıya doğru (5 cm) kopyalanır. 

• Küpeşte çizgileri, kat sahanlığı döşemesindeki korkuluk dikmelerine Extend (EX) komutu ile uzatılır. 

• Korkuluklar, Copy (CO) komutu yardımıyla küpeşte çizgisi üzerinden aşağıya doğru kopyalanır. 

Şekil 3.41: Yarım döner merdiven kesiti 3. aşama çizimleri

Şekil 3.42: Yarım döner merdiven kesiti 4. aşama çizimleri 
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Şekil 3.43:  Yarım döner merdiven kesiti son aşama çizimi

Son Aşama Çizimi (Şekil 3.43):

• Zemin kat döşemesindeki blokaj, grobeton ve top-
rak taraması çizimleri; Line (L), Spline (SPL), Offset 
(O) ve Copy (CO) komutları ile çizilerek çoğaltılır. 

• Zemin kat döşemesi kotu + 50 cm ve doğal zemin 
kotu ± 0,00 kabul edilir. 

• Kaba kot, kat döşemesinin üst kotudur. İnce kot ise 
kaplama yapılmış kotu gösterir. Plan ve kesit çizim-
lerinde ince kot, kaba kottan (+ 7 cm) daha yüksek 
alınacaktır. 

• Kotlu ölçülendirme şekilleri; Line (L), Circle (C) ve 
düzenleme komutları ile çizilir. 

• Kotlu ölçülendirme yazıları, Text (DT) komutu ile 
3’lük yazı stilinde yazılır. 

• Çizgisel ölçülendirmeler Dimlinear (DLI) komutu 
ile yapılır. Ardışık ölçülendirmeler ise Dimcontinue 
(DCO) komutu ile yapılarak ölçülendirme işlemi ta-
mamlanır. 

• Plan ve kesitte kesilen kolon, duvar, döşeme, ki-
riş ve tretuvar gibi yapı elemanlarının taramaları 
Hatch (H) komutu ile yapılır. Görünüşe giren mer-
diven döşeme taraması yapılmaz. 

• Çerçeve ve antet, Line (L) ve düzenleme komutları 
ile çizilir. 

• Text (DT) komutu kullanılarak antet başlığı 10’luk 
yazı stiliyle, çizim başlıkları ve antet yazıları ise 7’lik 
yazı stiliyle yazılır. Diğer yazılar 3’lük ve 5’lik yazı 
stilleriyle yazılarak merdiven çizimleri tamamlanır.
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Yarım Döner Merdiven Plan ve Kesit Çizimi Gözlem Formu 
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler 
için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

Yarım Döner Merdiven Planı Çizimi

1 Kat yüksekliğine göre merdiven hesaplarını yaptı.  
   

2 Katmanları oluşturdu ve katman ayarlarını yaptı.
   

3 Aks çizgilerini ve aks çemberlerini çizerek aks yazılarını yazdı.
   

4 Kolonu çizerek aks kesişim yerlerine kopyaladı.
   

5 Duvar çizimini yaptı ve duvar üzerinde kapı-pencere boşluklarını açtı.
   

6 İç ve dış sıva çizimlerini yaptı.
   

7 Kapı ve pencere çizimlerini yaptı.
   

8 Zemin katın sahanlık ve merdiven kolu genişliklerini çizdi.
   

9 Merdiveni dengelendirerek basamaklarını çizdi.
   

10 Rıht çizgilerini ve basamak kaplamalarını çizdi.
   

11 Çıkış hattı çizgisini çizerek üzerine rıht sayılarını ve merdiven bilgisini yazdı.
   

12 Küpeştenin üst görünüşünü çizdi. 
   

13 Kesme düzlemini merdiven kolu ve pencere üzerinden geçirerek çizdi.
   

14 Merdiven kesme düzlemini kat yüksekliğinin 2∕3'üne denk gelen rıhtın üzerine çizdi.
   

15 Merdiven kesme düzlemi çizgisinden sonra görünmeyen zemin kat rıhtlarını çizdi.
   

16 Zemin kat merdiven planını kopyaladı ve normal kat merdiven planı olarak düzen-
ledi.
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Yarım Döner Merdiven Kesit Çizimi

17 Merdiven planı çiziminin üst boşluğu üzerine doğal zemin çizgisini yatay olarak çizdi.
   

18 Tretuvar, subasman ve normal kat döşeme çizgilerini çizdi.
   

19 Merdiven planında kesme düzleminin kestiği tüm genişlikleri kesitin çizileceği yere 
doğru taşıdı.

   

20 Kesilen yapı elemanlarının (duvar, sıva, kiriş, pencere vb.) kesitini çizdi.
   

21 Zemin kat yüksekliğini rıht sayısı kadar eşit aralıklara böldü.
   

22 Kesme düzleminin kestiği yapı elemanlarının (rıht, sahanlık vb.) genişliklerini  kesitin 
çizileceği yere doğru taşıdı.

   

23 Zemin kat merdiveninin birinci kol kesitini çizdi.
   

24 Sahanlık çizgileri ve rıht yüksekliklerinin altına döşeme kalınlığını çizdi.
   

25 Rıht ve basamakların kaplamalarını çizdi.
   

26 Görünüşe giren yapı elemanlarının (kapı, kolon, kiriş vb.) genişliklerini kesite taşıya-
rak çizdi.

   

27 Küpeşte ve korkuluğun görünüşünü çizdi.
   

Merdiven Çiziminin Tamamlanması

28 Zemin kat döşemesindeki blokaj ve toprak taraması çizimlerini yaptı.
   

29 Plan ve kesit çizimlerinde kesilen kolon, kiriş, duvar, döşeme, grobeton ve dolgu 
malzemesi taramalarını yaptı.

   

30 Çizgisel ve kotlu ölçülendirmeleri yaptı.
   

31 Çerçeve ve anteti çizdi.
   

32 Plan, kesit ve görünüşlerin çizim başlıklarını, antet yazılarını ve antet başlığını yazdı.
   

33 Çalışmayı zamanında bitirdi.
   

Sütun Toplamları

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 33 ölçütten en az 23’ü Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz. 
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Aşağıda verilen bilgilere ve Şekil 3.44’teki krokiye göre zemin ve iki normal katı olan bir binanın yarım döner 
merdiven plan ve kesitini 1∕20 ölçekli çıktı alınacak şekilde çiziniz.

Verilen Bilgiler 

Kolon = 30/60 cm 

Kiriş = 25/50 cm 

Duvar kalınlığı = 20 cm 

Tretuvar kotu = + 0,10 m

Döşeme kalınlığı = 15 cm 

Kat sahanlığı genişliği = 140 cm 
Şekil 3.44: Merdiven krokisi

İşlem Basamakları 

Merdiven Planı Çizimi 

• Kat yüksekliğine göre merdiven hesaplarını yapınız. 

• Katmanları oluşturarak katman ayarlarını yapınız. 

• Aks çizgilerini ve aks çemberlerini çizerek aks yazı-
larını yazınız. 

• Kolonu çizerek aks kesişim yerlerine kopyalayınız. 

• Duvar çizimini yaparak duvar üzerinde kapı-pence-
re boşluklarını açınız. 

• İç ve dış sıva çizimlerini yapınız. 

• Kapı ve pencerelerin çizimlerini yapınız. 

• Sahanlık ve merdiven kolu genişliklerini çiziniz. 

• Çıkış hattı çizgisini çiziniz. 

• Yarım döner merdivenin ortada basamaklı olarak 
dengelendirmesini yapınız. 

• Rıht çizgilerini ve basamak kaplamalarını çiziniz. 

• Çıkış hattı çizgisini çizerek üzerine rıht sayılarını ve 
merdiven bilgisini yazınız. 

• Küpeştenin üst görünüşünü çiziniz. 

• Kesme düzleminin çift çizgisini kat yüksekliğinin 
2∕3’ü ölçüsünde rıht çizgileri üzerine çiziniz. 

• Kesme düzlemi çizgisinden sonra görünmeyen ze-
min kat rıhtlarını çiziniz. 

• Zemin kat merdiven planını kopyalayınız ve normal 
kat merdiven planı olarak düzenleyiniz. 

Merdiven Kesiti Çizimi 

• Merdiven planı çiziminin üst boşluğu üzerine doğal 
zemin çizgisini yatay olarak çiziniz. 

• Tretuvar, subasman ve normal kat döşeme çizgile-
rini çiziniz. 

• Merdiven planında kesme düzleminin kestiği tüm 
genişlikleri kesitin çizileceği yere doğru taşıyınız. 

• Kesilen yapı elemanlarının (duvar, sıva, kiriş, pen-
cere vb.) kesitini çiziniz. 

• Zemin kat yüksekliğini rıht sayısı kadar eşit aralık-
lara bölünüz. 

• Zemin kat merdiveninin birinci kol kesitini çiziniz.

• Sahanlık çizgileri ve rıht yüksekliklerinin altına dö-
şeme kalınlığını çiziniz. 

• Rıht ve basamakların kaplamalarını çiziniz. 

• Görünüşe giren yapı elemanlarının (kapı, kolon, ki-
riş vb.) genişliklerini kesite taşıyarak çiziniz. 

• Küpeşte ve korkuluğun görünüşünü çiziniz. 

Merdiven kolu genişliği = 120 cm 

Kat yüksekliği (H) = 279 cm 

Merdiven kovası genişliği = 20 cm 

Subasman kotu = + 0,70 m 

Kapı = K1 100/220 

Pencere = P1 80/120
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Merdiven Çiziminin Tamamlanması 

• Zemin kat döşemesindeki blokaj ve toprak taraması çizimlerini yapınız. 

• Plan ve kesit çizimlerinde kesilen kolon, kiriş, duvar, döşeme, basamak ve tretuvar taramalarını yapınız. 

• Çizgisel ve kotlu ölçülendirmeleri yapınız. 

• Çerçeve ve anteti çiziniz. 

• Plan, kesit ve görünüşlerin çizim başlıklarını, antet yazılarını ve antet başlığını yazınız (Şekil 3.45).

Şekil 3.45: Yarım döner merdivenin plan ve kesit çizimi
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Merdiven Çizimi Değerlendirme Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Derece

ço
k 

za
yı

f

za
yı

f

or
ta

iy
i

ço
k 

iy
i

Ölçütler 1 2 3 4 5

Merdiven Planı Çizimi

1 Kat yüksekliğine göre merdiven hesaplarını yaptı. 

2 Katmanları oluşturdu ve katman ayarlarını yaptı.

3 Aks çizgilerini ve aks çemberlerini çizerek aks yazılarını yazdı. 

4 Kolonu çizerek aks kesişim yerlerine kopyaladı.

5 Duvar çizimini yaptı ve duvar üzerinde kapı-pencere boşluklarını açtı. 

6 İç ve dış sıva çizimlerini yaptı.

7 Kapı ve pencere çizimlerini yaptı.

8 Zemin katın sahanlık ve merdiven kolu genişliklerini çizdi.

9 Çıkış hattı çizgisini çizerek üzerine rıht sayılarını ve merdiven bilgisini yazdı.

10 Merdiveni dengelendirerek basamaklarını çizdi.

11 Rıht çizgilerini ve basamak kaplamalarını çizdi.

12 Küpeştenin üst görünüşünü çizdi.

13 Kesme düzlemini merdiven kolu ve pencere üzerinden geçirerek çizdi.

14 Kesme düzleminin çift çizgisini kat yüksekliğinin 2∕3’ü ölçüsünde rıht çizgileri üzerine 
çizdi.

15 Kesme düzlemi çizgisinden sonra görünmeyen zemin kat rıhtlarını çizdi.

16 Zemin kat merdiven planını kopyaladı ve normal kat merdiven planı olarak düzen-
ledi.  

Merdiven Kesiti Çizimi

17 Merdiven planı çiziminin üst boşluğu üzerine doğal zemin çizgisini yatay olarak çizdi.

18 Tretuvar, subasman ve normal kat döşeme çizgilerini çizdi.

19 Merdiven planında kesme düzleminin kestiği tüm genişlikleri kesitin çizileceği yere 
doğru taşıdı.

20 Kesilen yapı elemanlarının (duvar, sıva, kiriş, pencere vb.) kesitini çizdi.

21 Zemin kat yüksekliğini rıht sayısı kadar eşit aralıklara böldü.

22 Kesme düzleminin kestiği yapı elemanlarının (rıht, sahanlık vb.) genişliklerini  kesitin 
çizileceği yere doğru taşıdı.

Yönerge 
Bu uygulama kapsamında öğrenci tarafından kazanılması istenen beceri ve davranışların ne düzeyde 
gerçekleştiğini dikkate alarak belirlenen ölçütlerin derecesini ilgili kutucuğa (X) işaretleyiniz.
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23 Zemin kat merdiveninin birinci kol kesitini çizdi.

24 Sahanlık çizgileri ve rıht yüksekliklerinin altına döşeme kalınlığını çizdi.

25 Rıht ve basamakların kaplamalarını çizdi.

26 Görünüşe giren yapı elemanlarının (kapı, kolon, kiriş vb.) genişliklerini kesite taşıya-
rak çizdi.

27 Küpeşte ve korkuluğun görünüşünü çizdi

Merdiven Çiziminin Tamamlanması

28 Zemin kat döşemesindeki blokaj ve toprak taraması çizimlerini yaptı.

29 Plan ve kesit çizimlerinde kesilen kolon, kiriş, duvar, döşeme, grobeton ve dolgu 
malzemesi taramalarını yaptı.

30 Çizgisel ve kotlu ölçülendirmeleri yaptı.

31 Çerçeve ve anteti çizdi.

32 Plan, kesit ve görünüşlerin çizim başlıklarını, antet yazılarını ve antet başlığını yazdı.

33 Çalışmayı zamanında bitirdi.

Sütun Toplamı 

Ölçek Puanı

100 Üzerinden Alınan Puan
* Tablodaki ölçek puanını 100’lük sisteme dönüştürme işlemi

Tabloda her bir ölçüt için belirlenen en yüksek puan 5’tir. Tabloda toplam 33 ölçüt vardır. Dolayısıyla tablodan alınabilecek 
en yüksek puan 33 x 5=165 tir.

100 Üzerinden Alınan Puan = [(Ölçek Puanı x 100) / 165]
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Öğrenme
Birimi4. 

Konular
4.1. Şömi̇ne Çi̇zi̇mi̇
4.2. İç Mekân Mobi̇lyalari Çi̇zi̇mi̇
4.3. Aydinlatma Armatürleri̇ Çi̇zi̇mi̇
4.4. Islak Haci̇m Elemanlari Çi̇zi̇mi̇
4.5. Isitma ve Soğutma Elemanlari

BİLGİSAYARLA İÇ MEKÂN ELEMANLARI ÇİZİMİ

http://kitap.eba.gov.tr/KodSor.php?KOD=12075
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4.1. Şömine Çizimi 
Tuğla, taş gibi malzemelerden yapılan, genellikle duvar kenarlarında veya köşelerinde konumlandırılan, bulunduğu 
mahalleri ısıtmak ya da bu mahallere estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla kullanılan mimari yapı ögesine 
şömine denir. Şömineler; baca, ısı odası, içinde ateş yakılan bir hazne ve giydirme elemanlarından oluşur. 

Şöminelerin yer seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Şöminelerin kapı ve pencere gibi hava akımının 
yoğun olduğu yerlerin karşısında konumlandırılmaması gerekir. Oluşacak hava akımı şöminenin yanmasını olumsuz 
yönde etkileyebilir. Bu nedenle ısı kaybını en aza indirecek bir yer seçilmelidir. Şöminenin daha verimli yanması için 
bacaya yakın konumlandırılması da önemlidir (Şekil 4.1). 

4. BİLGİSAYARLA İÇ MEKÂN ELEMANLARI ÇİZİMİ 
Bilgisayarla iç mekân elemanları çiziminde şömine, iç mekân mobilyaları, aydınlatma armatürleri, ıslak hacim ele-
manları ve ısıtma-soğutma elemanları ile ilgili çizimler yer almaktadır. İç mekân elemanlarına ait bu çizimler, iç 
tasarım projelerinin ergonomisi ve kalitesine doğrudan etki edecektir. Bu çizimler projelerin tefrişat aşamasında 
faydalı olacaktır. 

Şekil 4.1: Şömine yerleşim şekilleri 

Şekil 4.2: Köşe şöminenin plan ve ön görünüş çizimi 

Şömineler için standart bir ölçü yoktur. Şöminenin boyutları; yapıldığı mekânın büyüklüğü, şömine haznesinin ısı 
kapasitesi, giydirme ve kaplama elemanlarının özelliği, eski tip kazansız şömine olması vb. özellikler dikkate alınarak 
belirlenir. 

Şömineler, bacaya yakın olması koşuluyla duvar kenarlarında veya köşelerde yapılabilmektedir. Köşe şömine, ko-
numlandırılacağı yere 45olik açı ile çizilir (Şekil 4.2). Açı gerektiren çizimler (30o, 45o vb.), Polar Tracking (F10) 
komutu yardımıyla istenen açı değeri seçilip sadece mesafe değeri girilerek daha kolay bir şekilde yapılır. Çizimi 
yapılan şömine planı Rotate (RO) komutu yardımıyla döndürülerek istenen kısma yerleştirilir. 
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Şekil 4.3: Köşe şöminenin plan çizim aşamaları

Şekil 4.4: Köşe şömine ön görünüş çiziminin aşamaları

Şekil 4.5: Köşe şömine yan görünüş çiziminin aşamaları

Şekil 4.2’de verilen köşe şöminenin plan ve ön görünüş çizimini yapınız. 

Köşe şöminenin plan ve ön görünüşü çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır: 

• Köşe şöminenin ana hat çizimleri, duvarları ve haznesi Line (L) komutu yardımıyla çizilir (Şekil 
4.3). Baca çizimi Circle (C) komutu yardımıyla yapılır. 

• Ön görünüş çizimi için taşıma çizgileri kullanılır. Şekil 4.4’te görülen taşıma çizgileri (ince kesik çizgi), Orthomo-
de (F8) açık iken Ray komutu kullanılarak oluşturulur. 

• Köşe şömine çizimi, Rotate (RO) komutu yardımıyla 45o
 döndürülerek yan görünüş çizimi için hazır hâle getirilir 

(Şekil 4.5). Taşıma çizgileri için Ray komutu, diğer çizgiler için Line (L) ve Polyline (PL) komutları kullanılır. Baca 
çizgisi, arka planda kaldığı için çizgi tipi Hidden olarak ayarlanır. Gradient (GD) komutu kullanılarak şömine 
haznesi için tarama yapılır. Arka planda kalan görünmemesi gereken çizgiler, Trim (TR) ve Erase (E) komutları 
yardımıyla temizlenir. 
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Şekil 4.6’da görünümü verilen şöminenin plan ve görünüş çizimlerini (üst, ön ve yan) Şekil 4.7’de verilen ölçü-
lere göre yapınız.

İşlem Basamakları

• Kullanılacak katmanları oluşturunuz.

• Şöminenin üst görünüş (plan) ana hat çizimini yapınız.

• Üst görünüşe şömine duvarları ve şömine haznesini çi-
ziniz.

• Şöminenin ön görünüş çizimi için taşıma çizgilerini kul-
lanınız.

• Taşıma çizgilerinden faydalanarak şöminenin ön görünüş 
ana hat çizimini yapınız.

• Ön görünüşe şömine haznesi ve baca çizimini yapınız.

• Yan görünüşte şömine duvarları ve şömine haznesi için 
taşıma çizgilerini kullanınız.

• Taşıma çizgilerinden faydalanarak yan görünüş çizimini 
tamamlayınız.

• Şömine bacası gibi arka planda kalan çizgilerde kesik çizgi 
tipini kullanınız.

• Arka planda kalan çizgileri siliniz.

• Ölçülendirmeleri yapınız (Şekil 4.7).

Şekil 4.6: Duvar kenarında şömine görünümü

Şekil 4.7: Şömine görünüş çizimleri
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Şömıṅe Çıżıṁı ̇Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler 
için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

1 Kullanılacak katmanları oluşturdu.  

2 Şömine üst görünüş (plan) ana hat çizimini yaptı.  

3 Üst görünüşe şömine duvarları ve şömine haznesini çizdi.  

4 Baca çizimini yaparak üst görünüşü tamamladı.  

5 Ön görünüş çizimine başlamak için taşıma çizgilerini kullandı.  

6 Ön görünüşe şömine duvarları ve şömine haznesini çizdi.  

7 Baca çizimini yaparak ön görünüşü tamamladı.  

8 Yan görünüş çizimine başlamak için taşıma çizgilerini kullandı.  

9 Yan görünüşe şömine duvarları ve şömine haznesini çizdi.  

10 Baca çizimini yaparak yan görünüşü tamamladı.  

11 Şömine bacası gibi arka planda kalan çizgilerde kesik çizgi tipini kullandı.  

12 Arka planda kalan çizgileri sildi.  

13 Ölçülendirmeleri yaptı.  

14 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 14 ölçütten en az 10’u Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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4.2. İç Mekân Mobilyalari Çizimi 
İç mekânlardaki yaşamsal faaliyetleri kolaylaştırmak, mekânın iç düzenini sağlamak amacıyla kullanılan sabit veya 
taşınabilir (bağımsız, hareketli) eşyalara mobilya denmektedir.

Mobilyalar günlük hayatta oturma, dinlenme, yatma, yemek yeme, çalışma vb. ihtiyaçları karşılar. Sabit veya taşı-
nabilir olarak tasarlanabilir. 

Sabit mobilyalar; mekâna özgü tasarlandıkları için yapının bir parçası durumundadır. Mutfak tezgâhı, eviye, lava-
bo, alaturka tuvalet taşı, klozet, duş teknesi, mutfak ve banyo dolapları, gömme dolaplar, duvar içi kitaplıklar sabit 
mobilyalardır yani ev yapılırken ya da tadilatında eklenen kalıcı mobilyalardır. 

Taşınabilir mobilyalar ise koltuk takımı, köşe takımı, oturma grubu, TV ünitesi, yemek odası takımı, yatak odası 
ve genç odası takımları gibi mekânın kullanışlı ve konforlu olmasını sağlayan, farklı şekillerde konumlandırılabilen 
taşınabilir (bağımsız) donatılardır. 

Koltuk takımları, kumaş veya farklı tarzda kullanılan kaplamalar ile tüm detayları birbirine eş olarak üretilen takım-
lardır. Genellikle bir adet üçlü, bir adet ikili, iki adet tekli koltuktan oluşur (Şekil 4.8). Bu takımların iki adet üçlü, iki 
adet tekli koltuktan oluşan modelleri de bulunur. Oturma grupları ise farklı tarzda koltuk ya da takım ögelerinin (L 
koltuklar veya iki adet ikili, iki adet tekli koltuk vb.) bir araya getirilmesiyle oluşur (Şekil 4.9). 

Yemek masası, ayrı bir yemek odası bulunmayan evlerde salon içinde uygun bir alana yerleştirilir. Yemek masaları-
nın altı kişilik, sekiz kişilik gibi farklı büyüklükte olan modelleri vardır (Şekil 4.10). 

TV ünitesi; televizyon sehpalarının yerini almış olan, teknolojinin gelişmesi ile birlikte ihtiyaç hissedilen yeni nesil 
bir ev mobilyasıdır (Şekil 4.11).

İç Mekân Mobilyaları Çizimi 

Koltuk takımı çizimleri; Line (L), Polyline (PL) ve Rectangle (REC) komutları kullanılarak yapılır. Köşe çizgileri, 
Radius için uygun bir değer girilerek Rectangle (REC) alt komutlarından Fillet (F) komutu yardımıyla yuvarlatılır. 
Orta sehpa çizimi, Rectangle (REC) ve Offset (O) komutları kullanılarak yapılır. Sandalye çizimi, Polyline (PL) ve 
Rectangle (REC) alt komutlarından Fillet (F) komutu ile yapılır. Arka planda kalan görünmemesi gereken çizgiler, 
Trim (TR) ve Erase (E) komutları yardımıyla temizlenir. Gradient (GD) komutu kullanılarak taramalar yapılır.

Şekil 4.8: Koltuk takımı Şekil 4.9: L köşe takımı

Şekil 4.10: Yemek masası Şekil 4.11: TV ünitesi
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Şekil 4.12’de görülen salon tefriş elemanlarının çizimlerini Şekil 4.13’te verilen ölçülere göre 
yapınız. 

Salon tefrişi olarak düzenlenen koltuk takımı, orta sehpa ve yemek masası çizilirken aşağıdaki aşa-
malar uygulanır: 

• Üçlü koltuk, tekli koltuk ve yemek masası çizimlerinde yardımcı çizgiler kullanılacaktır. 

• Üçlü koltuk ana hat çizimi; Line (L), Polyline (PL) ve Rectangle (REC) komutları kullanılarak 
yapılır. Yay yüksekliği için tüm kenarların 
ortasına Line (L) komutu yardımıyla kısa 
çizgiler çizilir. Çizimde kısa çizgilerin uzun-
luğu 5 cm olarak alınmıştır (1. aşama). 

• Yardımcı kısa çizgilerin olduğu tüm kenar-
lardan Arc (A) komutu yardımıyla yaylar 
oluşturulur. Yaylar; Arc (A) alt komutların-
dan 3-Point yardımıyla birinci nokta baş-
langıç, ikinci nokta yay yüksekliği, üçüncü 
nokta bitiş noktası olacak şekilde çizilir (2. 
aşama).

• Üçlü koltuğun her bir bölmesini oluştur-
mak için Divide (DIV) komutu kullanılarak 
koltuk üç eşit parçaya bölünür. Bölünen 
kısımlara da yay çizimleri yapılır (3 ve 4. 
aşama). 

• Yardımcı çizgiler silinmesiyle üçlü koltu-
ğun son hâli oluşturulur (5. aşama). 

• Tekli koltuk ve yemek masası çizimleri yu-
karıda anlatılan aşamalar uygulanarak ya-
pılır. Yemek masası üzerindeki çiçek resmi 
Spline (SPL) komutu yardımıyla oluşturu-
lur. 

• Orta sehpa, Rectangle (REC) komutu kul-
lanılarak çizilir. Rectangle (REC) komu-
tu kullanılırken, çizim alanına tıklanarak 
uzun kenar için 100; kısa kenar için 60 de-
ğeri girilerek çizim tamamlanır.
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Şekil 4.12: Salon tefriş elemanları

Şekil 4.13: Koltuk takımı, orta sehpa ve yemek masası çizim aşamaları
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Koltuk takımı, orta sehpa ve yemek masası takımı çizimlerini Şekil 4.14 ve 4.15’te verilen ölçülere göre yapınız. 
Çizilen tefrişleri plan içerisine yerleştiriniz (Şekil 4.16).

İşlem Basamakları 

• Kullanılacak katmanları oluşturunuz. 

• Üçlü koltuk çizimini yapınız. 

• İkili koltuk çizimini yapınız. 

• iki adet tekli koltuk çizimini yapınız. 

• Orta sehpa çizimini yapınız. 

• Sandalye çizimlerini yapınız. 

• Yemek masası çizimini yapınız. 

• Arka planda kalan çizgileri siliniz. 

• Taramaları yapınız. 

• Çizilen tefrişleri plan içerisine yerleştiri-
niz.

Şekil 4.14: Koltuk takımı Şekil 4.15: Yemek masası takımı 

Şekil 4.16: Salon tefrişi
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Koltuk ve Yemek Masası Takımı Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler 
için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

1 Kullanılacak katmanları oluşturdu.  

2 Üçlü koltuk çizimini yaptı.  

3 İkili koltuk çizimini yaptı.  

4 İki adet tekli koltuk çizimini yaptı.  

5 Orta sehpa çizimini yaptı.  

6 Sandalye çizimlerini yaptı.  

7 Yemek masası çizimini yaptı.  

8 Halı çizimini yaptı.  

9 Arka planda kalan çizgileri sildi.  

10 Taramaları yaptı.  

11 Çizilen tefrişleri plan içerisine yerleştirdi.  

12 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 12 ölçütten en az 8’i Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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4.3. Aydinlatma Armatürleri Çizimi 
Oturma Odası Aydınlatması 

Oturma odaları; dinlenme, TV seyretme, okuma gibi farklı amaçla-
ra hizmet eder. Bu odaların aydınlatma sistemleri, tüm bu ihtiyaç-
ları karşılayacak şekilde oluşturulmalıdır. 

Dimmerlenebilir sistemler (aydınlatmada parlaklık kontrolü için 
kullanılan sistem) ve lokal aydınlatma sistemleri bu mekânlar için 
ideal aydınlatma sağlar. Ayrıca abajur, lambader (ayaklı aydınlatma 
aracı), aplik (duvar lambası) ve endirekt sarkıt türü armatürler kul-
lanılabilecek alternatif aydınlatma araçlarıdır. 

Aydınlatma açısından uygun çalışma ortamının oluşturulması 
önemlidir. Çalışma yerine veya çalışılan cismin üzerine gölge düş-
memelidir. Aydınlatma açısından uygun olmayan bir çalışma orta-
mı, çalışanın yaptığı işe odaklanmasını engelleyecektir. Bu nedenle 
çalışma yerine yönelik genel aydınlatma mümkünse soldan yapıl-
malıdır. 

Şekil 4.17’de görüldüğü gibi aydınlatma her iki yönden de yapılabilir. Böylece çalışma yerine gölge düşme soru-
nu önlenir.

Çocuk Odası ve Yatak Odası Aydınlatması 

Çocuk odası ve yatak odasının genel aydınlatması için tavandan yansıtılan dolaylı aydınlatma sistemi kullanıl-
malıdır. Yaşa uygun aydınlatma seviyesi dikkate alınarak çocuk odalarında her tarafa eşit ışık dağılımı yapılmalı 
ve yeterli düzeyde aydınlatma seviyesi oluşturulmalıdır. Kitap okuma için dimmerlenebilir sistemler ve başucu 
aydınlatması tercih edilmelidir. Bu mekânlarda kullanılan armatürlerin yataktan kumanda edilebilmesi, kullanış 
ve konfor açısından önemlidir. 

Yemek Salonu Aydınlatması 

Büyük salonlarda genel aydınlatma sistemleri kullanılmalıdır. Oda büyük değilse yemek masası bölümü için 
bölgesel aydınlatma yeterli olacaktır. Ancak bu bölümde masa üzerinin daha yüksek seviyede aydınlatılması 
işlevsellik açısından önemlidir. 

Koridor Aydınlatması 

Koridorlarda pencere bulunmadığı için aydınlatma elemanları oldukça önemlidir. Evin geçiş alanı olan bu ma-
hallerde ışık kaynaklarını verimli kullanmak gerekir. Duvar aydınlatması için yönlendirmeli, geniş açılı armatürler 
ya da aplikler kullanılabilir. Koridorla odalar arasında aydınlatma seviyesi (en fazla üç kat) farkının çok yüksek 
olmaması da önem arz eder. 

Mutfak Aydınlatması 

Mutfakların işlevsel kullanımı dikkate alınarak evin diğer bölümlerine göre daha yüksek seviyede aydınlatılması 
gerekir. Özellikle doğal gün ışığının yetersiz olduğu mutfaklarda dolap altı için şerit LED modelleri, tezgâh üstü 
için lokal aydınlatma alternatifleri düşünülmelidir. Dolap içinde ise noktasal aydınlatma kullanılabilir. Bu sistem-
ler, verimli ve tasarruflu bir aydınlatma sağlarken ışığın doğrudan göze çarpmasını da engeller.

Şekil 4.17: Çalışma yeri aydınlatması
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Sıkça kullanılan tepe aydınlatmalarında ise ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri kişinin göl-
gesinin tezgâha düşmesiyle çalışma alanın nispeten daha az aydınlanmasıdır (Şekil 4.18). Doğru 
konumlandırılmış genel bir aydınlatma ile iş yapılan alana gölge düşmesi engellenebilir (Şekil 4.19).

Şekil 4.18: Yanlış konumlandırılmış aydınlatma Şekil 4.19: Doğru konumlandırılmış aydınlatma
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Banyo Aydınlatması 

Banyolarda neme dayanıklı armatür ve aplikler kullanılmalıdır. Işığın göz almasını önlemek ve ayna bölümünü 
daha iyi aydınlatmak amacıyla armatürler aynanın iki yanına yerleştirilmelidir. Işığın geniş açıyla gelecek şekilde 
planlaması yapılmalı ve buna göre armatür yerleşimi belirlenmelidir. 

Aydınlatma Elemanları Çizimi 

İç mekân aydınlatma armatürleri çizimlerini Şekil 
4.20 ve 4.21’de verilen ölçülere göre yapınız. Çizilen 
armatürleri mekân içinde bulunduğu konuma göre 
yerleştiriniz. 

İç mekân aydınlatma armatürleri çizimleri yapılırken 
aşağıdaki aşamalar uygulanır: 

• C tipi kaideli armatür çizimi, Line (L) ve Circle (C) 
komutları kullanılarak yapılır (Şekil 4.20). 

• Lambader ve N tipi sarkıt armatür çizimleri Line 
(L), Polyline (PL) ve Rectangle (REC) komutları 
kullanılarak yapılır. Lambader üzerinde bulunan 
kablo çizimi ve süs Spline (SPL) komutu yardımıyla 
yapılır (Şekil 4.20). 

• B tipi tavan armatürü, Arc (A) alt komutlarından 
3-Point yardımıyla birinci nokta başlangıç, ikinci 
nokta yay yüksekliği, üçüncü nokta bitiş noktası 
olacak şekilde çizilir (Şekil 4.21). 

• Arka planda kalan görünmemesi gereken çizgiler, 
Trim (TR) ve Erase (E) komutları yardımıyla temiz-
lenir. 

• Aydınlatma elemanları, Copy (CO) komutu ile kop-
yalanarak mekân içinde bulunduğu konuma göre 
(tavan, duvar, döşeme ve masa) yerleştirilir (Şekil 
4.22 ve 4.23). Şekil 4.20: Lambader, avize ve C tipi kaideli armatür

N Tipi armatür 
(Avize)

C Tipi porselen 
kaideli armatür

Lambader
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İşlem Basamakları 

• Kullanılacak katmanları oluşturunuz. 

• Lambader çizimini yapınız. 

• Aplik armatür çizimini yapınız. 

• Masa lambası çizimini yapınız. 

• Tekli sarkıt avize çizimini yapınız. 

• B tipi tavan armatürü çizimini yapı-
nız. 

• Arka planda kalan çizgileri siliniz. 

• Ölçülendirmeleri yapınız. 

• Aydınlatma elemanlarını kopyala-
yarak mekân içinde bulunduğu ko-
numa göre (tavan, duvar, döşeme 
ve masa) yerleştiriniz (Şekil 4.22 ve 
4.23). 

Şekil 4.23: Aydınlatma elemanlarının mekânda yerleşimi 

Şekil 4.21: İç mekân aydınlatma armatürleri 

Lambader Masa lambası Aplik armatür Tekli sarkıt 
avize

B Tipi tavan 
armatürü

Şekil 4.22: Aydınlatma armatürlerinin konumları

Lambader
Masa lambası

Aplik armatür

Tekli 
sarkıt 
avize

B Tipi tavan 
armatürü

C Tipi porselen  
kaideli armatür

N Tipi sarkıt
armatürü (Avize)

Gömme 
armatür

İç mekân aydınlatma armatürleri çizimlerini Şekil 4.21’de verilen ölçülere göre 
yapınız. Çizilen armatürleri mekân içinde bulunduğu konuma göre yerleştiriniz 
(Şekil 4.22 ve 4.23).

Masa lambası

Aplik armatür
Lambader

C Tipi porselen 
kaideli armatür

Gömme armatür Gömme armatür

B Tipi tavan 
armatürü

Tekli sarkıt 
avize

N Tipi sarkıt
armatürü (Avize)
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Aydınlatma Elemanları Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler 
için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

1 Kullanılacak katmanları oluşturdu.  

2 Lambader çizimini yaptı.  

3 Aplik armatür çizimini yaptı.  

4 Masa lambası çizimini yaptı.  

5 Tekli sarkıt avize çizimini yaptı.  

6 N tipi sarkıt armatür çizimini yaptı.  

7 B tipi tavan armatürü çizimini yaptı.  

8 C tipi tavan armatürü çizimini yaptı.  

9 Arka planda kalan çizgileri sildi.  

10 Ölçülendirmeleri yaptı.  

11 Aydınlatma elemanlarını kopyalayarak mekân içinde bulunduğu konuma göre (tavan, 
duvar, döşeme ve masa) yerleştirdi.  

12 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 12 ölçütten en az 8’i Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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4.4. Islak Hacim Elemanlari Çizimi 
Islak hacim; binalarda mutfak, banyo, duş ve tuvalet gibi içinde su bulunan hacimlere verilen genel adlandırmadır. 
Sıhhi tesisat yerleşiminin kolay yapılabilmesi için kat planlarında ıslak hacimli mekânların üst üste gelmesinde fayda 
vardır. 

Mutfak, banyo, tuvalet gibi ıslak hacimlerde farklı tefriş elemanları bulunmaktadır. 

Mutfak tefriş elemanları; ocak (fırın), eviye (tek gözlü, damlalıklı veya iki gözlü), bulaşık makinesi, buzdolabı, kombi, 
aspiratör vb. elemanlardır (Şekil 4.24).

Banyo tefriş elemanları; klozet, lavabo, duş teknesi veya duş kabini, çamaşır makinesi (tercihe bağlı olarak), yer 
süzgeci gibi vitrifiye elemanlarıdır (Şekil 4.25).

WC tefriş elemanları; tuvalet taşı, klozet, lavabo, musluk gibi vitrifiye elemanlarıdır. Klozet olarak düzenlenen tuva-
letlerde yer süzgeci de bulunmalıdır. 

Islak Hacim Elemanları Çizimi 

Islak hacim elemanlarına ait çizimler için Layer Properties Manager (LA) diyalog kutusu kullanılarak tefriş, ölçü-
lendirme, tarama ve yazı adında katmanlar oluşturulur. Katmanlara farklı renkler verilebilir. Tefriş elemanlarına 
ait çizimler; Line (L), Polyline (PL) ve Rectangle (REC) komutları kullanılarak yapılır. Plan ve görünüş çizimle-
rinde yer alan dairesel çizimlerde Circle (C) komutu kullanılır. Arka planda kalan çizgiler, Trim (TR) ve Erase (E) 
komutları yardımıyla temizlenir. Dimlinear (DLI) komutu kullanılarak ölçülendirme yapılır.

Şekil 4.24: Mutfak tefriş elemanları

Şekil 4.25: Banyo tefriş elemanları 
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Mutfak tefriş elemanlarının plan ve görünüş çizimlerini yapmak için aşağıdaki aşamalar uygulanır: 

• Tefriş, yazı ve ölçülendirme isminde katmanlar oluşturulur. 

• Eviye ana hat çizimi, Rectangle (REC) komutu kullanılarak yapılır. Line (L) komutu yardımıyla üç parçaya bölü-
nür. 

• Oluşturulan her bir bölmenin köşeleri, Fillet (F) alt komutlarından Radius (R) komutu yardımıyla yuvarlatılır. 

• Eviye bölmelerinin içinde bulunan dairesel su giderleri Circle (C) komutu kullanılarak oluşturulur. 

• Eviyenin damlalık kısımları Offset (O) komutu kullanılarak çizilir. 

Şekil 4.26: Mutfak tefriş elemanları plan ve görünüşleri

Şekil 4.27: Mutfak tefriş elemanları çizim aşamaları

Mutfak tefriş elemanlarının plan ve görünüş çizimlerini (ön ve üst) Şekil 4.26 ve 4.27’de verilen 
ölçülere göre yapınız. Çizilen tefrişleri mutfak planı ve kesiti içerisine yerleştiriniz (Şekil 4.28).
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Ocaklı fırın 
görünüşü çizim 
aşamaları

Ocaklı fırın planı  
çizim aşamaları

Eviye çizim 
aşamaları
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• Ocaklı fırın planı ana hat çizimi, Rectangle (REC) komutu kullanılarak yapılır. Offset (O) komutu kullanılarak 
ocak bölmeleri için çerçeve oluşturulur. 

• Çerçeve çizgisi, orta noktalarından Line (L) komutu yardımıyla çizilerek dört eşit parçaya bölünür. 

• Oluşturulan her bir bölmenin orta noktaları, köşeleri birleştiren çizgi yardımıyla bulunur. 

• Orta noktalar merkez alınarak Circle (C) komutu yardımıyla farklı çaplarda ocak başlıkları (bek) çizilir. 

• Ocaklı fırının görünüş çizimi Rectangle (REC) komutu kullanılarak yapılır. Köşe çizgileri, Radius için uygun bir 
değer girilerek Rectangle (REC) alt komutlarından Fillet (F) komutu yardımıyla yuvarlatılır. Ocak düğmeleri, 
Circle (C) ve Offset (O) komutları yardımıyla çizilir. 

• Bulaşık makinesinin plan ve görünüş çizimi; Line (L), Polyline (PL) Circle (C) ve Rectangle (REC) komutları kul-
lanılarak yapılır. 

• Buzdolabının plan ve görünüş çizimi; Line (L), Polyline (PL) ve Rectangle (REC) komutları kullanılarak yapılır. 

• Üstte ve altta olma durumları düşünülerek çizgileri iç içe girmiş olan veya arka planda kalan elemanların çizgi-
leri Trim (TR) ve Erase (E) komutları yardımıyla silinir. 

• Çizilen tefrişler, mutfak planı üzerinde konumlandırılacak yere göre düzenleme yapılarak yerleştirilir (Şekil 4.28).

• Tefriş elemanları çizildikten sonra blok işlemine geçilir. Block (B) komutu çalıştırılır. Ekrana blok tanımlama di-
yalog kutusu gelir. İlk aşamada seçilecek tefrişe (BUZDOLABI, FIRIN, EVİYE vb.) isim verilir. İkinci aşamada blok 
yapılacak tefrişin yerleştirme noktası (Pick point) şekil üzerinde belirlenir. Üçüncü aşamada nesne seç (Select 
objects) kısmından istenen nesne (tefriş elemanları) seçilir ve Enter tuşuna basılır. Dördüncü aşamada birim 
(Block unit) santimetre olarak seçilir. OK düğmesine tıklanıp çıkıldığında verilen isimde blok kaydedilmiş olur. 
Oluşturulan bloku çizime eklemek için Insert (I) komutu kullanılır. 

• Mimari projelerde kullanılacak olan bu tefrişler Block (B) ve Wblock (W) komutları yardımıyla block kütüpha-
nesinde saklanır. Kütüphanede saklanan bu tefrişler Insert (I) komutu yardımıyla yeni çizilen projeler üzerinde 
tekrar kullanılabilir. İhtiyaç hâlinde block nesnesi tekrar düzenlenip boyutları değiştirilebilir.  Ekleme ve çıkarma 
yapılıp tekrar arşivlenebilir.

Şekil 4.28: Mutfak tefriş elemanlarının plan ve kesit çizimlerinde yerleşimi 
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Banyo ve WC tefriş elemanlarının plan ve görünüş çizimlerini Şekil 4.29’da verilen ölçülere göre yapınız. Çizilen 
tefrişleri banyo ve WC  planı ve kesiti içerisine yerleştiriniz (Şekil 4.30 ve 4.31).

Şekil 4.29:  Banyo ve WC tefriş elemanları plan ve görünüş çizimleri

Şekil 4.31: WC tefriş elemanlarının plan ve kesit çizimlerinde yerleşimiŞekil 4.30: Banyo tefriş elemanlarının plan ve 
kesit çizimlerinde yerleşimi

İşlem Basamakları

• Kullanılacak katmanları oluş-
turunuz. 

• Duş kabininin plan ve görünüş 
çizimini yapınız. 

• Klozetin plan ve görünüş çizi-
mini yapınız. 

• Çamaşır makinesinin plan ve 
görünüş çizimini yapınız. 

• Alaturka tuvalet taşının plan 
çizimini yapınız. 

• Lavabonun plan çizimini yapı-
nız. 

• Arka planda kalan çizgileri si-
liniz. 

• Ölçülendirmeleri yapınız. 

• Çizilen tefrişleri banyo ve WC 
planı üzerinde konumlandıra-
cağınız yere göre düzenleme 
yaparak yerleştiriniz (Şekil 
4.30 ve 4.31). 

• Çizimleri katmanlara uygun 
olarak yapınız. 

teknesi
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Islak Mekân Tefriş Elemanları Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler 
için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

Mutfak Tefriş Elemanları Çizimi

1 Kullanılacak katmanları oluşturdu.  

2 1,5 gözlü eviyenin plan ve görünüş çizimini yaptı.  

3 Bulaşık makinesinin plan ve görünüş çizimini yaptı.  

4 Ocaklı fırının plan ve görünüş çizimini yaptı.  

5 Buzdolabının plan ve görünüş çizimini yaptı.  

6 Arka planda kalan çizgileri sildi.  

7 Çizilen tefrişleri plan içerisine yerleştirdi.  

8 Ölçülendirmeleri yaptı.  

Banyo ve WC Tefriş Elemanları Çizimi

9 Duş kabininin plan ve görünüşünü çizdi.  

10 Klozetin plan ve görünüşünü çizdi.  

11 Çamaşır makinesinin plan ve görünüşünü çizdi.  

12 Alaturka tuvalet taşının plan çizimini yaptı.  

13 Lavabonun plan çizimini yaptı.  

14 Arka planda kalan çizgileri sildi.  

15 Ölçülendirmeleri yaptı.  

16 Çizilen tefrişleri plan içerisine yerleştirdi.  

17 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 17 ölçütten en az 12’si Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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4.5. Isitma ve Soğutma Elemanlari Çizimi 
Isıtma ve soğutma elemanları, tesis edildiği ortamların istenen serinlik ve  sıcaklıkta tutulabilmesi amacıyla kulla-
nılan sistemlerdir. Klimalar, yer ve duvar ısıtma sistemleri içinde ısıtma ve soğutma yapabilen elemanlardır. Panel 
radyatörler ise sadece ısıtma yapabilen elemanlardır. 

Klima; kapalı mekânlarda ortam sıcaklığının (sıcak veya soğuk) istenen değere ulaştırılmasını ve o değerde tu-
tulmasını sağlayan, hava sirkülasyonu yapan, havanın nem değerini ayarlayan iklimlendirme elemanıdır. Ev ve iş 
yerleri için farklı tipte klimalar üretilmektedir. Salon tipi klimalar, yüksek derecede soğutma kapasitesi olduğu için 
büyük hacimli mahallerde kullanılır (Şekil 4.32). Duvar tipi klimaların tercih sebebi ise az yer kaplaması ve sessiz 
çalışmasıdır. Genellikle split (ayrılmış, bölünmüş) klima grubunda olup en az iki üniteden oluşmaktadır (Şekil 4.33).

Radyatör; ev tesisatı ve mekanik tesisat alanlarında ısıtma elemanı olarak kullanılır. Radyatörler; kombi, kat kalori-
feri vb. aracılığıyla ısıtılan suyun radyatör kanallarında dolaştırılmasını ve ısınan radyatörün sıcak hava yaymasıyla 
bulunduğu ortamın ısıtılmasını sağlar (Şekil 4.34). 

Yerden ısıtma sistemi; zemin üzerine şap betonu atılmadan önce zemine döşenen boru veya kablolar sayesinde 
mekânın ısınmasını sağlayan bir ısıtma sistemi yöntemidir (Şekil 4.35). Bu yöntemde döşeme zemininin altına yer-
leştirilen boruların içinde dolaştırılan düşük sıcaklıktaki su, öncelikle zemini ısıtır. Isınmış olan zeminden yayılan 
sıcaklık sayesinde de ortam ısıtılmış olur. Yerden ısıtma sistemi, yapının inşaatı sırasında yapılabildiği gibi mevcut 
döşeme üzerine de uygulanabilmektedir.

Isıtma ve Soğutma Elemanları Çizimi 

Salon tipi klima ve duvar tipi split klimaların ön, üst ve yan görünüş çizimleri Rectangle (REC) veya Polyline 
(PL) komutu yardımıyla yapılır. Temiz hava girişi ile sıcak-soğuk hava çıkışı çizimlerinde ise Offset (O) komutu 
kullanılabilir. Salon tipi klimanın kumanda paneli çizimi Ellipse (EL) komutu kullanılarak yapılır. Arka planda kalan 
görünmemesi gereken çizgiler, Trim (TR) ve Erase (E) komutları yardımıyla temizlenir. Dimlinear (DLI) komutu 
kullanılarak ölçülendirme yapılır.

Şekil 4.32: Salon tipi klima Şekil 4.33: Duvar tipi split klima

Şekil 4.34: Radyatör Şekil 4.35: Yerden ısıtma sistemi
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Isıtma ve soğutma elemanlarının plan ve görünüş çizimlerini (ön, yan ve üst) Şekil 4.36’da 
verilen ölçülere göre yapınız. Çizilen tefrişleri oda planı içerisine yerleştiriniz (Şekil 4.37).
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İşlem Basamakları 

• Kullanılacak katmanları oluşturunuz. 

• Salon tipi klimanın ön görünüşünü çiziniz. 

• Salon tipi klimanın üst görünüşünü çiziniz. 

• Salon tipi klimanın sol yan görünüşünü çiziniz. 

• Duvar tipi split klimanın ön görünüşünü çiziniz. 

• Duvar tipi split klimanın üst görünüşünü çiziniz. 

• Duvar tipi split klimanın sol yan görünüşünü çiziniz.

 

• Panel radyatörün ön görünüşünü çiziniz. 

• Panel radyatörün üst görünüşünü çiziniz. 

• Panel radyatörün sol yan görünüşünü çiziniz. 

• Arka planda kalan çizgileri siliniz. 

• Ölçülendirmeleri yapınız. 

• Çizilen tefrişleri plan içerisine yerleştiriniz.

Şekil 4.36: Isıtma ve soğutma elemanları plan ve görünüş çizimleri

Şekil 4.37: Isıtma ve soğutma elemanlarının plan ve görünüş çizimlerinde yerleşimi

KesitPlan
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Isıtma ve Soğutma Elemanları Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler 
için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

1 Kullanılacak katmanları oluşturdu.  

2 Salon tipi klimanın ön görünüşünü çizdi.  

3 Salon tipi klimanın üst görünüşünü çizdi.  

4 Salon tipi klimanın sol yan görünüşünü çizdi.  

5 Duvar tipi split klimanın ön görünüşünü çizdi.  

6 Duvar tipi split klimanın üst görünüşünü çizdi.  

7 Duvar tipi split klimanın sol yan görünüşünü çizdi.  

8 Panel radyatörün ön görünüşünü çizdi.  

9 Panel radyatörün üst görünüşünü çizdi.  

10 Panel radyatörün sol yan görünüşünü çizdi.  

11 Arka planda kalan çizgileri sildi.  

12 Ölçülendirmeleri yaptı.  

13 Çizimleri katmanlara uygun olarak yaptı.  

14 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 14 ölçütten en az 10’u Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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İç mekân elemanlarının çizimlerini Şekil 4.38’de verilen ölçülere göre yapınız.

İşlem Basamakları 

• Kullanılacak katmanları oluşturunuz. 

• Komodin çizimini yapınız. 

• Tek kişilik yatak çizimini yapınız. 

• Çift kişilik yatak çizimini yapınız. 

• Tuvalet masası çizimini yapınız. 

• Eviye çizimini yapınız. 

• Duş teknesi çizimini yapınız. 

• Gardırop çizimini yapınız. 

• Lambader çizimini yapınız. 

• Arka planda kalan çizgileri siliniz. 

• Ölçülendirmeleri yapınız. 

• Açıklama yazılarını yazınız.

Şekil 4.38: İç mekân tefriş elemanları

Komodin

Tek kişilik yatak

Eviye Duş teknesi Gardırop Lambader

Çift kişilik yatak Tuvalet masası
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İç Mekân Tefriş Elemanları Çizimi Değerlendirme Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Derece
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Ölçütler 1 2 3 4 5

1 Kullanılacak katmanları oluşturdu.

2 Komodin çizimini yaptı.

3 Tek kişilik yatak çizimini yaptı.

4 Çift kişilik yatak çizimini yaptı.

5 Tuvalet masası çizimini yaptı.

6 Eviye çizimini yaptı.

7 Duş teknesi çizimini yaptı.

8 Gardırop çizimini yaptı.

9 Lambader çizimini yaptı.

10 Arka planda kalan çizgileri sildi.

11 Ölçülendirmeleri yaptı.

12 Açıklama yazılarını yazdı.

13 Çalışmayı zamanında bitirdi.

Sütun Toplamı

Ölçek Puanı

100 Üzerinden Alınan Puan

*Tablodaki ölçek puanını 100’lük sisteme dönüştürme işlemi

Tabloda her bir ölçüt için belirlenen en yüksek puan 5’tir. Tabloda toplam 13 ölçüt vardır. Dolayısıyla tablodan alınabilecek 
en yüksek puan 13 x 5=65 tir. 

100 Üzerinden Alınan Puan = [(Ölçek Puanı x 100) / 65]

Yönerge 
Bu uygulama kapsamında öğrenci tarafından kazanılması istenen beceri ve davranışların ne düzeyde 
gerçekleştiğini dikkate alarak belirlenen ölçütlerin derecesini ilgili kutucuğa (X) işaretleyiniz.
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5.3. Kat Plani Etüdü
5.4. Planda Ölçülendi̇rme İşlemi

DUBLEKS KONUT BİNA ETÜDÜ

http://kitap.eba.gov.tr/KodSor.php?KOD=12076
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5. DUBLEKS KONUT BİNA ETÜDÜ 
Bir yapının mimari proje çizimine ve bina etüdüne başlanmadan önce fizibilite çalışmalarının yapılması gerekir. 
Ortaya çıkan fizibilite raporları doğrultusunda ihtiyaç listesi ve bina bağlantı şemaları hazırlanarak mimari proje 
çizimlerine geçilir. 

Mimari proje çizimleri çeşitli çalışmalarla yürütülür. Projelendirme genellikle aşağıdaki sırayla yapılır: 

Eskiz Çalışmaları: Bina sahibinin istekleri ve fizibilite çalışmaları doğrultusunda yapılan çizimlerdir. Eskiz çalış-
maları sayesinde yapının genel görünümü ortaya çıkar. Bu çalışmalar, mimarın fikrinin yeterli olgunluğa ulaşma-
sını ve projelerin daha kolay oluşmasını sağlar. 

Mimarın en önemli görevi, bina sahibine farklı öneriler sunacak eskiz çalışmaları yapmaktır. Mimar; arsa özellik-
lerini dikkate alarak bina sahibinin istekleriyle ortaya koyduğu sermaye arasında bir denge kurmalı, gerçekleşti-
rilebilir istekleri en az maliyetle karşılayacak şekilde planlama yapmalıdır. 

Avan Proje: Fizibilite çalışmaları ve bina sahibinin istekleri doğrultusunda ortaya çıkan, gerektiğinde değişikliğe 
gidilen projedir. Bu projeye ön proje de denebilir. 1∕100 veya 1∕200 ölçeğinde çizilir. 

Kesin Proje: Avan projenin bina sahibi tarafından incelenmesi ve gerekiyorsa değişikliklerin yapılmasıyla son 
şeklini alan projedir. 1∕100 veya 1∕50 ölçeğinde çizilir. Bu aşamanın ardından uygulama (tatbikat) projesine geçi-
leceği için bina sahibinden bundan sonra herhangi bir değişiklik yapılmasını istemeyeceğine ve projenin kesinlik 
kazandığına dair bir taahhütname alınması gerekir. 

Uygulama (Tatbikat) Projesi: Yapının inşa edilebilmesi için her türlü bilginin en ince ayrıntısına kadar verildiği 
ve tüm kesin ölçülerin çizildiği projedir. Uygulama projesinde mimari, statik ve tesisat projelerinin hepsi yer alır. 
Yapı inşaat izin belgesi (iskân), ilgili belediye tarafından uygulama projesi incelendikten sonra verilir. 

Detay Proje: Yapı elemanlarında kullanılan malzeme özelliklerinin kapsamlı bir şekilde gösterildiği projedir. De-
tay projesinde kapı, pencere, merdiven, çatı birleşimleri gibi yapı elemanları gösterilir. Detay projeleri genellikle 
1∕2, 1∕5, 1∕10 ve 1∕20 ölçeklerinde çizilir. 

5.1. İhtiyaç Listesi ve Fizibilite Çalişmasi 
İnşa edilmesi planlanan yapının mimari proje çalışmalarına başlanabilmesi için bazı ön bilgilere ihtiyaç vardır. Bu ön 
bilgiler fizibilite çalışmasıyla elde edilir. 

5.1.1. Fizibilite Çalişmasi ile Bina Sahibinin İstek ve İhtiyaçlari 
Doğrultusunda Bina Etüdü Yapilmasi 

TDK Güncel Türkçe Sözlük’te fizibilite, “yapılabilirlik” anlamına gelmektedir. Fizibilite çalışması, inşa edilmesi plan-
lanan yapının uygulanabilir olup olmadığının değerlendirilmesini sağlayan zaman alıcı ve kapsamlı bir çalışmadır 
(Şekil 5.1). 
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Şekil 5.1: Fizibilite çalışması örneği 

Yasal Değerlendirme

Bir yapının projesine başlanabilmesi için öncelikle ilgili belediye ve tapu ve sicil müdürlüğünden bazı belgelerin 
alınması gerekir. Bu belgeler şunlardır: 

Arsa Tapu Senedi: Bir taşınmazın sahibini gösteren belgedir. Tapu ve sicil müdürlüğünden alınan bu belgede 
arsa sahibinin kimlik bilgileri ve arsa büyüklüğü, pafta, ada, parsel numarası gibi bilgiler yer alır. Arsanın ipotekli 
olup olmadığı bu belge ile belirlenir. 

İmar Durum Belgesi: Bina inşa edilmesi planlanan arsanın kullanım amacı, özellikleri, boyutları, komşu parselle 
olan ilişkilerini gösteren ve ilgili belediyeden alınan belgedir. Mimar; maksimum oturum alanını, komşu parsel-
den çekme mesafelerini ve arsa üzerine ne tip bir bina tasarlayacağını (müstakil konut, apartman, okul, hastane 
vb.) bu belge ile planlar. 

Röperli Kroki: Tapu ve kadastro müdürlüğünden alınan, arsanın yerini koordinat sistemi üzerinde ölçekli ve 
kesin olarak gösteren belgedir. 

Arsanın Değerlendirilmesi

Bina inşa edilmesi planlanan arsanın proje için uygun olup olmadığının incelenmesidir. 

Arsa Büyüklüğü: Arsanın istek ve ihtiyaçlara uygun büyüklükte olması önemlidir. Örneğin arsa sahibi 100 m² bir 
konut yapılmasını istiyorsa ancak arsa oturum alanı 100 m²den küçükse ve bu durum arsa sahibinin ihtiyaçlarını 
tam olarak karşılamıyorsa projenin iptal edilip edilmemesine baştan karar verilmelidir. 

Arsanın Topoğrafik Durumu: Arsa mutlaka yerinde görülmeli ve arsanın topoğrafik haritaları incelenmelidir. 
Arsanın komşu parsellere ve yola göre kot farkı olup olmadığı tespit edilmelidir. Bu sayede drenaj sistemi, kazı, 
hafriyat, dolgu ve tesviye gibi işlerin maliyeti önceden belirlenmiş olur. 

Arsanın Jeolojik Yapısı: Arsanın zemine ait özellikleri mutlaka belirlenmelidir. Arsanın yer altı su seviyesi ve 
bunun temele etkisi, fay hattına uzaklığı, zeminin sertlik veya yumuşaklık durumu, zemin tabakasının gerilim 
kuvveti vb. bilgilerin belirlenmesi için jeoloji mühendisine detaylı bir zemin etüdü yaptırılmalıdır.

Tapu ve kadastro müdür-
lüğü ile belediyeden aşa-
ğıdaki bilgilerin alınması 
gerekir:

 »Arsa tapu senedinin 
alınması

 » İmar durum belgesinin 
alınması

 »Röperli krokinin alın-
ması

 » İnşaat izin durumunun 
öğrenilmesi

 »Arsanın konumu

 »Topoğrafik durumu

 » Jeolojik durumu

 »Hâkim rüzgar yönü

 » İklim durumu

 »Bölgedeki geleneksel 
malzeme durumu

 »Binanın toplam maliye-
tinin tespiti

 »Bina sahibinin proje 
için ortaya koyabileceği 
sermayenin yeterli olup 
olmadığının tespiti

 »Projenin kârlı olup 
olmadığını tespiti

 »Bina sahibinin istek ve 
beklentileri

 »Yaşayacak kişi sayısına 
göre bina programının 
oluşturulması

YASAL 
DEĞERLENDİRME

ARSAYI
DEĞERLENDİRME

EKONOMİK 
DEĞERLENDİRME

BİNA SAHİBİNİN
İSTEKLERİ

FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
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Harita 5.1: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Türkiye İklim Sınıflandırması Haritası 

Arsanın Hâkim Rüzgâr Yönü: Bir bölgede rüzgârın en çok estiği yöne hâkim rüzgâr yönü denir. Mimar, proje 
aşamasında arsanın hâkim rüzgâr yönünü dikkate alarak planlama yapmalıdır. 

Mahaller, güneş ışınlarından yararlanacak şekilde düzenlenmelidir ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. 
Örneğin salon ve oturma odası, güneş görmediği hâlde manzarası daha güzel olduğu için kuzey yönünde plan-
lanabilir. Bu durumda bina sahibi ve mimar, avantaj ve dezavantajları belirleyip bir karara varmalıdır. 

İklim Durumu: Mahallerin yönlere göre konumlandırılmasında bölgenin iklim durumu ön plana çıkar. Örneğin 
yıl boyunca hava sıcaklığının yüksek ve güneşlenme süresinin fazla olduğu Antalya’da tasarlanan bir proje ile 
yıl boyunca hava sıcaklığının düşük ve güneşlenme süresinin az olduğu Erzurum’da tasarlanan bir proje aynı 
olmayacaktır.

Ekonomik Değerlendirme

Yapı sahibinin sermayesinin inşa edilmesi planlanan bina için yeterli olup olmadığı bu aşamada tespit edilir. Yapıla-
cak binanın kalitesi ve ihtiyaçları karşılayıp karşılayamayacağı bina sahibinin sermayesi ile doğru orantılıdır. Maliyet 
ve gerekli sermaye ilişkisi önceden tespit edilmezse inşaatın yarım kalma tehlikesi ile karşılaşılabilir. 

Bina Sahibinin İstekleri

Fizibilite çalışmasının bu aşamasında bina sahibinin istediği mekân tasarımı (mekân boyutları, yönlere göre konum-
ları vb.) ve binayı kullanacak kişi sayısı belirlenerek bina ihtiyaç programı hazırlanmalıdır. Yapılan fizibilite çalışma-
ları sonucunda bir rapor hazırlanmalıdır. Bu rapor bina sahibine sunulmalı ve projeye başlanıp başlanmamasına 
ilişkin nihai karara varılmalıdır.
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Şekil 5.2: Müstakil konut bağlantı şeması 

5.1.2. Konut ve Toplu Kullanim Bina Mahalleri 
Yapılar projelendirilmeden önce yapının kullanım amacı, içinde yaşayacak insan sayısı vb. bilgiler dikkate alınarak 
mahallerin listesi oluşturulur. Listelenen bu mahallerin yapı içindeki konumları bağlantı şemaları ile gösterilir. Bina 
bağlantı şemaları, mimarın işini kolaylaştırır ve tasarlamak istediği projeye rehberlik eder. Müstakil konut, apart-
man, hastane, okul, otel vb. yapıların mahal listeleri ve bağlantı şemaları doğal olarak farklılık gösterir. 

Müstakil Konut Mahal Listesi ve Bağlantı Şeması 

Müstakil konutlarda yaşayacak insan sayısı genellikle az olduğu için bu konutların mahal sayısı daha azdır. Bu 
nedenle bağlantı şemalarını oluşturmak da diğer bina türlerine göre daha kolaydır. 

Müstakil bir konutun örnek mahal listesi ve bağlantı şeması aşağıdaki gibidir (Şekil 5.2):

• Giriş 

• Hol 

• WC 

• Banyo 

• Salon 

• Mutfak 

• Yatak Odası 

• Teras/Balkon

Apartman Mahal Listesi ve Bağlantı Şeması 

Apartmanlarda daire sayısı ve yaşayacak insan sayısı çok olduğu için apartmanların mahal sayısı müstakil konut-
lara göre daha fazladır. Bu nedenle bağlantı şemasını oluşturmak daha çok zaman alır. Oluşturulacak bağlantı 
şeması, projenin oluşmasına ışık tutacağı için çok önemlidir. 

Farklı özellikteki apartmanların örnek mahal listesi ve bağlantı şemaları aşağıda gösterilmiştir (Şekil 5.3 ve 5.4):

• Apartman girişi 

• Apartman koridoru 

• Merdiven 

• Yangın merdiveni 

• Asansör 

• Daire girişi 

• WC 

• Banyo 

• Salon 

• Mutfak 

• Yatak odası 

• Çocuk odası 

• Balkon
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Şekil 5.3: Bir katında çift daire bulunan apartmanın mahal bağlantı şeması 

Şekil 5.4: Bir katında dört daire bulunan apartmanın mahal bağlantı şeması 
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Şekil 5.5: Bir okulun zemin kat mahal bağlantı şeması 

Şekil 5.6: Bir okulun bodrum kat mahal bağlantı şeması 

Toplu Kullanım Amacıyla Yapılan Binaların Mahal Listesi ve Bağlantı Şeması 

Toplu kullanım amacıyla yapılan binaların mahal listeleri ve bağlantı şemalarının oluşturulması müstakil konut 
ve apartmanlara göre daha kapsamlı bir çalışma gerektirir. Çünkü kullanım amaçları çok farklı ve binayı kullanan 
insan sayısı çok fazladır. Okullar, hastaneler, oteller, spor salonları, kültür merkezleri, alışveriş merkezleri toplu 
kullanım amacıyla yapılan binalara örnek gösterilebilir. 

Bir okulun örnek mahal listesi ve bağlantı şeması aşağıda gösterilmiştir (Şekil 5.5 ve 5.6):

• Okul girişi 

• Kantin 

• Kütüphane 

• İdare binası 

• Derslikler 

• Spor salonu 

• Konferans salonu 

• Resim atölyesi 

• Merdiven 

• Yangın merdiveni 

• İdare bölümü 

• WC 

• Su deposu 

• Müzik odası 

• Teshin (ısıtma) merkezi

• Depo
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5.2. Mekânlarda Ergonomi 
İnsanın anatomik, fizyolojik vb. özelliklerini dikkate alarak insan-çevre uyumunu en iyi şekilde ortaya koymaya ça-
lışan bilim dalına ergonomi denir. Ergonomik olarak tanımlanan mekânlar; insanın konforunu, bedensel ve ruhsal 
sağlığını ve gözeten mekânlardır. Mekânın ergonomik olmasındaki temel amaç, kullanıcısına fizyolojik ve psikolojik 
rahatlık sağlamak ve kendini güvende hissedeceği verimli bir çalışma ortamı sunmaktır. 

“Mekân, insanı çevreden belli ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli olan boşluk olarak ta-
nımlanabilir” (Karaoğlu, 2014, s.5). Mekânı oluşturan kabuğun, duvar, tavan ve döşeme olmak üzere üç ögeden 
meydana geldiği ortaya çıkmıştır (s.7). 

Mekânlar tasarlanırken ve boyutlandırılırken insanın fiziksel özellikleri ile yaşantıları mutlaka dikkate alınmalıdır. 
Çünkü mekânlar insan ihtiyaçlarını olabildiğince karşılamalı ve işlevsel olmalıdır. 

“Bir tasarımın iyi olup olmadığını, kullanıcıların memnuniyetlerini değerlendirerek anlamak mümkün olmaktadır. 
Kullanılan iç mekânın boyutlarının, mekân içinde yapılacak etkinlikler ile hacimlerinin uyumlu olması gerekmekte-
dir. Etkinlik grupları mekânın düşey-yatay boyutları ve oranları içinde uygun yerleştirilmiş olmalıdır. Kullanıcıların 
bireysel ve toplu beklentileri, paylaşım alanları, özel ilgileri ve tercih edilecek nesneler doğru analiz edilmelidir. 
Örneğin bir mutfak tasarımında kullanıcı istekleri doğrultusunda aksam ve aksesuarlar seçilmektedir. Mutfakta 
yemek yemeyi tercih eden bir aile için depolama alanını çoğaltmak uğruna masaya küçük bir alan bırakılması yanlış 
bir uygulama örneği olmaktadır. Bu durum ailenin beklentilerini göz ardı etmek ve mekândan bekledikleri gereksi-
nimlerin karşılanmaması anlamına gelmektedir” (Bayram, 2011, s.11). 

“Mekânlar düzenlenirken yeteri derecede ferahlık verilmesine dikkat edilmelidir. Oda içerisinde eşya ne kadar dü-
zenli olursa olsun işlevine hizmet etmiyorsa ve gereksiz bir alan kaplıyorsa düzen ve ferahlık kavramları anlamları 
kaybettirilmiş olur. Genel olarak kullanıcılar aşağıdaki durumlarda memnun olmaktadırlar: 

• Mekân alanının büyük oluşu 

• Donatıların az yer tutması 

• Çeperlere yerleştirilebilen donatı düzeni ve orta alanın boş bırakılması 

• Tavan ve duvar renginin beyaz olması 

• Döşemelerin açık ve düz renkli oluşu 

• Donatıların açık renkli oluşu 

• Tefriş elemanlarının işlevsel olarak gruplandırılması ve yerleştirilmesi” (Uzun,2006; aktaran Bayram, 2011, 
s.21). 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 29. maddesinde konutlarda bulunması zorunlu mekânlar ve bu mekânların mi-
nimum ölçüleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

Yapı Piyesleri ve Ölçüleri 

Madde 29 – (1) Her müstakil konutta aşağıdaki piyesler bulunur.

Piyes      Dar Kenarı   Net Alan 

1 oturma odası     3,00 metre   12,00 m² 
1 yatak odası     2,50 metre   9,00 m² 
1 mutfak veya yemek pişirme odası  1,50 metre   3,30 m² 
1 banyo veya yıkanma odası   1,50 metre   3,00 m² 
1 tuvalet     1,00 metre   1,20 m²
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Şekil 5.7: İmar durum belgesi örneği

Bina sahibi beş kişilik bir ailesi olduğunu ve İstanbul’daki bir tatil köyünde bulunan, Şekil 5.7’de belirtilen arsa üze-
rine yaklaşık olarak 35 m²lik salon, 15 m²lik ebeveyn yatak odası, 15 m²lik mutfak, 15 m²lik iki ayrı çocuk odası ve 8 
m²lik WC-banyosu olan bir villa yaptırmak istediğini belirtmiştir. 

Yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak bu arsanın bina etüdünü yapınız. 

Bilgileri verilen arsanın bina etüdü yapılırken aşağıdaki aşamalar uygulanır: 

• Yasal süreç takip edilir. Yapı sahibinden arsanın kime ait olduğunu ve üzerinde ipotek veya herhangi bir şerh 
olup olmadığını gösteren arsa tapu sicil belgesi istenir. İlgili belediyeden inşaat izninin nasıl alınacağına ilişkin 
süreç belirlenir. 

• Üzerine bina yapılacak arsa, yerinde incelenir. Arsanın büyüklüğü, konumu ve hâkim rüzgârın hangi yönden 
estiği belirlenir. Detaylı zemin etüdü yaptırılarak arsanın jeolojik yapısı tespit edilir.
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• İmar durum belgesine göre maksimum oturum alanı hesaplanarak arsanın taslak krokisi çizilir (Şekil 5.8). Bu-
nun için öncelikle parsel alanının bulunması gerekmektedir. 

Parsel Alanı → 31,00 m × 30,25 m = 937,75 m² olarak bulunur. 

TAKS oranı, imar durum belgesinde 0,08 olarak verilmiştir. 

Taban Alanı ≤ Parsel Alanı x TAKS Oranı formülü kullanılırsa 

Taban Alanı ≤ 937,75 × 0,08 → 75,02 m² olarak bulunur. 

Not: Binanın yol ve komşu parselden çekme mesafeleri de dikkate alınmalıdır. 

Şekil 5.8: Arsa taslak kroki örneği 

Şekil 5.9: Zemin kat ve normal kat bağlantı şemaları 

• Bina sahibinin istek ve ihtiyaçları, bölgenin iklim durumu, kuzey yönü ve hâkim rüzgâr yönü, arsanın maksimum 
oturum alanı, zemin etüdü gibi özellikler dikkate alınarak eskiz çalışmalarına başlanır. Bu bölüm, fikirlerin oluş-
tuğu aşamadır. Proje kesinlik kazanana kadar farklı tasarımlar yapılmaya devam edilir.

• Beş kişilik bir aile tarafından kullanılacağı göz önünde bulundurularak yapı sahibinin istek ve ihtiyaçları doğrul-
tusunda bina ihtiyaç programı ve bağlantı şeması hazırlanır (Şekil 5.9). 

o Antre 

o Hol 

o Salon 

o Yatak odası 

o Mutfak 

o WC/Banyo 
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• İlk eskiz çalışması sonucu ortaya çıkan proje, bina sahibine sunulur (Şekil 5.10). Bu çalışma, bina sahibinin bek-
lentisini karşılamayabilir veya bina sahibinin istek ve ihtiyaçları değişebilir. Bu yüzden ilk eskiz çalışması değer-
lendirildikten sonra bina sahibinin varsa değişiklik talepleri alınarak ikinci eskiz çalışmasına başlanır.

• İkinci eskiz çalışmasının bina sahibinin istek ve ihtiyaçlarına cevap verip vermediği değerlendirilir (Şekil 5.11). 
Değerlendirme sonucunda projenin başlamasına karar verilirse inşa edilecek binanın ortalama maliyeti çıkarılır. 
Bina sahibinin sermayesinin yeterli olup olmadığı tespit edilir. Bina sahibi ile müteahhit (yüklenici) arasında 
belirli sözleşmeler yapılarak projelendirme aşamasına geçilir.

Şekil 5.10: İlk eskiz çalışması 

Şekil 5.11: İkinci eskiz çalışması 



Bilgi Yaprağı

148 5. DUBLEKS KONUT BİNA ETÜDÜ

5.3. Kat Plani Etüdü 
Yapı sahibinin istekleri, bölgenin iklim durumu, arsanın özellikleri doğrultusunda ortaya çıkan konut bağlantı şema-
sı ve eskiz çalışmalarının ardından kat planı etüdüne geçilir. Kat planı etüdü; küçük yapılarda 1∕100, büyük yapılarda 
1∕200 ölçeğinde çizilir. 

Kat planı etüdü yapılırken aşağıdaki sıra izlenir: 

• Eskiz çalışmaları ile olgunlaşan kat planının dış ve iç duvarları çizilerek mekânlar belirlenir. 

• Oluşturulan mekânlara göre taşıyıcı sistemlerin (kolon, kiriş) yerleri, yönleri ve boyutları akslar yardımıyla be-
lirlenir. 

Kolonlar, tüm katlarda aynı yerde ve aynı şekilde yer almalıdır. Bu nedenle bodrum kat, zemin kat ve normal katın 
kolonları yerleştirilirken hepsi birlikte değerlendirilmelidir. Mimari projeden sonra inşaat mühendisleri tarafından 
statik projelerin hesabı yapılacağı için taşıyıcı sistemlerin ölçü ve konumlarında değişebilme/değiştirilebilme ihti-
mali söz konusudur. Bu yüzden mimar ile inşaat mühendisi iş birliği yaparak taşıyıcı sistemlerin durumunu netleş-
tirmelidir. 

• Önceden belirlenen mekânlar, gece ve gündüz yaşam alanları şeklinde gruplandırılarak mekân isimleri belirtilir. 

• Konut tipi, binada yaşayacak insan sayısı, kat yüksekliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği de dikkate alınarak 
merdiven hesabı yapılır. Merdiven yuvası, binanın girişine yakın olacak şekilde belirlenir. 

• Kapı ve pencerelerin boyutları, mekâna göre ve mekân içinde konumlandırılacak en uygun yer tespit edilerek 
belirlenir. 

• Baca yerleri belirlenir. 

• Mekân tefrişleri yapılır. 

• İç ve dış ölçülendirmeler yapılır. 

Binaların müstakil veya apartman olması, bitişik veya ayrık nizam oluşu, çevre özellikleri, komşu binalarla ilişkisi gibi 
faktörlerden dolayı her binanın kat planı etüdü birbirinden farklıdır. Hatta aynı binanın bodrum, zemin ve normal 
katlarının fonksiyon şemaları birbirinden farklı olduğu için bu katların her birinin kat planı etüdü de farklıdır.
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Şekil 5.12: Zemin kat planı etüt örneği 

Şekil 5.11’de verilen ikinci eskiz çalışmasını dikkate alarak zemin kat planının etüdünü 1∕100 
ölçeğine göre yapınız. 

İşlem Basamakları 

• Aks mesafelerini hesaplayarak çiziniz. 

• Kolonları / perdeleri, bir köşesini yatay ve düşey aksların kesişim noktasına denk getirerek aynı 
aks üzerindeki kolonların / perdelerin tamamı aynı yönde genişleyecek şekilde çiziniz. 

• Duvarları çiziniz. 

• Kapı ve pencere boşluklarını açınız. 

• Baca yerlerini gösteriniz. 

• Kapı ve pencereleri detaylandırmadan çizerek gösteriniz. 

• Merdiven çıkış hattını çizerek merdiven bilgisini içerecek şekilde merdiven yerlerini gösteriniz. 

• Mahallerin isimlerini yazarak detaylandırmadan tefrişlerini yapınız. 

• İç ölçülendirmeyi yapınız (Şekil 5.12).
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Şekil 5.13: Normal kat planı etüt örneği 

Şekil 5.11’de verilen ikinci eskiz çalışmasını dikkate alarak normal kat planının etüdünü 1∕100 ölçeğine göre 
yapınız.  

İşlem Basamakları 
• Aks ve kolonları zemin kat planından kopyalayınız. 

• Duvarları çiziniz. 

• Kapı ve pencere boşluklarını açınız. 

• Baca yerlerini gösteriniz. 

• Kapı ve pencereleri detaylandırmadan çizerek gös-
teriniz. 

• Merdiven çıkış hattını çizerek merdiven bilgisini 
içerecek şekilde merdiven yerlerini gösteriniz. 

• Mahallerin isimlerini yazarak detaylandırmadan 
tefrişlerini yapınız. 

• İç ölçülendirmeyi yapınız (Şekil 5.13).
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Şekil 5.14: Bodrum kat planı etüt örneği 

Şekil 5.11’de verilen ikinci eskiz çalışmasını dikkate alarak bodrum kat planının etüdünü 1∕100 ölçeğine göre 
yapınız. 

İşlem Basamakları 
• Aks ve kolonları zemin kat planından kopyalayınız. 

• Perde duvarları çiziniz. 

• İç duvarları çiziniz. 

• Kapı ve pencere boşluklarını açınız. 

• Kuranglez çizimini yaparak iç ölçülendirmesini ya-
pınız. 

• Kapı ve pencereleri detaylandırmadan çizerek gös-
teriniz. 

• Merdiven çıkış hattını çizerek merdiven bilgisini 
içerecek şekilde merdiven yerlerini gösteriniz. 

• Mahallerin isimlerini yazarak detaylandırmadan 
tefrişlerini yapınız. 

• İç ölçülendirmeyi yapınız (Şekil 5.14). 
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Dubleks Konut Bina Etüdü Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler 
için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

1 Parsel alanını hesapladı.  

2 Bina oturum alanını hesapladı.  

3 Arsa taslak kroki çizimini yaptı.  

4 Bina ihtiyaç programını hazırladı.  

5 Bina bağlantı şemasını çizdi.  

6 İlk eskiz çalışmasını yaptı.  

7 İkinci eskiz çalışmasını yaptı.  

8 Zemin kat planının etüdünü yaptı.  

9 Normal kat planının etüdünü yaptı.  

10 Bodrum kat planının etüdünü yaptı.  

11 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 11 ölçütten en az 8’i Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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5.4. Planda Ölçülendirme İşlemi
Mimari projelerin plan ve kesit çizimlerinde yapı elemanlarının her iki yönde (x,y yönü) ve bunlara paralel doğrul-
tuda çizilen çizgiler üzerinde yatay boyutlarının belirtilmesine çizgisel ölçülendirme denir. Çizgisel ölçülendirme 
yapılırken ölçülendirilecek yapı elemanlarının gerçek boyutları yazılır. Planlarda önce iç, sonra dış ölçülendirme 
yapılır. 

Çizgisel Ölçülendirme Elemanları 

Çizgisel ölçülendirmede kullanılan başlıca elemanlar şunlardır (Şekil 5.15): 

Ölçü Çizgisi: Ölçülendirilecek yapı elemanına paralel olarak çizilen çizgidir. Ölçülendirilecek yapı elemanına en 
yakın ölçü çizgisi 8-12 mm arasında olmalıdır. Ayrıca ölçü çizgisi, sınır çizgisinden 3-4 mm taşırılarak sonlandırılır. 

Sınır Çizgisi: Ölçülendirilecek 
yapı elemanını sınırlayan ve 
ölçü çizgisine taşıyan çizgiler-
dir. Ölçülendirilecek yapı ele-
manının 4-5 mm uzağından 
başlar ve ölçü çizgisini kestiği 
noktadan sonra 3-4 mm de-
vam eder. 

Sınırlama İşareti: Ölçü çizgi-
siyle sınır çizgilerinin kesiştiği 
noktaları belirten işaretlerdir. 
45°lik açıyla 3-4 mm çizilir ya 
da 1-2 mm çapında çemberler 
ile gösterilir. 

Ölçü Rakamı: Ölçülendirilen yapı elemanının gerçek boyutunu ifade eden rakamdır. Ölçü rakamı, yüksekliği 2-3 
mm olacak şekilde ölçü çizgisinin ortasına ve 1 mm üzerine yazılır. 

Yukarıdaki değerler 1∕50 ölçeğine göre yapılacak ölçülendirme için verilmiştir.

Pencerenin Bilgisinin Yazılışı 

Pencere ölçüleri planda P1 =                                        olarak verilir. Pencere, P harfi ile gösterilir. 

Planda ölçüleri aynı olan pencerelere ise aynı 
poz numarası verilir. Pencerelerin poz numara-
sı, pencere genişliği büyük olandan başlanarak 
P1 200x180, P2 150x180 ve P3 60x60 şeklinde 
gruplandırılır. Planlara bakıldığında pencerenin 
genişliği görülür. Kesit ve görünüşlere bakıldı-
ğında ise pencerenin hem genişliği hem de yük-
sekliği görülür (Şekil 5.16).

Pencere genişliği
Pencere yüksekliği

Şekil 5.15: Çizgisel ölçülendirme işaretlemesi

Şekil 5.16: Planda pencere bilgisinin gösterilişi 

Pencere genişliği Pencere yüksekliği

Sınır çizgisi

Ölçü rakamı Ölçü çizgisi

Sınırlama 
işareti

Poz numarası
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Kapı Bilgisinin Yazılışı 

Kapı ölçüleri planda K1 Kapı genişliği / Kapı yüksekliği olarak ve-
rilir. Kapı, K harfi ile gösterilir. Planda ölçüleri aynı olan kapılara ise 
aynı poz numarası verilir. Kapıların poz numarası, kapı genişliği bü-
yük olandan başlanarak K1 100/210, K2 90/210, K3 80/210 şek-
linde gruplandırılır. Planlara bakıldığında kapının genişliği görülür. 
Kesit ve görünüşlere bakıldığında ise kapının hem genişliği hem de 
yüksekliği görülür (Şekil 5.17).

Merdiven Bilgisi 

Planlarda merdiven bilgisinin verilmesi önemlidir. Rıht sayısı, rıht 
yüksekliği ve basamak genişliği merdiven bilgisi ile gösterilir (Şekil 
5.18). Merdiven bilgisindeki rıht sayısı ile rıht yüksekliğinin çarpımı 
aynı zamanda planlardaki ait olduğu katın yüksekliğini verir.

Şekil 5.17: Planda kapı bilgisinin gösterilişi

Şekil 5.18: Planda merdiven bilgisinin gösterilişi 

5.4.1. İç Çizgisel Ölçülendirme 
• İç ölçülendirmeler tüm mahallerin boyutlarını gösterecek şekilde her iki yönde (enine ve boyuna) verilir. 

• Kapı ve pencere boşlukları ile bu boşlukların duvardan uzaklığı gösterilir. 

• İç ölçüler, her mahalde enine ve boyuna ikişer ölçü çizgisi ile gösterilir. Duvara yakın birinci ölçü çizgisinde kapı, 
pencere, kolon genişlikleri ve duvar kalınlıkları verilir. İkinci ölçü çizgisinde ise mahallerin duvardan duvara 
toplam ölçüsü verilir. 

5.4.2. Diş Çizgisel Ölçülendirme 
• İç ölçülendirme bittikten sonra dış ölçülendirmeye geçilir. 

• Ölçü çizgilerinin duvara yakınlık durumuna göre: 

o Birinci ölçü çizgisinde cephedeki duvarın dolu kısımları ve kapı-pencerenin boş kısımlarının ölçüleri, 

o İkinci ölçü çizgisinde binanın cephe hareketlerinin ölçüleri, 

o Üçüncü ölçü çizgisinde binanın dıştan dışa toplam ölçüsü, 

o Dördüncü ölçü çizgisinde aks ölçüleri verilir.

• Dış ölçülendirme planda binanın tüm cephesinde yapılır. 

• Aks çizgileri, son dış ölçülendirme çizgisini iki ölçü çizgisi arasındaki mesafe kadar geçtikten sonra isimlendirilir. 
Akslar; 

o Yatayda soldan sağa doğru harflerle, 

o Düşeyde yukarıdan aşağıya doğru rakamlarla isimlendirilir.

Kapı yüksekliği

Basamak
genişliği

Rıht
sayısı

Rıht
yüksekliği

Kapı genişliği
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5.4.3. Kotlu Ölçülendirme 
Mimari projelerde yapı elemanlarının yatay bir düzleme göre düşey uzaklıkları kotlu ölçülendirme ile verilir. Projede 
belirlenen bir başlangıç kotu vardır. O kot, sıfır (±0,00) kabul edilir ve oradan itibaren kotlu ölçülendirme yapılmaya 
başlanır. Kotlu ölçülendirmede şakulün üst ve ön görünüşü simge olarak kullanılır (Şekil 5.19). 

Planlarda Kotlu Ölçülendirme: Kat planlarında tretuvar, bina girişi, sahanlıklar, farklı yükseklikteki döşemeler, sa-
çak seviyesi ve tepe mahya noktasında kotlu ölçülendirme yapılır. Başlangıç noktası ±0,00 kabul edilir. Kot değeri; 
bu noktadan aşağı doğru eksi (-), yukarı doğru artı (+) değer alır. 

Kesit ve Görünüşlerde Kotlu Ölçülendirme: Kesitlerde zemin, tretuvar, kat sahanlıkları ve ara sahanlıklar, kiriş 
altları ve denizlik üstleri, saçak, parapet duvarı ve baca kotlandırılır. Görünüşlerde ise zemin, tretuvar üst seviyesi, 
subasman üst seviyesi, balkon alt ve üst seviyesi, korkuluk yüksekliği, denizlik alt seviyesi, pencere üst seviyesi, 
kapı üst seviyesi, kiriş ve lento alt seviyesi, saçak seviyesi, tepe mahya seviyesi ve baca üst seviyesinin kotu binanın 
dışından kotlandırılır. Kot değerleri, doğal zemin seviyesi kotundan başlanarak her seferinde bir altındaki değere 
eklenerek yazılır.

Şekil 5.19: Plan, kesit ve görünüşlerde kotlu ölçülendirme gösterilişi 

Şakul

Üst görünüş
(planda gösterilişi)

Plan ölçeğine göre kot işaretinin ölçüleri

Kesit ve görünüş ölçeğine göre kot işaretinin ölçüleri

Ön görünüş
(kesit ve görünüşte gösterilişi)
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Şekil 5.20’de verilen, 1∕100 ölçeğine göre çizilen zemin kat planının iç, dış ve kotlu ölçülen-
dirmelerini yaparak akslarını numaralandırınız. 

İşlem Basamakları 

• İç ölçülendirmeyi kuralına göre yapınız. 

• Dış ölçülendirmeyi kuralına göre yapınız. 

• Aksları isimlendiriniz. 

• Kotlu ölçülendirmeyi yapınız.

Şekil 5.20: Zemin kat planı ölçülendirmesi
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Dubleks Konut Bina Etüdü Değerlendirme Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Derece

ço
k 

za
yı

f

za
yı

f

or
ta

iy
i

ço
k 

iy
i

Ölçütler 1 2 3 4 5

1 Parsel alan hesaplarını yaptı.

2 Binanın oturum alanını hesapladı.

3 Arsanın taslak kroki çizimini yaptı.

4 Binanın ihtiyaç programını hazırladı.

5 Bina bağlantı şemasını çizdi.

6 İlk eskiz çalışmasını yaptı.

7 İkinci eskiz çalışmasını yaptı.

8 Zemin kat planının etüdünü yaptı.

9 Normal kat planının etüdünü yaptı.

10 Bodrum kat planının etüdünü yaptı.

11 Zemin kat planının iç ölçülendirmesini kuralına göre yaptı.

12 Zemin kat planının dış ölçülendirmesini kuralına göre yaptı.

13 Zemin kat planının kotlu ölçülendirmesini yaptı.

14 Zemin kat planında aksları numaralandırdı.

15 Çalışmayı zamanında bitirdi.

Sütun Toplamı

Ölçek Puanı

100 Üzerinden Alınan Puan

*Tablodaki ölçek puanını 100’lük sisteme dönüştürme işlemi
Tabloda her bir ölçüt için belirlenen en yüksek puan 5’tir. Tabloda toplam 15 ölçüt vardır. Dolayısıyla tablodan alınabilecek 
en yüksek puan 15 x 5 = 75 tir. 

100 Üzerinden Alınan Puan = [(Ölçek Puanı x 100) / 75] 

Yönerge 
Bu uygulama kapsamında öğrenci tarafından kazanılması istenen beceri ve davranışların ne düzeyde 
gerçekleştiğini dikkate alarak belirlenen ölçütlerin derecesini ilgili kutucuğa (X) işaretleyiniz.
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Öğrenme
Birimi6. 

  Konular
6.1. Zemi̇n Kat Plani Elemanlari
6.2. Zemi̇n Kat Plani Ölçülendi̇rme ve Yazi Ayarlari
6.3. Zemi̇n Kat Plani İç ve Diş Ölçülendi̇rmeleri̇
6.4. Zemi̇n Kat Plani Eleman ve Mahal Bi̇lgi̇leri̇ 
6.5. Zemi̇n Kat Plani Tefri̇ş ve Taramalari
6.6. Zemi̇n Kat Plani Anteti

BİLGİSAYARLA DUBLEKS KONUT ZEMİN KAT PLANI ÇİZİMİ

http://kitap.eba.gov.tr/KodSor.php?KOD=12077
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6.1. Zemin Kat Plani Elemanlari 
Etüdü yapılan zemin kat planı ölçülü olarak çizilmeye başlanır. 

6. BİLGİSAYARLA DUBLEKS KONUT 
ZEMİN KAT PLANI ÇİZİMİ 

Mimari projelerde her kat için ayrı ayrı çizilen yatay kesitlere plan denir. Kat planlarının çizimi, inşaat projelerinin en 
önemli çizim aşamalarından biridir. Kat planı; her bir katın kullanım şekli, katların özellikleri, varsa bağımsız bölüm-
leri veya ortak alanlarını ayrıntısıyla gösterir. Evin büyüklüğü de (1+1, 2+1, 3+1…) kat planında gösterilir. 

Kat planları, kesilen ve görülen yapı elemanlarının çizimi ile oluşturulur. Bu çizimler yapılırken kat yüksekliğinin 
2∕3’ünden geçtiği varsayılan kesme düzlemi esas alınır (Şekil 6.1). 

Şekil 6.1: Zemin kat planının üç boyutlu görünümü

Kesilen yapı eleman-
ları; duvarlar, kolonlar, 
merdivenler, bacalar, 
kapı ve pencerelerdir. 

Görülen yapı eleman-
ları; korkuluklar, tretu-
varlar, merdivenler ve 
kuranglez ızgaralarıdır. 

Zemin kat planı; akslar, kolonlar, duvarlar, bacalar, sıvalar, kapılar, pencereler, teraslar, balkonlar, merdivenler, tretu-
varlar, iç ölçülendirmeler, dış ölçülendirmeler, kotlar, mahal bilgileri, taramalar ve tefrişlerden oluşur.

• İlk olarak aks çizgileri çizilir. Akslar, yapı üzerinde 
gerçekte bulunmayan, plandaki kolonları hizala-
mak ve kolon yerlerini belirlemek için kullanılan 
hayalî çizgilerdir. 

• Kolon çizimleri yapılır. 

• İç ve dış duvarların çizimi yapılır. 

• Baca çizimleri yapılır. 

• Kapı ve pencere boşlukları açılır. 

• Sıva çizimleri yapılır. 

• Kapı ve pencere çizimleri yapılır. 

• Balkon ve teraslar çizilir. 

• Merdiven ve elemanları çizilir. 

• Tretuvar çizilir. 

• İç ölçülendirme yapılır. 

• Dış ölçülendirme yapılır. 

• Kotlu ölçülendirme yapılır. 

• Mahal bilgileri yazılır. 

• Taramalar yapılır. 

• Plan adı yazılır. 

• Çerçeve ve antet çizilir.
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Şekil 6.2: Zemin kat planı etüdü 

Şekil 6.2’de verilen etütten yararlanarak zemin kat planını 1∕50 ölçeğine göre çiziniz.

Zemin kat planı çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır. 

1. Aşama Çizimi (Şekil 6.3):

• Zemin kat planında kullanılacak kat-
manlar, Layer Properties Manager 
(LA) komutu kullanılarak açılan diyalog 
kutusundan oluşturulur.

o Aks katmanı için Linetype DASHDOT, 

o Rıht katmanı için Linetype HIDDEN, 

o Kapı pencere açılırı katmanı için Li-
netype DOT2, 

o Kesme düzlemi katmanı için Linetype 
DASHDOT, 

o Düz çizgiyle çizilecek diğer tüm kat-
manlar için Continuous seçilir ve çizgi 
tipleri ayarlanır (Görsel 6.1). 

Görsel 6.1: Katman oluşturma ve düzenleme menüsü 
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Şekil 6.3: Zemin kat planı 1. aşama çizimi 

• Aks katmanı aktif hâle getirildikten sonra akslar çizilmeye başlanır. Aksların kolonların neresinden geçeceği, 
kolon kiriş bağlantıları esas alınarak belirlenir. Aynı aks üzerinde bulunan tüm kolonlar aynı yöne bakmalıdır. 
Aksların boyları hesaplanırken kat planının toplam uzunluğu, tretuvar genişliği ve ölçülendirmeler dâhil edile-
rek yaklaşık bir uzunluk bulunur. 

• Yatay doğrultuda ilk aks, Line (L) komutu kullanılarak çizilir. 

• Diğer yatay akslar, Offset (O) komutu kullanılarak aralarındaki mesafeye göre çoğaltılır. 

• Düşey doğrultuda ilk aks, Line (L) komutu kullanılarak çizilir. Diğer düşey akslar, Offset (O) komutu kullanılarak 
aralarındaki mesafeye göre çoğaltılır. 

• Perde kolonlar; enleri en az 25 cm, uzun kenarının enine oranı ise en az altı kat olan düşey taşıyıcı sistem ele-
manlarıdır. Bu projede kolon ölçüleri 30x60 cm olarak belirlenmiştir. Taşıyıcı elemanların kesit ölçüleri, inşaat 
mühendisinin yaptığı hesaplamalar sonucu ortaya çıkar. 

• Kolon katmanı aktif hâle getirildikten sonra Polyline (PL) komutu kullanılarak 30x60 cm ebatlarında kolon çi-
zimleri yapılır. Konutlarda kolonlar arası açıklık genellikle 6-7 metreyi geçmeyecek şekilde planlanır. Kolonlar, 
planın bir köşesinden başlanarak aynı aks üzerinde bulunan kolonlardan biri yatay ise diğeri dikey olacak şekil-
de yerleştirilir. Yatay ve dikey kolonların sayısı mümkün olduğu kadar eşit olmalıdır. 

• Kolonlar ve perde kolonlar, Copy (CO) komutu kullanılarak ilgili aksların köşelerine yatay ve dikey olma durum-
larına göre kopyalanır. 

• Duvar katmanı aktif hâle getirildikten sonra Line (L) komutu kullanılarak duvarların dış yüzeyleri çizilir. 

• Offset (O) komutu kullanılarak dış duvarlar 20 cm, iç duvarlar ise 10 cm çoğaltılır (Şekil 6.3). 
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2. Aşama Çizimi (Şekil 6.4): 

• Kapı ve pencere boşlukları belirlenir. Trim (TR) komutu kullanılarak boşluklar açılır. 

• Bacalar, Line (L) komutu kullanılarak 20×20 cm ebatlarında; baca delikleri ise Circle (C) komutu kullanılarak 15 
cm çapında çizilir. 

• Sıva katmanı aktif hâle getirildikten sonra sıvalar çizilmeye başlanır. Sıva çizimi iki farklı yöntem ile yapılabilir. 

1. Yöntem: Offset (O) ve Fillet (F) komutları kullanılarak duvarlardan tek tek çoğaltılır. 

2. Yöntem: 

o Aks katmanı kapatılarak tüm çizim, Rectangle (REC) komutu yardımıyla bir dörtgen içine alınır. 

o Boundray (BO) komutu kullanılarak çizim içinde boş bir yer işaretlenir ve birleşik tüm duvarların tek parça 
hâline gelmesi sağlanır. Böylece duvarlar, Offset (O) komutu kullanılarak tek bir hamlede çoğaltılır. 

o Duvarların üzerinde kalan, Boundray ile oluşturulan fazla çizgiler silinir. Sıva çizimi tamamlanır. 

• Kapı katmanı aktif hâle getirildikten sonra kapılar çizilmeye başlanır. Daire giriş kapıları 100 cm, oda ve mutfak 
kapıları 90 cm, banyo ve WC kapıları ise en az 80 cm olarak çizilir.

o Polyline (PL) komutu kullanılarak duvar kenarlarına sabit kasalar çizilir. 

o Açılır kanat, Polyline (PL) komutu kullanılarak mahallin içine açılacak şekilde çizilir. 

o Karşısına çizilecek kasa ve kanatların simetriği Mirror (MI) komutu kullanılarak oluşturulur. 

o Kapı kanadının açıldığı yönü göstermek için katman ayarı değiştirildikten sonra Line (L) komutu kullanılarak 
kapıya dik olacak şekilde kanat açıklığı kadar kapı izi çizilir. Arc (A) komutu kullanılarak 90°lik kapı açılır yayı 
çizilir. 

• Çizilen kapılar, Copy (CO) komutu kullanılarak ilgili tüm yerlere kopyalanır. 

• Pencere katmanı aktif hâle getirildikten sonra pencereler çizilmeye başlanır. Polyline (PL) komutu kullanılarak 
duvar ortalarına öncelikle pencerelerin körkasaları çizilir. Körkasaların üstüne pencerelerin sabit kasaları çizilir. 

• Açılır kanat, Polyline (PL) komutu kullanılarak mahallin içine açılacak şekilde çizilir. 

• Çizilen kasaların karşı duvardaki simetriği Mirror (MI) komutu kullanılarak oluşturulur. 

• Pencere camları, Line (L) komutu kullanılarak kanatların ortalarına çizilir. 

• Katman ayarı değiştirildikten sonra pencere açılış çizgileri, Line (L) ve Arc (A) komutları kullanılarak çizilir. 

• Her pencere tipi için çizim yapıldıktan sonra Stretch (S) komutu kullanılarak pencere boyları değiştirilir. 

• Çizilen pencereler, Copy (CO) komutu kullanılarak ilgili yerlere kopyalanır. 

• Denizlik katmanı aktif hâle getirildikten sonra denizlikler çizilir. 

• Katman ayarı değiştirildikten sonra Fransız pencerelerinin korkulukları çizilir. 
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Şekil 6.4: Zemin kat planı 2. aşama çizimi 
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3. Aşama Çizimleri (Şekil 6.5):

Teras Çizimi 

• Teras çizimi için teras duvar katmanı aktif hâle getirilir. Line (L) komutu kullanılarak teras duvarları çizilir. 

• Denizlik katmanı aktif hâle getirilir. Denizliğin iç yüzeyi Line (L) komutu kullanılarak çizilir, dış yüzeyi ise Offset 
(O) komutu ile çoğaltılır. 

• Terasın üzeri sundurma çatı ile kapatılacağı ve teras açıklığı fazla olduğu için Polyline (PL) komutu yardımıyla 
terasın üç köşesine ahşap dikmeler çizilir. 

• Denizliğin üzerine gelecek korkuluğu çizmek için korkuluk katmanı aktif hâle getirilir. Korkuluğun dış yüzeyi Line 
(L) komutu kullanılarak çizilir, iç yüzeyi ise Offset (O) komutu ile çoğaltılır. 

Giriş Merdiveni Çizimi 

• Giriş merdiveni planlamasında birbirine dik gelen iki kol arasında çiçeklik tasarlanmıştır. Çiçeklik için çiçeklik 
duvarı katmanı aktif hâle getirildikten sonra merdiven kol genişlikleri belirlenir. Çiçekliğin dış yüzeyi Line (L) 
komutu kullanılarak çizilir, iç yüzeyi ise Offset (O) komutu ile çoğaltılır. 

• Dış merdivenlerin çizimi için rıht katmanı aktif hâle getirilir. İlk rıht Line (L) komutu kullanılarak çizilir, diğer 
rıhtlar ise Offset (O) komutu ile çoğaltılır. 

• Basamak kaplaması çizimi için basamak katmanı aktif hâle getirilir. Offset (O) komutu kullanılarak aktif olan kat-
manda basamak kaplaması çoğaltma işlemi yapılır [Offset (O)→ Layer (L)→ Current(C) seçenekleri seçilir.].

• Çıkış hattı katmanı aktif hâle getirildikten sonra Line (L) komutu kullanılarak çıkış hattı çizilir. 

• Korkuluk katmanı aktif hâle getirilir. Korkuluğun iç kenarı Line (L) komutu kullanılarak çizilir, dış kenarı ise Offset 
(O) komutu ile çoğaltılır. 

• Yazı katmanı aktif hâle getirilir. Multilinetext (T) komutu kullanılarak 2’lik yazı stiliyle merdiven bilgileri yazılır. 

İç Merdiven Çizimi 

• İç merdiven çizimi için yarım döner merdiven dengelendirmesi yapılır. 

• Merdiven kovası, Line (L) ve Circle (C) komutları kullanılarak çizilir. 

• Çıkış hattı katmanı aktif hâle getirildikten sonra Line (L) komutu kullanılarak çıkış hattı çizilir. 

• Rıht katmanı aktif hâle getirilir. Dengelendirmesi yapılmış rıhtlar Line (L) komutu ile çizilir. 

• Basamak kaplaması çizimi için basamak katmanı aktif hâle getirilir. Offset (O) komutu kullanılarak aktif olan kat-
manda basamak kaplaması çoğaltma işlemi yapılır [Offset (O)→ Layer (L)→ Current(C) seçenekleri seçilir.]. 

• Korkuluk katmanı aktif hâle getirilir. Korkuluğun iç kenarı Line (L) komutu kullanılarak çizilir, dış kenarı ise Offset 
(O) komutu ile çoğaltılır. 
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• Kesme düzlemi katmanı aktif hâle getirildikten sonra Line (L) komutu kullanılarak merdivene ait kesme düzlemi 
çizilir. Kesme düzlemi, kat yüksekliğinin 2∕3’ünden geçirilir. Bodrum kat planı çizildikten sonra bodrum katın 
görünen merdivenleri zemin kat planına işlenir. 

• Yazı katmanı aktif hâle getirilir. Multilinetext (T) komutu kullanılarak 2’lik yazı stiliyle merdiven bilgileri yazılır. 

• Tretuvar katmanı aktif hâle getirildikten sonra Polyline (PL) komutu kullanılarak zemin kat planının dış kenarın-
dan tek parça olacak şekilde tretuvar için yardımcı bir hat çizilir. 

• Çizilen bu tek parça hat, Offset (O) komutu ile 100 cm dışarıya doğru çoğaltılarak tretuvar çizimi yapılır (Şekil 
6.5). 

Tretuvarın üzerine çizilecek olan kuranglezler, bodrum kat planı tamamlandıktan sonra zemin kat planına işlenir.

Şekil 6.5: Zemin kat planı 3. aşama çizimi
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6.2. Zemin Kat Plani Ölçülendirme ve Yazi Ayarlari 
CAD programında yazı yazabilmek için Text (T) komutu kullanılır. Tüm yazı ayarları Text Style (ST) diyalog kutusun-
dan yapılır. 

CAD programında ölçülendirme yapabilmek için Dimension (DIM) komutu kullanılır. Tüm ölçülendirme ayarları 
Dimension Style Manager (D) diyalog kutusundan yapılır. 

• CAD programında yazı ve ölçülendirme ayarları, çizim paftasının ölçeğine bağlı olarak düzenlenir. 

• Örneğin 1∕50 ölçekli çıktı alınacaksa yazı boyutları, çıktıda istenen yüksekliğin ölçeğin paydası ile çarpılması so-
nucu bulunur. Çıktıda yazı yüksekliği 5 mm isteniyorsa programdaki yazı yüksekliği 5 mm × 50 = 250 mm = 25 
cm olarak belirlenir. 

• Ölçülendirme yazı yükseklikleri için de aynı durum geçerlidir. 

• Ölçü çizgisi ile ölçü sınır çizgisine ait taşma boyları için de aynı hesaplama yapılır. Çizginin çıktıda 2 mm görün-
mesi isteniyorsa programdaki çizgi boyu 2 × 50 = 100 mm = 10 cm belirlenir. 

6.2.1. Yazi Ayarlari 
• Kullanılacak yazı stilleri; 2 mm, 3 mm, 5 mm ve 7 mm 

olarak belirlenir. 

• Text Style (ST) menüsünden tüm yazı stilleri için ge-
rekli yazı yükseklikleri verilerek yazı ayarları yapılır. 1∕50 
ölçekli çıktı için farklı yazı stillerine ait yükseklikler aşa-
ğıdaki gibi belirlenir: 

Çıktıdaki yazı yüksekliği x Ölçeğin paydası = Yazı yük-
sekliği (Height değeri) 
2 mm × 50 = 100 mm = 10 cm 
3 mm × 50 = 150 mm = 15 cm 
5 mm × 50 = 250 mm = 25 cm 
7 mm × 50 = 350 mm = 35 cm 

• İlk yazı stili için Annotate→ Text Style→ New (yeni stil ismi yazılır)→ Height (yazı yüksekliği girilir)→ Apply 
seçeneklerine tıklanarak oluşturulan stil kaydedilir. Diğer yazı stilleri için New (yeni stil ismi yazılır)→ Height 
(yazı yüksekliği girilir)→ Apply adımları uygulanarak tüm yazı stilleri tamamlanır (Görsel 6.2). 

6.2.2. Ölçülendirme Ayarlari 
Ölçülendirme ayarları, iç ölçülendirme ve dış ölçülendirme olmak üzere iki şekilde düzenlenir. 1∕50 ölçekli çıktı 
alınacak çizim için iç ölçülendirme yazı yüksekliğinde 2’lik yazı stili, dış ölçülendirme yazı yüksekliğinde 3’lük yazı 
stili kullanılır. Ölçülendirme ayarları menüsünde önceden oluşturulan yazı stilleri seçilerek ölçülendirme yazı yük-
seklikleri belirlenmiş olur. 

İç ölçülendirme ayarlarını yapmak için aşağıdaki sıra izlenir: 

• Stil oluşturmak için sırasıyla 

Dimension Style Manager (D)→ New→ İç ölçülendirme (yeni stil ismi yazılır)→ Continue seçeneklerine tık-
lanarak yeni stil açılır ve ölçülendirme ayarlarının yapılabildiği New Dimension Style penceresi ekrana getirilir. 
Bu pencere içerisindeki sekmelerden ölçülendirme ayarları yapılır. 

• Text sekmesi ile yazı stili belirlenir.

Görsel 6.2: Yazı stili oluşturma menüsü



Bilgi Yaprağı

168 6. BİLGİSAYARLA DUBLEKS KONUT ZEMİN KAT PLANI ÇİZİMİ

• Primary Units sekmesi ile ölçü yazılarının ondalık hane 
ayarı yapılır. 

• Symbols and Arrows sekmesi ile ölçülendirme sınır 
çizgilerinin ayarları yapılır. Sınır çizgileri için Oblique 
(eğik çizgi) seçeneği işaretlenir. Sınır çizgisinin ölçüsü 
1∕50 ölçekli çıktıda 2 mm istendiği için Arrow size de-
ğerine 10 yazılır. 

• Lines sekmesi ile ölçü çizgisi ayarları yapılır. Ölçü çizgi-
sinin taşma payları 1∕50 ölçekli çıktıda 2 mm istendiği 
için Extend beyond ticks ve Extend beyond dim li-
nes değerlerine 10 yazılır. İç ölçülendirme ayarları ta-
mamlanır. 

• Ekrana tekrar gelen Dimension Style Manager pen-
ceresinden New butonu seçilerek dış ölçülendirme 
adında yeni bir stil oluşturulur. 

• İç ölçülendirme için yapılan tüm ayarlar dış ölçülen-
dirme biçimi için de geçerli olup sadece Text (yazı) 
sekmesi altındaki ‘’Text Style’’dan 3’lük yazı stili seçilir 
(Görsel 6.3). 

6.3. Zemin Kat Plani İç ve Diş Ölçülendirmeleri 
Ölçülendirmeler; iç, dış ve kotlu ölçülendirme olarak üç grupta toplanır. 

6.3.1. İç Ölçülendirme 
İç ölçülendirme her mahalden iki yatay, iki düşey ölçü çizgisi geçirilerek yapılır. 

• İlk ölçü çizgisinde kapı boşlukları, duvar kademeleri vb. verilir. 

• İkinci ölçü çizgisinde mahallin tam boyu verilir. 

• Yatayda ya da düşeyde verilen ölçü çizgileri mümkün olduğunca aynı hizada verilmelidir. 

6.3.2. Diş Ölçülendirme 
Dış ölçülendirme, planın dış duvarlarındaki tüm ölçü ve uzunlukların verilmesi için yapılır. Planın tüm kenarlarına 
yapılması gereken dış ölçülendirme için dört boy ölçü çizgisi verilmelidir. 

• Birinci ölçü çizgisinde duvar ve kapı boşlukları ölçülendirilir. Bina cephesine dâhil olmamasına rağmen tretuvar 
ölçüleri de verilir. Diğer ölçü çizgilerinde bu ölçü gösterilmez. İkinci ölçü çizgisinde cephe hareketleri, üçüncü 
ölçü çizgisinde toplam ölçü dördüncü ölçü çizgisinde ise aks aralıkları ölçüsü verilir. 

• Teras ve balkonlar her ne kadar dış cephede gibi görünse de teras ve balkon ölçüleri dış ölçülendirmede verilmez. 

• Dış merdivenler dış ölçülendirmede gösterilmez. 

• Dış ölçülendirmede  -tretuvar hariç- sadece bina cephesinde olan boşluk, doluluk ve kademeler gösterilir. 

6.3.3. Kotlu Ölçülendirme 
Kotlu ölçülendirme, planlarda düşey ölçülendirmeyi gösterir. Doğal zemin seviyesi sıfır (±0,00) kabul edilerek he-
saplamalar yapılır. Kotlu ölçülendirme, bir ölçü diğerinin üzerine eklenerek devam eder. Doğal zemin üzerinde 
kalan kısımlar artı (+), altında kalan kısımlar eksi (-) ölçü olarak yazılır. Kot yazıları için 3’lük yazı stili kullanılır.

Görsel 6.3: New Dimension Style Text sekmesi 
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Zemin kat planının iç ölçülendirmesini 1∕50 ölçeğine uygun olarak yapınız. 

Zemin kat planının iç ölçülendirmesi yapılırken aşağıdaki sıra izlenir (Şekil 6.6): 

• Dimension Style Manager (D) menüsünden iç ölçülendirme stili seçildikten sonra Set Current 
seçeneğine tıklanarak iç ölçülendirme ayarları aktif hâle getirilir. 

• İç ölçü katmanı aktif hâle getirildikten sonra iç ölçülendirme yapılmaya başlanır. 

• Dimlinear (DLI) komutu kullanılarak ilk ölçü verilir. 

• Aynı hizadaki ölçülendirmeler için Dimcontinue (DCO) komutu ile ölçülendirmeye devam edi-
lir. 

• İki ölçü çizgisinin arasındaki mesafe; 1∕50 ölçekli çıktıda 8 mm, CAD ekranında 40 cm olmalıdır 
(8 mm × 50 = 400 mm = 40 cm). 

• Yataydaki ölçülendirmeler yapılır. 

• Düşeydeki ölçülendirmeler yapılır. 

Şekil 6.6: Zemin kat planı iç ölçülendirmesi 
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Zemin kat planının dış ölçülendirmesini 1∕50 ölçeğine uygun olarak yapınız. 

Zemin kat planının dış ölçülendirmesi yapılırken aşağıdaki sıra izlenir (Şekil 6.7): 

• Dimension Style Manager (D) menüsünden dış ölçülendirme stili seçildikten sonra Set Current seçeneğine 
tıklanarak dış ölçülendirme ayarları aktif hâle getirilir. 

• Dış ölçü katmanı aktif hâle getirildikten sonra dış ölçülendirme yapılmaya başlanır. 

• Dimlinear (DLI) komutu kullanılarak ilk ölçü verilir. 

• Aynı hizadaki ölçülendirmeler için Dimcontinue (DCO) komutu ile ölçülendirmeye devam edilir. 

• İki ölçü çizgisinin arasındaki mesafe; 1∕50 ölçekli çıktıda 1 cm, CAD ekranında 50 cm olmalıdır (1 × 50 = 50 cm). 

• İlk ölçü çizgisinde kapı boşlukları, pencere boşlukları ve duvar kademeleri verilir. 

• İkinci ölçü çizgisinde cephe hareketleri verilir. 

• Üçüncü ölçü çizgisinde cephenin toplam uzunluğu verilir. 

• Dördüncü ölçü çizgisinde aks aralıkları verilir. 

• Aks isimlerini yazmak için Circle (C) komutu kullanılarak 25 cm yarıçapında aks balonları çizilir (1∕50 ölçekli çık-
tıda 1 cm olması için bu ölçü verilir.).

• Aks isimleri, aks balonlarının içine Text (TD) komutu ile yazılır. Akslar yatayda soldan sağa doğru A, B, C, D…; 
düşeyde yukarıdan aşağıya doğru 1, 2, 3, 4… şeklinde isimlendirilir. 

Şekil 6.7: Zemin kat planı dış ölçülendirmesi
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Şekil 6.8: Zemin kat planı kotlu ölçülendirmesi 

Zemin kat planının kotlu ölçülendirmesini 1∕50 ölçeğine uygun olarak yapınız. 

Zemin kat planının kotlu ölçülendirmesi yapılırken aşağıdaki sıra izlenir (Şekil 6.8): 

• İlk adım olarak kotlar hesaplanır. 

o Doğal zemin kotu = ±0,00 

o Tretuvar kotu = +0,10 m 

Giriş merdiveni bilgisinden faydalanarak subasman yüksekliği hesaplanır ve zemin kat kotu bulunur. 4 × 16 = 64→ 
10 + 64 = 74 cm

o Zemin kat kotu = +0,74 m 

• Kot katmanı aktif hâle getirildikten sonra kotlar çizilmeye başlanır. 

• Kot işaretlerinin 1∕50 ölçekli çıktıda 5 mm görünmesi için Circle (C) komutu kullanılarak yarıçapı 12,5 cm olan 
çember çizilir. 

• Line (L) komutu kullanılarak yarıçapı 12,5 cm olan çemberin merkezinden geçecek şekilde artı çizilir. 

• Kot işaretinin sağ üst ve sol alt çeyrekleri Hatch (H) komutu ile boyanır. 

• Kot işareti, Copy (CO) komutu yardımıyla gereken tüm yerlere kopyalanır. 

• Kot yazıları, uygun stil seçilerek Text (DT) komutu ile yazılır. 
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Görsel 6.4: Mahal tablosu oluşturma 

6.4. Zemin Kat Plani Eleman ve Mahal Bilgileri 
Kat planlarında oluşturulan her mahal için detaylar, mahal bilgilerinin yazılması ile verilir. Mahal 
bilgilerinde oda isimleri, alan büyüklükleri, döşeme kaplama malzemesi, tavan kaplama malze-
mesi ve duvar kaplama malzemesi yer alır. Bu bilgiler, plan içine yazılabileceği gibi karmaşık bir 
görüntünün oluşmaması için tablo olarak da gösterilebilir. 

• Mahal isimlerine harf ve rakam ile kodlamalar verilir. Mahal kodlandırmaları aşağıdaki gibi ya-
pılır: 

o Zemin kat için Z001, Z002, Z003…, 

o Normal kat için N101, N102, N103…, 

o Bodrum kat için B101, B102, B103… . 

1∕50 ölçeğine uygun olarak zemin kat planının mahal bilgilerini yazıp mahal tablosunu oluşturunuz. 

Zemin kat planının mahal bilgilerini yazmak ve mahal tablosunu oluşturmak için aşağıdaki işlemler yapılır (Şekil 
6.9): 

• Mahal isimlerini yazmak için yazı katmanı aktif hâle getirilir. 

• Mahal isimleri ve mahal bilgileri uygun yazı stiliyle yazılır. 

• Multilinetext (T) yazı komutu kullanılarak mahal isimleri yazılır. 

• Yapılan iç ölçülendirmeden yararlanılarak mahal alanlarını bulmak için odaların en ve boy ölçüleri çarpılır. 

• Islak hacimlerin zemin kaplamalarında seramik gibi suya dayanıklı malzemeler, odaların zemin kaplamalarında 
ise ahşap, laminant parke veya halı gibi kaplama malzemeleri tercih edilebilir. 

• Table (TB) komutu yardımıyla açılan diyalog kutusuna satır ve sütun sayıları girilerek mahal tablosu oluşturulur 

• Kapı bilgileri, uygun yazı stili seçilerek Text (DT) komutu ile yazılır. Aynı ölçülerdeki kapılara aynı poz numarası 
verilir.
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Şekil 6.9: Zemin kat planı eleman ve mahal bilgileri 

• Pencere bilgileri için Circle (C) komutu kullanılarak pencere bilgi balonları çizilir. 

• Pencere bilgileri, uygun yazı stili seçilerek Text (DT) komutu ile yazılır. Aynı ölçülerdeki pencerelere aynı poz 
numarası verilir. 

• Kapı ve pencere bilgisi için Table (TB) komutu kullanılarak tablo oluşturulur. 
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6.5. Zemin Kat Plani Tefriş ve Taramalari 
Kat planlarında eşya tefrişlerini yapmak için hazırlanan eşya blokları kullanılır. Bloklar, Block (B) veya Wblock (W) 
komutu kullanılarak oluşturulur. Blok hâline getirilmiş tefrişler, Insert (I) komutu ile çağrılıp kullanılır. 

6.5.1. Sabit Eşya Tefrişi 
Sabit eşya tefrişi; WC, banyo ve mutfak için yapılır. 

Bu tefrişte; 

• WC için lavabo, klozet veya tuvalet taşı, 

• Banyo için lavabo, klozet, duş teknesi veya küvet, 

• Mutfak için tezgâh ve eviye yerleşimleri yapılır. 

6.5.2. Taşinabilir (Hareketli) Eşya Tefrişi 
Hareketli eşya tefrişi, salon ve odalarda bulunan yerleri değiştirilebilir eşyalar ile yapılır. Hareketli tefriş elemanları; 
koltuk, masa, sandalye, sehpa, yatak, dolap vb. (taşınabilir) eşyalardır. 

6.5.3. Taramalar 
Kesilen yapı elemanları, kat planlarında taramalar ile belirginleştirilir. Tarama yapmak için Hatch (H) komutu kul-
lanılır. Kolonlar, betonarme taraması ile duvarlar ise bazen duvar taraması ile bazen de boyanarak belirgin hâle 
getirilir. Döşeme kaplamalarının neler olduğunu ifade etmek için döşemelerin belli bir kısmına (kısmi tarama) ya 
da tamamına kaplama taraması yapılabilir. Tablo 6.1’de bazı yapı elemanlarının CAD programındaki isimleri ve 1∕50 
ölçeğine göre kullanılması gereken özellikleri verilmiştir. 

Tablo 6.1: Tarama Stilleri ve Özellikleri

YAPI 
ELEMANI

TARAMA 
ADI

TARAMA 
DESENİ 

SCALE 
ÖLÇÜSÜ

TRANSPARAN 
ÖLÇÜSÜ

Kolon Betonarme JIS_STN_2,5 4 0

Perde duvar Betonarme JIS_STN_2,5 4 0

Duvar Boyama SOLID 65

Oda döşemeleri Ahşap parke AR-HBONE 0,15 40

Islak hacim döşemeleri Seramik ANGLE 4 40

Çatı Çatı örtüsü AR-RSHAKE 0,15 0
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Zemin kat planının tefriş ve taramalarını 1∕50 ölçeğine uygun olarak yapınız. 

Zemin kat planının tefriş ve taramaları için aşağıdaki işlemler yapılır (Şekil 6.10): 

Şekil 6.10: Zemin kat planı tefriş ve taramaları 
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• Tefriş katmanı aktif hâle getirildikten sonra tefriş 
elemanları yerleştirilmeye başlanır. 

• Blok olarak oluşturulan tefrişler, Insert (I) komutu 
ile çağrılarak; 

o WC’ye klozet ve lavabo, 

o Mutfağa tezgâh, set üstü ocak, buzdolabı ve evi-
ye, 

o Salona şömine, koltuk, masa, sandalye, sehpa, 
TV dolabı ve TV, 

o Terasa ise masa ve sandalyeler yerleştirilir. 

• Tarama katmanı aktif hâle getiril-
dikten sonra taramalar çizilmeye 
başlanır. 

• Hatch (H) komutu kullanılarak; 

o Kolonlar için betonarme taraması (ANSI33), 

o Duvarlar için boya taraması (SOLID), 

o WC, mutfak ve teras için seramik taraması 
(ANGLE), 

o Salon için parke taraması (AR-HBONE) yapılır. 
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6.6. Zemin Kat Plani Anteti 
Zemin kat planının tüm çizimleri bittikten sonra çerçeve ve antet çizilerek bilgileri yazılır. Projeye 
ait çizimler için kullanılacak çerçevenin boyutları, tüm çizimler düşünülerek en çok yer kaplayacak 
olan paftaya göre belirlenir. Her pafta için aynı ölçüde çerçeve kullanılmalıdır. Plan adı ve ölçeği, 
çizimin sağ alt köşesine büyük harflerle yazılmalıdır. 

Zemin kat planının çerçeve ve antetini çizip, 1∕50 ölçeğine uygun olarak yazılarını yazınız. 

Zemin kat planının çerçeve ve antetini çizmek ve ölçeğe uygun olarak yazılarını yazmak için aşağıdaki sıra izlenir 
(Şekil 6.11): 

• Çerçeve katmanı aktif hâle getirildikten sonra Polyline (PL) komutu kullanılarak çerçeve çizilir. Çizilen çerçeve, 
Offset (O) komutu ile içe doğru çoğaltılır. 

• Pafta anteti için Line (L) komutu kullanılarak sağ alt köşeye antet çizgileri çizilir. 

• Yazı katmanı aktif hâle getirilir. Yazılar, Multilinetext (T) komutu kullanılarak uygun yazı stiliyle yazılır. 

• Kesit yeri çizgileri, tüm planlar çizildikten sonra en çok bilgi içerecek en uygun yer belirlenerek çizilir. 

o Kesit yeri çizgileri, Line (L) komutu kullanılarak yatay ve düşey doğrultuda çizilir. 

o Kesit yeri çizgilerinin bakış yönlerini gösteren oklar Polyline (PL) komutu ile çizilir. 

o Kesit yeri çizgilerinin isimleri, okların ucuna Text (DT) komutu ile yazılır (Şekil 6.12). 

Şekil 6.11: Zemin kat planı anteti 
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Şekil 6.12: Zemin kat planı 
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 Zemin Kat Planı Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler için Hayır 
kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

Zemin Kat Planı Elemanları

1 Katmanları oluşturdu ve katman ayarlarını yaptı.  

2 Aks çizgilerini çizdi.  

3 Kolonların yerleşimini yaparak kolonları çizdi.  

4 Duvar çizimlerini yaptı.  

5 Baca çizimlerini yaptı.  

6 Kapı ve pencere boşluklarını açtı.  

7 Sıva çizimlerini yaptı.  

8 Kapıları açılış yönlerine dikkat ederek çizdi.  

9 Kapı açılırlarını çizdi.  

10 Pencereleri açılış yönlerine dikkat ederek çizdi.  

11 Pencere açılırlarını çizdi.  

12 Pencere denizliklerini çizdi.  

13 Fransız pencerelerinin korkuluklarını çizdi.  

14 Giriş merdiveninin rıhtlarını çizdi.  

15 Giriş merdiveninin basamak kaplamalarını çizdi.  

16 Giriş merdiveninin çiçekliğini çizdi.  

17 Giriş merdiveninin korkuluğunu çizdi.  

18 Giriş merdiveninin çıkış hattını çizdi.  

19 Giriş merdiveninin merdiven bilgilerini yazdı.  

20 Teras duvarı ve denizliğini çizdi.  

21 Teras korkuluğunu çizdi.  

22 Teras çatısına ait olan köşenin ahşap dikmelerini çizdi.  

23 Teras merdiveninin rıhtlarını çizdi.  

24 Teras merdiveninin basamak kaplamalarını çizdi.  

25 Teras merdiveninin korkuluğunu çizdi.  

26 Teras merdiveninin çıkış hattını çizdi.  

27 Teras merdiveninin merdiven bilgilerini yazdı.  

28 İç merdivenin çıkış hattını çizdi.  

29 İç merdiveni (yarım döner merdiven) dengelendirerek merdiven rıhtlarını çizdi.  

30 İç merdivenin basamak kaplamalarını çizdi.  

31 İç merdivenin korkuluğunu çizdi.  

32 İç merdivenin merdiven bilgilerini yazdı.  

33 Tretuvarı çizdi.  
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Zemin Kat Planı Yazıları ve Ölçülendirmesi
34 Yazı stillerini oluşturdu ve yazı ayarlarını yaptı.  

35 Ölçülendirme ayarlarını yaptı.  

36 Yatay iç ölçülendirmeyi yaptı.  

37 Düşey iç ölçülendirmeyi yaptı.  

38 Sağ dış ölçülendirmeyi yaptı.  

39 Sol dış ölçülendirmeyi yaptı.  

40 Alt dış ölçülendirmeyi yaptı.  

41 Üst dış ölçülendirmeyi yaptı.  

42 Aks isimlerini yazdı.  

43 Kotlu ölçülendirmeye ait değerleri hesapladı.  

44 Kotlu ölçülendirmeyi yaptı.  

45 Kotlu ölçülendirme yazılarını yazdı.  

Zemin Kat Planı Eleman ve Mahal Bilgileri
46 Mahal isimlerini yazdı.  

47 Mahal numaralarını yazdı.  

48 Kapı poz numaralarını yazdı.  

49 Pencere poz numaralarını yazdı.  

50 Mahal tablosunu oluşturdu.  

51 Mahal tablosuna mahal bilgilerini yazdı.  

52 Doğrama tablosunu oluşturdu.  

53 Doğrama tablosuna kapı ölçülerini yazdı.  

54 Doğrama tablosuna pencere ölçülerini yazdı.  

Zemin Kat Planı Tefriş ve Taramaları
55 WC tefrişini yaptı.  

56 Mutfak tefrişini yaptı.  

57 Teras tefrişini yaptı.  

58 Salon tefrişini yaptı.  

59 Hol tefrişini yaptı.  

60 Duvar taramalarını yaptı.  

61 Kolon taramalarını yaptı.  

62 Islak hacim taramalarını yaptı.  

63 Salon taramalarını yaptı.  

Zemin Kat Planı Antet ve Çerçevesi
64 Çerçeveyi çizdi.  

65 Antet çizimini yaptı.  

66 Plan adını ve antet bilgilerini yazdı.  

67 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı
Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 67 ölçütten en az 47’si Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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Şekil 6.13’te verilen etütten yararlanarak zemin kat planını 1∕50 ölçeğine göre çiziniz. 

Not: Tretuvar kotu +0,15 alınacaktır.

İşlem Basamakları 

• Zemin kat planı etüdünde verilen ölçülere duvar 
ölçülerini de ekleyerek plan aks ölçülerini hesap-
layınız. 

• Etütte işaretlenen kolon yerleri için kolonların han-
gi yönlerde çizilmesi gerektiğini belirleyiniz. 

• Zemin kat planında kullanılacak katmanları oluştu-
runuz. 

• Aksları çiziniz. 

• Kolonları çiziniz. 

• Duvarları ve bacaları çiziniz. 

• Kapı ve pencere boşluklarını açınız. 

• Sıva çizimlerini yapınız. 

• Pencereleri ve kapıları çiziniz. 

• Merdivenleri çiziniz. 

• Balkon çizimini yapınız. 

• Tretuvarı çiziniz. 

• İç ölçülendirmeyi yapınız. 

• Dış ölçülendirmeyi yapınız. 

• Kotlu ölçülendirmeyi yapınız ve kot yazılarını yazı-
nız. 

• Kapı ve pencere yazılarını yazınız. 

• Mahal isimlerini yazıp mahal tablosunu oluşturu-
nuz. 

• Antet ve çerçeveyi çiziniz (Şekil 6.14).

Şekil 6.13: Zemin kat planı etüdü 
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Şekil 6.14: Zemin kat planı 
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Zemin Kat Planı Çizimi Değerlendirme Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Derece
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yı
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Ölçütler 1 2 3 4 5

1 Katmanları oluşturup katman ayarlarını yaptı.

2 Aks çizgilerini çizdi.

3 Kolonların yerleşimini yaparak kolonları çizdi.

4 Duvar çizimlerini yaptı. 

5 Bacaları çizdi.

6 Sıva çizimlerini yaptı.

7 Pencereleri açılış yönlerine dikkat ederek çizdi.

8 Pencere bilgilerini yazdı.

9 Kapıları açılış yönlerine dikkat ederek çizdi.

10 Kapı bilgilerini yazdı. 

11 Balkon çizimini yaptı.

12 Giriş merdivenini çizdi.

13 Giriş merdiveni bilgilerini yazdı.

14 Garaj merdivenini çizdi.

15 Garaj merdiveni bilgilerini yazdı.

16 İç merdiveni çizdi.

17 İç merdiven bilgilerini yazdı.

18 Tretuvarı çizdi.

19 İç ölçülendirmeyi yaptı.

20 Dış ölçülendirmeyi yaptı.

21 Kotlu ölçülendirmeyi yaptı.

Yönerge 
Bu uygulama kapsamında öğrenci tarafından kazanılması istenen beceri ve davranışların ne düzeyde 
gerçekleştiğini dikkate alarak belirlenen ölçütlerin derecesini ilgili kutucuğa (X) işaretleyiniz.
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22 Kesit çizgisini çizdi.

23 Mahal ve doğrama tablolarını oluşturdu.

24 Taramaları yaptı.

25 Çerçeve ve antet çizerek antet bilgilerini yazdı.

26 Çalışmayı zamanında bitirdi.

Sütun Toplamları

Ölçek Puanı

100 Üzerinden Alınan Puan

*Tablodaki ölçek puanını 100’lük sisteme dönüştürme işlemi
Tabloda her bir ölçüt için belirlenen en yüksek puan 5’tir. Tabloda toplam 26 ölçüt vardır. Dolayısıyla tablodan alınabilecek 
en yüksek puan 26 x 5 = 130 dur. 

100 Üzerinden Alınan Puan = [(Ölçek Puanı x 100) / 130] 
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Birimi7. 

 Konular
7.1. Wc-Banyo Tefri̇şi̇ 
7.2. Mutfak Tefri̇şi̇ 
7.3. Salon Tefri̇şi̇ 
7.4. Yatak Odasi Tefri̇şi

BİLGİSAYARLA KONUT İÇ MEKÂN TEFRİŞ ÇİZİMİ

http://kitap.eba.gov.tr/KodSor.php?KOD=12078
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7. BİLGİSAYARLA KONUT İÇ MEKÂN TEFRİŞ ÇİZİMİ 
Bilgisayarla konut iç mekân tefriş çizimlerinde WC-banyo, mutfak, salon ve yatak odası tefrişleri ile 
ilgili çalışmalar yer almaktadır. Mimari projelerin tefrişi veya diğer bir ifade ile alan planlamaları; 
mekânların işlevselliği, güvenli kullanımı ve refahı bakımından oldukça önem taşımaktadır. 

7.1. WC-Banyo Tefrişi 
WC ile banyolar, vücut temizliği ve bakımı için özel donanım ve tesisat gerektiren bağımsız mekânlardır. Banyo, WC 
ve mutfakların planlamaları birbirlerinin tesisat kanallarını ortak kullanacak şekilde yapılmalıdır. 

Banyolar, genel kullanım ve misafir kullanımına açık olan banyolar ile sadece ebeveynlerin kullanabileceği ebeveyn 
banyosu olmak üzere iki grupta nitelendirilebilir. Genel kullanıma ve misafir kullanımına açık banyolara gece holü 
bölümünden, ebeveyn banyolarına ise sadece yatak odasından geçiş sağlanır. 

Banyoda klozet, lavabo, yer süzgeci, duş teknesi veya duş kabini; WC’de ise lavabo, tuvalet taşı veya sifonlu klozet 
gibi vitrifiye elemanları bulunur. Bu elemanların yerleşim planı, banyo içerisinde çamaşır makinesi, çamaşır kurut-
ma makinesi ve kirli sepetlerinin konumlandırılabileceği alanlar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Küçük 
alanların daha işlevsel kullanılması amacıyla makinenin üst bölümü için havlu, sabun, deterjan gibi temizlik malze-
melerinin konulabileceği raflar da planlanabilir. 

Banyo ve WC’lerde dolap, ayna, ışıklandırma, el ve banyo havlusu için askılıklar, tuvalet kâğıdı askısı vb. donanım-
ların olmasına da özen gösterilmelidir. Banyoda şofben ve kombi gibi su ısıtma cihazları bulunmamalıdır (Şekil 7.1). 
Yer tasarrufu sağlanmak istendiğinde gömme armatürler tercih edilmelidir. 

Mimari projelerde ıslak hacimlerin tefrişi mutlaka yapılmalıdır. Hareket kabiliyetini kısıtlayacak tefrişten kaçınılma-
lıdır (Şekil 7.2). 

WC-Banyo Tefriş Çizimi 
Banyo ve WC ıslak hacimlerine ait tefriş çizimleri, zemin ve normal kat planları üzerinde uygulanacaktır. “4. Öğ-
renme Birimi Bilgisayarla Islak Hacim Elemanları Çizimi” bölümünde çizilen tefriş elemanları, Copy (CO) komutu 
ile kopyalanarak mekân içinde bulunduğu konuma göre (WC, banyo, ebeveyn banyosu) yerleştirilir. Yerleştirme 
yönü uymayan tefrişler, Rotate (RO) komutu kullanılarak istenen yöne doğru döndürülür ve Copy (CO) komutu 
ile kopyalanarak yerleştirilir. Döşeme kaplama taramaları ise Hatch (H) komutu ile yapılır.

Şekil 7.1: Hatalı kombi yerleşimi Şekil 7.2: Hatalı lavabo yerleşimi
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Aşağıda planları verilen banyo, ebeveyn banyosu, lavabo ve WC’nin tefrişlerini yapınız (Şekil 7.3 ve Şekil 7.4).

İşlem Basamakları 

• Kullanılacak katmanları oluşturunuz. 

• Banyo için lavabo çizimlerini yapıp lavaboları yerle-
rine yerleştiriniz. 

• Banyoya çamaşır makinesini yerleştiriniz. 

• Banyoya klozeti yerleştiriniz. 

• Banyoya duş teknesini yerleştiriniz. 

• Ebeveyn banyosu için lavabo çizimini yapıp lavaboyu 
yerine yerleştiriniz. 

• Ebeveyn banyosuna klozeti yerleştiriniz. 

• Ebeveyn banyosuna duş teknesini yerleştiriniz. 

• WC’ye tuvalet taşını yerleştiriniz. 

• WC’ye lavaboyu yerleştiriniz. 

• Mahal döşeme kaplama taramalarını yapınız (Şekil 
7.5).

Şekil 7.5: Banyo, lavabo ve WC tefriş çizimleri

Şekil 7.3: Banyo, lavabo ve WC çizimleri 

Şekil 7.4: Banyo lavabosu ve duş teknesi ölçüleri 
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7.2. Mutfak Tefrişi 
Mutfaklar kullanım özellikleri ve tesisat sistemleriyle ıslak hacimli mekân grubuna girer. 

Genel olarak mutfakta aşağıda liste hâlinde verilen bölümler bulunur (Şekil 7.6): 

Mutfakta mutfak mobilyaları (alt dolap, üst dolap, tezgâh ve gıda depolama üniteleri), ocaklı fırın, eviye, bulaşık 
makinesi, buzdolabı, kombi ve aspiratör gibi tefriş elemanları bulunur. 

Mutfak tasarımı ve tefrişatında dikkat edilecek hususlar şunlardır: 

• Mutfağın dar kenarı 1,5 m ve net alanı 3,30 m²den az olmamalıdır. 

• Mutfak ve tuvalet / banyo havalandırmaları aynı boşluğa açılmamalıdır. 

• Mutfaklar yemek odaları ile bitişik düzenlenmeli, gerekirse mutfaktan yemek odalarına açılan servis pencere-
leri planlanmalıdır. 

• Fırın yerleşimi, hareket alanını kısıtlamayacak şekilde yapılmalıdır. 

• Bulaşık makinesinin yeri, eviyenin sağına veya soluna yerleştirilebilecek şekilde planlanmalıdır. 

• Aydınlatma, tezgâhın üstünde olmalıdır. Çalışan kişinin gölgesi tezgâh üzerine düşmemelidir. 

• Çalışma tezgâhı genişliği 55-65 cm arasında olmalıdır. 

• Mutfak alt dolabının ayak kısmı belirli bir mesafe içeride (yaklaşık 5 cm) olmalıdır. 

Mutfak Tefriş Çizimi 

Mutfağa ait tefriş çizimleri, zemin ve normal kat planları üzerinde uygulanacaktır. “4. Öğrenme Birimi Bilgisa-
yarla Islak Hacim Elemanları Çizimi” bölümünde çizilen tefriş elemanları, Copy (CO) komutu ile kopyalanarak 
mekân içinde bulunduğu konuma göre yerleştirilir. Yerleştirme yönü uymayan tefrişler, Rotate (RO) komutu 
kullanılarak istenen yöne doğru döndürülür ve Copy (CO) komutu yardımıyla yerleştirilir. Döşeme kaplama ta-
raması ise Hatch (H) komutu ile yapılır.

• Gıda depolama ve buzdolabı bölümü 

• Yemek hazırlanan tezgâh bölümü 

• Yemek yeme bölümü 

• Servise hazırlık ve servis bölümü 

• Bulaşık yıkama (eviye) bölümü 

• Bulaşıkların kurutulduğu bölüm

Şekil 7.6: Mutfak tefriş elemanları 

Buzdolabı

Tezgâh

Ocak

Eviye

Tezgâh altı dolap

Tezgâh üstü dolap
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Aşağıda planları verilen mutfakların tefrişlerini 1 No.lu çizim için L tipi mutfak, 2 No.lu çizim 
için U tipi mutfak ve 3 No.lu çizim için yarımada mutfak modellerini oluşturup tefrişlerini 
yapınız (Şekil 7.7).

Şekil 7.8: Mutfak tefrişleri

Şekil 7.7: Mutfak planları 

İşlem Basamakları 

• Kullanılacak katmanları oluşturunuz. 

• 1, 2 ve 3 No.lu mutfak çizimlerini yapınız. 

• 1 No.lu mutfağın tezgâhını L tipi mutfak modeline 
uygun olacak şekilde çiziniz. 

• 2 No.lu mutfağın tezgâhını U tipi mutfak modeline 
uygun olacak şekilde çiziniz. 

• 3 No.lu mutfağın tezgâhını yarımada mutfak mode-
line uygun olacak şekilde çiziniz. 

• 1, 2 ve 3 No.lu mutfak çizimlerine buzdolabını yer-
leştiriniz. 

• 1, 2 ve 3 No.lu mutfak çizimlerine ocaklı fırını yer-
leştiriniz. 

• 1, 2 ve 3 No.lu mutfak çizimlerine bulaşık makine-
sini yerleştiriniz. 

• 1, 2 ve 3 No.lu mutfak çizimlerine 1,5 gözlü eviyeyi 
yerleştiriniz. 

• 1 ve 2 No.lu mutfak çizimlerine seramik kaplama 
taramasını yapınız (Şekil 7.8). 

• 3 No.lu mutfak çizimine parke kaplama taramasını 
yapınız (Şekil 7.8).
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Islak Hacim Tefriş Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler 
için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

 WC-Banyo Tefriş Çizimi

1 Kullanılacak katmanları oluşturdu.  

2 Banyo için lavabo çizimlerini yapıp  lavaboları yerlerine yerleştirdi.  

3 Uygun büyüklüğe sahip banyoya çamaşır makinesini yerleştirdi.  

4 Banyolara klozeti yerleştirdi.  

5 Banyolara duş teknesi yerleştirdi.  

6 Ebeveyn banyosuna lavaboyu yerleştirdi.  

7 Ebeveyn banyosuna klozeti yerleştirdi.  

8 Ebeveyn banyosuna duş kabinini yerleştirdi.  

9 WC’ye tuvalet taşını yerleştirdi.  

10 WC’ye lavaboyu yerleştirdi.  

11 Mahal döşeme kaplama taramalarını yaptı.  

Mutfak Tefriş Çizimi

12 Mutfak çizimlerini yaptı ve modeline göre tezgâhlarını çizdi.  

13 1, 2 ve 3 No.lu mutfak çizimlerine buzdolabını yerleştirdi.  

14 1, 2 ve 3 No.lu mutfak çizimlerine ocaklı fırını yerleştirdi.  

15 1, 2 ve 3 No.lu mutfak çizimlerine bulaşık makinesini yerleştirdi.  

16 1, 2 ve 3 No.lu mutfak çizimlerine 1,5 gözlü eviyeyi yerleştirdi.  

17 1 ve 2 No.lu mutfak çizimlerine seramik kaplama taramasını yaptı.  

18 3 No.lu mutfak çizimine parke kaplama taramasını yaptı.  

19 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 19 ölçütten en az 13’ü Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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7.3. Salon Tefrişi 
Salonlar; günlük hayatın büyük bir kısmının geçirildiği, oturma, yemek, sohbet gibi çeşitli aktivitelerin gerçekleşti-
rildiği mekânlardır. 

Salon ve oturma odaları diğer mekânlar gibi bağımsız olarak tasarlanmalı ve konutun diğer bölümlerine geçilebil-
mesi için bu mekânlar kullanılmamalıdır. 

Mekân formları bakımından kare şeklindeki salonlar, eşya yerleşimini zorlaştırdığı için tercih edilmemektedir. Dik-
dörtgen ve L formda tasarlanan salonlar ise eşya yerleşiminde kolaylık sağlaması, oturma, yemek yeme gibi fonk-
siyonları daha rahat karşılamasından dolayı tercih sebebidir. 

Salonlarda mekânın bir köşesi yemek bölümü olarak kullanılır (Şekil 7.9). Salon ile mutfağın ortak bir duvara sahip 
olması durumunda yemek bölümünün mutfak tarafında planlanması daha uygun olur. 

Mekânın büyüklüğüne göre salon ve oturma odalarında birbirinden bağımsız oturma grupları düzenlenebilir. Bu 
mekânlarda televizyon gibi cihazların yer alması durumunda oturma gruplarından en az bir tanesinin seyir imkânı 
sağlayacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. 

Salon Tefriş Çizimi

Mahal tefrişlerinde “4. Öğren-
me Birimi Bilgisayarla İç Mekân 
Mobilyaları Çizimi” bölümünde 
çizilen tefriş elemanları kullanı-
lacaktır. Tefrişlerin çizime eklene-
bilmesi için iki yöntem kullanılır.

Birinci yöntem Insert (I) komu-
tudur. Oluşturulan bloku çizime 
eklemek için Insert (I) komutu 
çalıştırılır. Ekrana Insert (yerleş-
tir) diyalog kutusu gelir. İlk olarak 
Name (tefriş ismi) kısmından is-
tenen blok seçilir. Seçilen blok 
resmi, diyalog kutusunda ön iz-
leme şeklinde görüntülenecektir. 
istenen blok doğru şekilde seçil-
miş ise OK düğmesine tıklanır. 
Çizim alanına gelen blok tefriş, 
istenen mekâna yerleştirilir.

İkinci yöntem de Copy (Ctrl+C) ve 
Paste (Ctrl+V) tuş kombinasyon-
ları kullanılarak tefrişler başka 
dosyalardan çalışma sayfasına 
kopyalanır ve mekân içinde bu-
lunduğu konuma yerleştirilir. Yer-
leştirme yönü uymayan tefrişler, 
Rotate (RO) komutu kullanılarak 
istenen yöne doğru döndürülür 
ve Move (M) komutu yardımıy-
la yerleştirilir. Tefriş boyutu farklı ise Scale (SC) veya Align (AL) komutu yardımıyla boyutlandırma yapılabilir. 
Döşeme kaplama taraması ise Hatch (H) komutu ile yapılır.

Şekil 7.9: Salon tefrişi
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Şekil 7.10’da planları verilen salonları çizerek tefrişlerini yapınız. Köşe vitrini de verilen ölçü-
lere göre çizip salon tefrişlerinde kullanınız. 

Şekil 7.11: Salon tefrişleri

İşlem Basamakları 

• Kullanılacak katmanları oluşturunuz. 

• Üçlü koltuğu yerleştiriniz. 

• İkili koltuğu yerleştiriniz. 

• iki adet tekli koltuğu yerleştiriniz. 

• Orta sehpayı yerleştiriniz. 

• 3 No.lu şekil için halı çizimini yapınız. 

• Yemek masasını yerleştiriniz. 

• Sandalyeleri yerleştiriniz. 

• Köşe vitrini çiziniz ve yerleştiriniz. 

• Mahal döşeme kaplama taramasını yapınız (Şekil 
7.11). 

Şekil 7.10: Salon planları ve köşe vitrin çizimi
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7.4. Yatak Odasi Tefrişi 
Yatak odası; tek katlı konutlarda gece holü bölümünde, dubleks evlerde ise üst katlarda yer alır. 

Komodin, baş ucuna yakın ve simetrik bir şekilde yatağın her iki tarafında bulunan çekmeceli veya çekmecesiz 
küçük dolaptır. 

Ebeveyn yatak odalarında genellikle çift kişilik yatağın kenarlarında küçük abajurları taşıyan çekmeceli komodinler, 
minimum 60 cm genişliğinde elbise dolabı, şifonyer ve tuvalet masası bulunur. Bu eşyaların önünde hareket kabili-
yetini kısıtlamayacak şekilde yeterli alanların (minimum 70 cm) bırakılması gerekir. 

Şifonyer; komodine göre daha uzun ve geniş yapıda dikey bir tasarıma sahip olan, modeline göre dört ya da beş 
çekmeceli olabilen, kıyafet, aksesuar, takı vb. eşyaları muhafaza eden geniş iç hacme sahip bir mobilya çeşididir. 

Tuvalet masası veya diğer ismiyle makyaj masası; genellikle yatak odası ya da giyinme odasında bulunan, kadınların 
hazırlanmak ve makyaj yapmak amacıyla kullandıkları aynalı, çekmeceli bir mobilya çeşididir. 

Ebeveyn yatak odalarında özel bir banyonun da bulunması gerekir. Normal banyolara göre daha küçük bir alana 
sahip olan ebeveyn banyolarında duş, lavabo ve klozet birimleri yer almalıdır. 

Misafir ve çocuk yatak odalarında tekli yatak, komodin, elbise dolabı ve çalışma masası tercih edilebilir (Şekil 7.12). 

 Yatak Odası Tefriş Çizimi 

Yatak odalarına ait tefriş çizimle-
ri, zemin kat ve normal kat plan-
ları üzerinde uygulanacaktır. “4. 
Öğrenme Birimi Bilgisayarla İç 
Mekân Elemanları Çizimi” bölü-
münde çizilen tefriş elemanları, 
Copy (CO) komutu ile kopyala-
narak mekân içinde bulunduğu 
konuma göre yerleştirilir. Yerleş-
tirme yönü uymayan tefrişler, 
Rotate (RO) komutu kullanılarak 
istenen yöne doğru döndürülür 
ve Copy (CO) komutu yardımıy-
la yerleştirilir. Döşeme kaplama 
taramaları ise Hatch (H) komutu 
ile yapılır.

Şekil 7.12: Ebeveyn ve misafir yatak odası tefrişleri
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Şekil 7.13’te planları verilen ebeveyn yatak odası ve yatak odalarının tefrişlerini yapınız. 

İşlem Basamakları 

• Kullanılacak katmanları oluşturunuz. 

• 103 No.lu yatak odasına iki adet tek kişilik yatağı ve 
komodini yerleştiriniz. 

• 103 No.lu yatak odası için puf çizip yerleşimlerini 
yapınız. 

• 103 No.lu yatak odası için çalışma masası çizip yer-
leşimini yapınız. 

• 103 No.lu yatak odasına gardırobu yerleştiriniz. 

• Ebeveyn yatak odasına çift kişilik yatağı yerleştiriniz. 

• Ebeveyn yatak odası için komodin ve masa lambası 
çizip yerleşimlerini yapınız. 

• Ebeveyn yatak odasına tuvalet masasını yerleştiri-
niz. 

• Ebeveyn yatak odasına gardırobu yerleştiriniz. 

• Ebeveyn yatak odasına şifonyeri yerleştiriniz. 

• 106 No.lu yatak odasına iki adet tek kişilik yatağı ve 
komodini yerleştiriniz. 

• 106 No.lu yatak odasına tuvalet masasını yerleşti-
riniz. 

• 106 No.lu yatak odasına gardırobu yerleştiriniz. 

• Mahal döşeme kaplama taramalarını yapınız (Şekil 
7.14).

Şekil 7.14: Yatak odaları tefrişleri

Şekil 7.13: Yatak odaları çizimleri 
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Salon ve Yatak Odası Tefriş Çizimleri Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler 
için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

Salon Tefriş Çizimi

1 Kullanılacak katmanları oluşturdu.  

2 Üçlü koltuğu yerleştirdi.  

3 İkili koltuğu yerleştirdi.  

4 İki adet tekli koltuğu yerleştirdi.  

5 Orta sehpayı yerleştirdi.  

6 Yemek masasını yerleştirdi.  

7 Sandalyeleri yerleştirdi.  

8 Köşe vitrini çizdi ve yerleştirdi.  

9 Koltuk takımını yerleştirdi.  

10 Mahal döşeme kaplama taramalarını yaptı.  

Yatak Odası Tefriş Çizimi

11 Ebeveyn yatak odasına çift kişilik yatağı yerleştirdi.  

12 Ebeveyn yatak odası için komodin ve masa lambası çizip yerleşimlerini yaptı.  

13 Ebeveyn yatak odasına tuvalet masası ve şifonyeri yerleştirdi.  

14 Ebeveyn yatak odasına gardırobu yerleştirdi.  

15 Yatak odalarına iki adet tek kişilik yatağı ve komodini yerleştirdi.  

16 Yatak odalarına gardırobu yerleştirdi.  

17 103 No.lu yatak odası için puf çizip yerleşimini yaptı.  

18 103 No.lu yatak odası için çalışma masası çizip yerleşimini yaptı.  

19 106 No.lu yatak odasına tuvalet masasını yerleştirdi.  

20 Mahal döşeme kaplama taramalarını yaptı.  

21 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 21 ölçütten en az 15’i Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.



Uygulama Yaprağı

196 7. BİLGİSAYARLA KONUT İÇ MEKÂN TEFRİŞ ÇİZİMİ

“6. Öğrenme Birimi Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi Uygulama Yaprağı” bölümünde yer alan zemin kat pla-
nında salon, oda, mutfak ve banyo tefrişlerini yapınız (Şekil 6.13).

İşlem Basamakları

• Kullanılacak katmanları oluşturunuz.

• Banyoya lavaboyu yerleştiriniz.

• Banyoya klozeti yerleştiriniz.

• Banyoya duş kabinini yerleştiriniz.

• Banyoya çamaşır makinesini yerleştiriniz.

• Mutfak tezgâhını çiziniz.

• Mutfağa buzdolabını yerleştiriniz.

• Mutfağa eviye ve ocaklı fırını yerleştiriniz.

• Mutfağa bulaşık makinesini yerleştiriniz.

• Salona oturma grubunu ve orta sehpayı yerleştiriniz.

• Yemek masası ve sandalyelerini yerleştiriniz.

• Vestiyeri çiziniz ve yerine yerleştiriniz.

• Odaya koltuk takımını yerleştiriniz.

• TV ünitesi ve TV’yi odadaki yerine yerleştiriniz.

• Köşe vitrinini odadaki yerine yerleştiriniz.

• Mutfak ve banyo için seramik kaplama, oda ve salon 
için parke kaplama taramalarını yapınız (Şekil 7.15).

Şekil 7.15: Zemin kat planı iç mekân tefrişi
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İç Mekân Tefriş Çizimi Değerlendirme Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Derece

ço
k 

za
yı

f

za
yı

f

or
ta

iy
i

ço
k 

iy
i

Ölçütler 1 2 3 4 5

1 Kullanılacak katmanları oluşturdu.

2 Banyoya lavaboyu yerleştirdi.

3 Banyoya klozeti ve duş kabinini yerleştirdi.

4 Banyoya çamaşır makinesini yerleştirdi.

5 Mutfak tezgâhını çizdi.

6 Mutfağa buzdolabını yerleştirdi.

7 Mutfağa eviyeyi yerleştirdi.

8 Mutfağa ocaklı fırını yerleştirdi.

9 Mutfağa bulaşık makinesini yerleştirdi.

10 Salona oturma grubu ve orta sehpayı yerleştirdi.

11 Yemek masası ve sandalyelerini yerleştirdi.

12 Vestiyeri çizdi ve yerine yerleştirdi.

13 Odaya koltuk takımını yerleştirdi.

14 TV ünitesi ve TV’yi odadaki yerine yerleştirdi. 

15 Köşe vitrini odadaki yerine yerleştirdi.

16 Mutfak ve banyo için seramik kaplama, oda ve salon için parke kaplama taramalarını 
yaptı.

17 Çalışmayı zamanında bitirdi.

Sütun Toplamı

Ölçek Puanı

100 Üzerinden Alınan Puan

*Tablodaki ölçek puanını 100’lük sisteme dönüştürme işlemi
Tabloda her bir ölçüt için belirlenen en yüksek puan 5’tir. Tabloda toplam 17 ölçüt vardır. Dolayısıyla tablodan alınabilecek 
en yüksek puan 17 x 5 = 85 tir. 

100 Üzerinden Alınan Puan = [(Ölçek Puanı x 100) / 85] 

Yönerge 
Bu uygulama kapsamında öğrenci tarafından kazanılması istenen beceri ve davranışların ne düzeyde 
gerçekleştiğini dikkate alarak belirlenen ölçütlerin derecesini ilgili kutucuğa (X) işaretleyiniz.
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Öğrenme
Birimi8. 

  Konular
8.1.  Normal Kat Planı Elemanları 
8.2. Normal Kat Planı İç ve Dış Ölçülendirmesi 
8.3. Normal Kat Planı Eleman ve Mahal Bilgileri  
8.4. Normal Kat Planı Tefriş ve Taramaları 
8.5. Normal Kat Planı Anteti 

BİLGİSAYARLA DUBLEKS KONUT NORMAL KAT PLANI ÇİZİMİ

http://kitap.eba.gov.tr/KodSor.php?KOD=12079
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8. BİLGİSAYARLA DUBLEKS KONUT NORMAL KAT PLANI ÇİZİMİ 
Normal kat, zemin katın üstünde bulunan tüm katlara verilen genel isimdir. Zemin katın üzerindeki her bir kata 1. 
normal kat, 2. normal kat, 3. normal kat vb. şeklinde isim verilir. Normal kat planlarının hepsi aynı krokiye sahip ise 
bu katlar, projelendirmede tek bir çizim paftası üzerinde 1, 2, 3. normal katlar şeklinde isimlendirilir. 

Normal kat planlarında kat alanını büyütmek ve yeni mahaller oluşturabilmek için döşemeler, zemin kat sınırından 
dışarıya doğru uzatılarak çıkmalar oluşturulur. Çıkmalar, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde belirtilen maksimum 
ölçüyü (1,50 m) geçmemek kaydıyla çıkma yapılacak her mahalde tek yönlü olarak yapılmalıdır. Çıkmalar yapılırken 
kolonların bulundukları yönler dikkate alınmalıdır. Aksi hâlde odaların ortalarında istenmeyen duvar dişleri oluşa-
caktır. 

Normal kat planı çatıdan önceki son kat olduğu için çatının saçak izleri ve çatı şekli (beşik çatı, kırma çatı vs.) bu pla-
na işlenerek kesik çizgiler ile gösterilir. Çatı çizgileri, kat yüksekliğinin 2∕3’ün den kesilen planda kesme düzleminin 
üzerinde yani bakış hattının arkasında kaldığı için nokta nokta çizgiyle gösterilir. Zemin katta bulunan giriş merdive-
ni ve teras gibi yapı elemanlarının üzeri çatı ile kapatılacaksa bu çatılar normal kat planlarında çizilir. 

Normal kat planı çizimlerinde aks ve kolonlar, zemin kat planından kopyalanır. Duvar yerleri değişebileceği ve çık-
malar yapılabileceği için duvarların yeniden çizilmesi gerekebilir. 

Normal kat planı; akslar, kolonlar, duvarlar, bacalar, sıvalar, kapılar, pencereler, teraslar, balkonlar, merdivenler, 
çatılar, çatı izleri, iç ölçülendirmeler, dış ölçülendirmeler, kotlar, mahal bilgileri, taramalar ve tefrişlerden oluşur 
(Şekil 8.1). 

Şekil 8.1: Normal kat planının üç boyutlu görünümü
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8.1. Normal Kat Planı Elemanları

Şekil 8.2: Normal kat planı etüdü 
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• Normal kat planı çiziminde aks ve kolonlar, yerleri 
değişmeyeceği için zemin kat planından kopyala-
nır. 

• Hazırlanan etütte yeni duvar yerleri ve çıkmalar 
belirlenerek iç ve dış duvarlar çizilir. 

• Bacalar, zemin kat planından kopyalanarak alınır. 
Normal kat için bu bacaların yanına bir baca daha 
eklenir. 

• Kapı ve pencere boşlukları açılır. 

• Sıva çizimi yapılır. 

• Kapı ve pencereler çizilir. 

• Balkonlar çizilir. 

• Merdivenler çizilir. 

• Zemin katta bulunan teras ve giriş 
merdivenlerinin üzerine gelecek 
olan çatılar çizilir. 

• Saçak ve çatı izleri çizilir. 

• İç ölçülendirme yapılır. 

• Dış ölçülendirme yapılır. 

• Kotlu ölçülendirme yapılır. 

• Mahal bilgileri yazılır. 

• Taramalar yapılır. 

• Plan adı yazılır. 

• Çerçeve ve antet çizilir.

Etüdü yapılan normal kat planı ölçülü olarak çizilmeye başlanır. 

Etüdü verilen normal kat planının katman ayarlarını yaparak aks, kolon, duvar, sıva, kapı, pencere, merdiven, 
balkon, teras çatısı ve markiz çizimlerini 1∕50 ölçeğine uygun olarak yapınız (Şekil 8.2).
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Normal kat planı çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır. 

1. Aşama Çizimi (Şekil 8.3):

• Zemin kat planı çiziminde oluşturulan katmanlar, normal kat planı için de kullanılır. Zemin kat planında bulun-
mayan katmanlar ise Layer Properties Manager (LA) komutu kullanılarak oluşturulur. 

• Akslar ve kolonlar, Copy (CO) komutu kullanılarak zemin kat planından kopyalanır. 

• Dış duvarlar, Copy (CO) komutu kullanılarak zemin kat planından kopyalanır. Çıkma yapılacak yerlerdeki duvar-
lar ise Move (M) komutu yardımıyla dışarıya doğru taşınır. Duvar katmanı aktif hâle getirildikten sonra Line (L) 
ve Offset (O) komutları kullanılarak iç duvarlar çizilir. 

• Bacalar, Line (L) ve Circle (C) komutları kullanılarak 20×20 cm ebatlarında çizilir. 

Şekil 8.3: Normal kat planı 1. aşama çizimi
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2. Aşama Çizimi (Şekil 8.4): 

• Kapı ve pencere boşlukları, zemin kattaki boşluklar ile aynı hizada olacak şekilde ayarlandıktan sonra Trim (TR) 
komutu ile açılır. 

• Sıva katmanı aktif hâle getirildikten sonra Offset (O) ve Fillet (F) komutları kullanılarak sıva çizimleri yapılır. 

• Kapı ve pencereler, Copy (CO) komutu kullanılarak zemin kat planından kopyalanır. 

• Ölçüsü farklı olan kapı ve pencereler, Stretch (S) komutu ile uzatılarak veya kısaltılarak ilgili yerlere yerleştirilir. 

• Pencere bilgileri, Multilinetext (T) komutu ile yazılır. 

• Normal katın üzerinde başka kat bulunmadığı için normal kat planında merdiven bulunmaz. Ancak kat planları, 
kat yüksekliğinin 2∕3’ünden kesilip aşağı doğru bakılarak çizildiği için normal kat planında zemin katı normal 
kata bağlayan merdiven görülür. Zemin kat planı merdiveni, Copy (CO) komutu kullanılarak normal kata kopya-
lanır. Merdivenin tüm basamakları ve korkuluğun tamamı çizilir. 

Şekil 8.4: Normal kat planı 2. aşama çizimi 
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Şekil 8.5: Normal kat planı 3. aşama çizimi 

3. Aşama Çizimi (Şekil 8.5): 

• Balkon çizimi için balkon duvarı katmanı aktif hâle getirilir. Line (L) komutu kullanılarak teras duvarları çizilir. 

• Denizlik katmanı aktif hâle getirilir. Denizliğin iç yüzeyi Line (L) komutu kullanılarak çizilir, dış yüzeyi ise Offset 
(O) komutu ile çoğaltılır. 

• Çatı katmanı aktif hâle getirilir. Zemin kat terasının üzerine yapılacak çatı için Polyline (PL) komutu kullanılarak 
teras çatısının dış hattı çizilir. Offset (O) komutu kullanılarak 50 cm saçak payı dışa doğru çoğaltılır. Kırma çizgisi, 
Line (L) komutu kullanılarak çatının köşesinden 45°lik açıyla çizilir. 

• Markiz (giriş merdiveni saçağı), Polyline (PL) komutu kullanılarak merdiven hizasından çizilir. 

• Yağmur olukları Line (L) komutu ile yağmur iniş boruları ise Circle (C) komutu ile çizilir. 

• Bina çatı izini çizmek için katman, saçak izi olarak değiştirilir. 

• Normal katın dış hizası, Polyline (PL) komutu ile çepeçevre çizilir. 

• Offset (O) komutu kullanılarak saçak payı 50 cm dışarıya doğru çoğaltılır. 

• Çizim içinde çok fazla çizgi olduğu için saçak hizalarını kısmi olarak sadece köşelerde göstermek yeterlidir. Fazla 
olan saçak çizgileri Trim (TR) komutu ile temizlenir.
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Şekil 8.6: Normal kat planı iç ve kotlu ölçülendirmeleri 
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8.2. Normal Kat Planı İç ve Dış Ölçülendirmesi 
Tüm ölçülendirme ayarları Dimension Style Manager (D) diyalog kutusundan yapılır. CAD progra-
mında yazı ve ölçülendirme ayarları, çizim paftasının ölçeğine bağlı olarak düzenlenir. 

Normal kat planının iç ve kotlu ölçülendirmelerini 1∕50 ölçeğine uygun olarak yapınız. 

Normal kat planı iç ve kotlu ölçülendirmeleri yapılırken aşağıdaki sıra izlenir (Şekil 8.6): 

• Dimension Style (D) komutu kullanılarak açılan di-
yalog kutusundan iç ölçülendirme stili seçilir ve Set 
Current butonuna tıklanarak aktifleştirilir. 

• İç ölçü katmanı aktif hâle getirildikten sonra iç öl-
çülendirme yapılmaya başlanır. 

• Dimlinear (DLI) komutu kullanılarak ilk ölçü verilir. 

• Aynı hizadaki ölçülendirmeler için Dimcontinue 
(DCO) komutu ile ölçülendirmeye devam edilir. 

• Yataydaki ölçülendirmeler yapılır. 

• Düşeydeki ölçülendirmeler yapılır. 

• Zemin kattaki kot işareti, Copy 
(CO) komutu ile kopyalanır. 

• Subasman kotu ve zemin kat yüksekliği toplanarak 
normal kat kotu bulunur. 

Subasman kotu = +0,74 m 

Zemin kat yüksekliği = 2,88 m 

Normal kat kotu = 0,74 + 2,88 = 3,62 m olarak 
hesaplanır. 

• Kot yazıları, uygun stil seçilerek Text (DT) komutu 
ile yazılır.
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Normal kat planının dış ölçülendirmesini 1∕50 ölçeğine uygun olarak yapınız. 

Normal kat planının dış ölçülendirmesi yapılırken aşağıdaki sıra izlenir (Şekil 8.7): 

• Dimension Style Manager (D) komutu kullanılarak açılan diyalog kutusundan dış ölçülendir-
me stili seçilir ve Set Current butonuna tıklanarak aktifleştirilir. 

• Dış ölçü katmanı aktif hâle getirildikten sonra dış ölçülendirme yapılmaya başlanır. 

• Dimlinear (DLI) komutu ile ilk ölçü verilir. 

• Aynı hizadaki ölçülendirmeler için Dimcontinue (DCO) komutu ile ölçülendirmeye devam edilir. 

• Aks balonları, Copy (CO) komutu kullanılarak zemin kat planından kopyalanır. 

Şekil 8.7: Normal kat planı dış ölçülendirmesi 
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8.3. Normal Kat Planı Eleman ve Mahal Bilgileri 
Kat planlarında mahal bilgileri, kapı-pencere bilgileri vb. detaylar tablo oluşturularak ya da plan üzerinde ilgili yer-
lere yazılarak gösterilir. 
1∕50 ölçeğine uygun olarak normal kat planının mahal bilgilerini yazıp mahal tablosunu oluşturunuz. 

Mahal bilgilerini yazmak ve mahal tablosunu oluşturmak için şu işlemler yapılır (Şekil 8.8): 

• Mahal isimleri, uygun yazı stili seçilerek Multilinetext (T) yazı komutu ile yazılır. 

• Table (TB) komutu kullanılarak açılan diyalog kutusundan doğrama ve mahal tabloları oluşturulur. 

• Area (AA) komutu yardımıyla mahallerin alanı hesaplanarak ilgili sütuna yazılır. 

Şekil 8.8: Normal kat planı eleman ve mahal bilgileri 
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8.4. Normal Kat Planı Tefriş ve Taramaları 
Kat planlarının tefrişlerini yapmak için blok olarak oluşturulan tefrişler, Insert (I) komutu ile çağ-
rılarak planda ilgili yerlere yerleştirilir. Hatch (H) komutu kullanılarak mahallere uygun döşeme 
taramaları yapılır. 

Normal kat planının tefriş ve taramalarını 1∕50 ölçeğine uygun olarak yapınız. 

Normal kat planının tefriş ve taramaları için aşağıdaki işlemler yapılır (Şekil 8.9): 

Şekil 8.9: Normal kat planı tefriş ve taramaları
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• Tefriş katmanı aktif hâle getirildikten sonra, blokla-
nan tefrişler Insert (I) komutu ile çağrılarak; 

o Banyo-WC’ye klozet, lavabo, duş teknesi, 

o Yatak odalarına yatak, dolap, çalışma masası, 
dinlenme koltuğu yerleştirilir. 

• Tarama katmanı aktif hâle getirildikten sonra Hatch (H) 
komutu kullanılarak; 

o Kolonlar için betonarme taraması (ANSI33), 

o Duvarlar için boya taraması (SOLID), 

o Banyo-WC ve balkon için seramik taraması (ANGLE), 

o Odalar için parke taraması (AR-HBONE), 

o Çatılar için çatı kiremit taraması (AR-RSHKE) yapılır. 
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8.5. Normal Kat Planı Anteti 
Tüm proje için aynı ölçüde çerçeve ve antet kullanılır. Plan adı ve ölçeği, çizimin sağ alt köşesine 
büyük harflerle yazılır. 

Normal kat planının çerçeve ve antetini çizip, 1∕50 ölçeğine uygun olarak antet bilgilerini yazı-
nız. 

Normal kat planı çerçeve ve anteti çizilirken aşağıdaki sıra izlenir (Şekil 8.10): 

• Plan çerçeve ve anteti, Copy (CO) komutu kullanılarak zemin kat planından kopyalanır. 

• Yazı katmanı aktif hâle getirilir. Yazılar, Multilinetext (T) komutu kullanılarak uygun stil ile yazılır.

Şekil 8.10: Normal kat planı antet ve çerçevesi
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Normal Kat Planı Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler 
için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

 Normal Kat Planı Elemanları Çizimi

1 Katmanları oluşturdu ve katman ayarlarını yaptı.  

2 Aks çizgilerini çizdi.  

3 Kolon çizimlerini yaptı.  

4 Duvar çizimlerini yaptı.  

5 Baca çizimlerini yaptı.  

6 Kapı ve pencere boşluklarını açtı.  

7 Sıva çizimlerini yaptı.  

8 Kapıları açılış yönlerine dikkat ederek çizdi.  

9 Pencereleri açılış yönlerine dikkat ederek çizdi.  

10 İç merdiveni çizdi.  

11 Merdiven bilgilerini yazdı.  

12 Merdiven korkuluğunu çizdi.  

13 Balkon duvarlarını çizdi.  

14 Balkon denizliğini çizdi.  

15 Balkon korkuluğunu çizdi.  

16 Markizi (giriş merdiveni saçağı) çizdi.  

17 Markizin yağmur oluğu ve iniş borusunu çizdi.  

18 Teras çatısını çizdi.  

19 Teras çatısının yağmur oluklarını ve iniş borularını çizdi.  

20 Saçak ve çatı izlerini çizdi.  
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Normal Kat Planı Ölçülendirme ve Yazıları

21 İç ölçülendirmeyi yaptı.  

22 Dış ölçülendirmeyi yaptı.  

23 Kotlu ölçülendirmeyi yaptı.  

24 Mahal yazılarını yazdı.  

25 Aks isimlerini yazdı.  

26 Mahal tablosunu oluşturdu.  

27 Kapı bilgilerini yazdı.  

28 Pencere bilgilerini yazdı.  

29 Doğrama tablosunu oluşturdu.  

Normal Kat Planı Tefriş ve Taramaları

30 Ebeveyn yatak odası tefrişini yaptı.  

31 Ebeveyn banyosu ve ortak WC-banyonun tefrişlerini yaptı.  

32 Yatak odası tefrişini yaptı.  

33 Çocuk odası tefrişini yaptı.  

34 Kolon taramalarını yaptı.  

35 Duvar taramalarını yaptı.  

35 Islak hacim taramalarını yaptı.  

37 Oda taramalarını yaptı.  

Normal Kat Planı Antet ve Çerçevesi

38 Çerçeve ve anteti zemin kat planından kopyaladı.  

39 Plan adını ve antet bilgilerini yazdı.  

40 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 40 ölçütten en az 28’i Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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Şekil 8.11’de verilen etütten yararlanarak normal kat planını 1∕50 ölçeğine göre çiziniz.

Şekil 8.11: Normal kat planı etüdü

İşlem Basamakları 

• Normal kat planı etüdünde verilen ölçülere duvar 
ölçülerini de ekleyerek plan aks ölçülerini hesap-
layınız. 

• Etütte işaretlenen kolon yerleri için kolonların han-
gi yönlerde çizilmesi gerektiğini belirleyiniz. 

• Normal kat planında kullanılacak katmanları oluş-
turunuz. 

• Aks çizgilerini çiziniz. 

• Kolonları çiziniz. 

• Duvarları ve bacaları çiziniz. 

• Kapı ve pencere boşluklarını açınız. 

• Sıva çizimlerini yapınız. 

• Kapı ve pencereleri çiziniz. 

• Merdiveni dengelendirerek çiziniz. 

• Balkonu ve korkuluğunu çiziniz. 

• Saçak ve çatı izlerini çiziniz. 

• İç ölçülendirmeyi yapınız. 

• Dış ölçülendirmeyi yapınız. 

• Kotlu ölçülendirmeyi yapınız. 

• Kapı ve pencere bilgilerini yazınız. 

• Mahal isimlerini yazıp mahal tablosunu oluşturu-
nuz. 

• Antet ve çerçeveyi çiziniz (Şekil 8.12).
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Şekil 8.12: Normal kat planı 
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Normal Kat Planı Çizimi Değerlendirme Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Derece

ço
k 

za
yı

f

za
yı

f

or
ta

iy
i

ço
k 

iy
i

Ölçütler 1 2 3 4 5

1 Katmanları oluşturdu ve katman ayarlarını yaptı.

2 Aks çizgilerini çizdi.

3 Kolon çizimlerini yaptı.

4 Duvar çizimini yaptı. 

5 Bacaları çizdi.

6 Sıva çizimlerini yaptı.

7 Pencereleri açılış yönlerine dikkat ederek çizdi.

8 Pencere bilgilerini yazdı.

9 Kapıları açılış yönlerine dikkat ederek çizdi.

10 Kapı bilgilerini yazdı. 

11 Balkon çizimini yaptı.

12 Markiz çizimini yaptı.

13 İç merdiveni çizdi.

14 İç merdiven korkuluğunu çizdi.

15 İç merdiven bilgilerini yazdı.

16 Çatı izini çizdi.

17 Saçak izini çizdi.

Yönerge 
Bu uygulama kapsamında öğrenci tarafından kazanılması istenen beceri ve davranışların ne düzeyde 
gerçekleştiğini dikkate alarak belirlenen ölçütlerin derecesini ilgili kutucuğa (X) işaretleyiniz.
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18 İç ölçülendirmeyi yaptı.

19 Dış ölçülendirmeyi yaptı.

20 Kotlu ölçülendirmeyi yaptı.

21 Mahal ve doğrama tablolarını oluşturdu.

22 Taramaları yaptı.

23 Çerçeve ve anteti kopyalayıp antet bilgilerini yazdı.

24 Çalışmayı zamanında bitirdi.

Sütun Toplamı

Ölçek Puanı

100 Üzerinden Alınan Puan

*Tablodaki ölçek puanını 100’lük sisteme dönüştürme işlemi
Tabloda her bir ölçüt için belirlenen en yüksek puan 5’tir. Tabloda toplam 24 ölçüt vardır. Dolayısıyla tablodan alınabilecek 
en yüksek puan 24 x 5 = 120 dir.

100 Üzerinden Alınan Puan = [(Ölçek Puanı x 100) / 120]
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9. 
Konular

9.1.  Bodrum Kat Planı Elemanları 
9.2. Bodrum Kat Planı İç ve Dış Ölçülendirmesi 
9.3. Bodrum Kat Planı Eleman ve Mahal Bilgileri 
9.4. Bodrum Kat Planı Tefriş ve Taramaları 
9.5. Bodrum Kat Planı Anteti 

BİLGİSAYARLA DUBLEKS KONUT BODRUM KAT PLANI ÇİZİMİ

http://kitap.eba.gov.tr/KodSor.php?KOD=12080

Öğrenme
Birimi
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9. BİLGİSAYARLA DUBLEKS KONUT 
BODRUM KAT PLANI ÇİZİMİ 

Bodrum kat, zemin katın altında bulunan katlara verilen genel isimdir. Zemin katın altındaki her bir kata 1. bodrum 
kat, 2. bodrum kat, 3. bodrum kat vb. şeklinde isim verilir. Bodrum kat plan çizimi yapılırken Planlı Alanlar İmar Yö-
netmeliği başta olmak üzere belirli ölçütler dikkate alınmalıdır. Uyulması gereken bazı kurallar aşağıda sıralanmıştır: 

• Bodrum katlar, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde belirtilen 2,60 m yükseklikten daha düşük ölçüde iskân 
edilemez. 

• Bodrum katların dış duvarlarının tamamı perde duvarlardan oluşur. 

• Toprağa dayalı tüm bodrum katlarda dış etkilere karşı ısı ve su yalıtımı yapılması gerekir. 

• Bodrum katların daha konforlu ve dayanıklı olması için yalıtımın toprak altından başlanarak geçirimsiz bir mal-
zeme ile yapılması gerekir. 

• Yapının ve yalıtımın daha uzun süre korunması için yalıtımın üstüne koruma duvarı örülmelidir. 

• Bodrum kat pencerelerine kuranglez yapılmalıdır. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde kuranglez; “Parsel sınırı içinde kalmak ve binaya bitişik olmak şartıyla binaların 
tabii zemin altında kalan bölümlerine doğal ışık ve havalandırma sağlamak amacıyla en az 0,80 metre en fazla 1,20 
metre genişlikte olabilen, boyu yapıldığı pencere genişliğini 0,50 metreden fazla geçmeyen, derinliği azami 2,00 
metre olan, giriş çıkış amacı taşımayan ancak, yol cephesi haricinde kaçış amacıyla çıkış tertiplenebilen ışıklıkları 
ifade eder.’’ şeklinde tanımlanır. 

Bodrum kat planı; akslar, kolonlar, perde duvarlar, duvarlar, kuranglezler, bacalar, sıvalar, kapılar, pencereler, merdi-
venler, iç ölçülendirmeler, dış ölçülendirmeler, kotlar, mahal bilgileri ve taramalardan oluşur (Şekil 9.1). 

Şekil 9.1: Bodrum kat planı üç boyutlu görünümü
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9.1. Bodrum Kat Planı Elemanları 
Etüdü yapılan bodrum kat planı ölçülü olarak çizilmeye başlanır. 

Şekil 9.2: Bodrum kat planı etüdü 

• Bodrum kat planı çiziminde aks ve kolonlar, yerleri 
değişmeyeceği için zemin kat planından kopyala-
nır. 

• Hazırlanan etüde göre perde duvarlar ve iç duvar-
lar çizilir. 

• Baca çizimi yapılır. 

• Kapı ve pencere boşlukları açılır. 

• Kuranglezler çizilir. 

• Sıva çizimi yapılır. 

• Isı ve su yalıtımı yapılır. 

• Kapı ve pencereler çizilir. 

• Merdivenler çizilir. 

• İç ölçülendirme yapılır. 

• Dış ölçülendirme yapılır. 

• Kotlu ölçülendirme yapılır. 

• Mahal bilgileri yazılır. 

• Taramalar yapılır. 

• Çerçeve ve antet çizilir. 

• Plan ismi ve antet yazıları yazılır. 

Etüdü verilen bodrum kat planının katman ayarlarını yaparak aks, kolon, duvar, sıva, kapı, pencere, kuranglez 
ve merdivenlerini 1∕50 ölçeğine uygun olarak çiziniz (Şekil 9.2). 
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Bodrum kat planı çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır. 

1. Aşama Çizimi (Şekil 9.3): 

• Zemin kat planı çiziminde oluşturulan katmanlar, bodrum kat planı için de kullanılır. Zemin kat planında bulun-
mayan katmanlar ise Layer Properties Manager (LA) komutu kullanılarak oluşturulur. 

• Akslar ve kolonlar, Copy (CO) komutu kullanılarak zemin kat planından kopyalanır. 

• Dış duvarların dış yüzeyleri zemin kat planından kopyalanır. Tüm dış duvarlar perde duvar olacağı için perde 
duvar katmanı aktif hâle getirildikten sonra Offset (O) komutu kullanılarak dış duvarlar çoğaltılır. 

• Bacalar, Line (L) ve Hatch (H) komutları kullanılarak 40×40 cm ebatlarında çizilir. 

• Kapı ve pencere boşlukları, zemin kattaki boşluklar ile aynı hizada olacak şekilde ayarlandıktan sonra Trim (TR) 
komutu kullanılarak açılır. 

• Kuranglezler, pencerenin iki tarafından da yirmi beşer cm daha uzun olacak şekilde çizilir. 

Şekil 9.3: Bodrum kat planı 1. aşama çizimi
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2. Aşama Çizimi (Şekil 9.4): 

• Sıva katmanı aktif hâle getirildikten sonra perde duvarların iç yüzeylerine ve iç duvarlara Offset (O) ve Fillet (F) 
komutları yardımıyla sıva çizimleri yapılır. 

• Yalıtım katmanı aktif hâle getirildikten sonra perde duvarların dış yüzeyleri Offset (O) komutu ile çoğaltılarak su 
yalıtımı, ısı yalıtımı ve koruma duvarı oluşturulur. 

• Hatch (H) komutu kullanılarak koruma duvarı taraması (ANSI31) yapılır. 

• Kapı ve pencereler, Copy (CO) komutu kullanılarak zemin kat planından kopyalanır. Ölçüsü farklı olan kapı ve 
pencereler, Stretch (S) komutu ile uzatılarak veya kısaltılarak ilgili yerlere yerleştirilir. 

• Pencere bilgileri, Multilinetext (T) komutu ile yazılır. 

• Zemin kat merdiveni, Copy (CO) komutu kullanılarak bodrum kattaki yerine kopyalanır. Kat yüksekliğinden do-
layı bir basamak (çıkış hattına göre son basamak) silinir. Merdiven kesme düzleminden sonraki basamaklar ve 
korkuluk nokta nokta gösterilir. 

Şekil 9.4: Bodrum kat planı 2. aşama çizimi
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Şekil 9.5: Bodrum kat planı iç ve kotlu ölçülendirmeleri

9.2. Bodrum Kat Planı İç ve Dış Ölçülendirmesi 
Tüm ölçülendirme ayarları Dimension Style Manager (D) diyalog kutusundan yapılır. CAD progra-
mında yazı ve ölçülendirme ayarları, çizim paftasının ölçeğine bağlı olarak düzenlenir. 

Bodrum kat planının iç ve kotlu ölçülendirmelerini 1∕50 ölçeğine uygun olarak yapınız. 

Bodrum kat planı iç ve kotlu ölçülendirmeleri yapılırken aşağıdaki sıra izlenir (Şekil 9.5): 

• Dimension Style Manager (D) komutu kullanılarak açılan diyalog kutusundan iç ölçülendirme 
stili seçilir ve Set Current butonuna tıklanarak aktifleştirilir. 

• Dimlinear (DLI) ve Dimcontinue (DCO) komutları kullanılarak iç ölçülendirme yapılır. 

• Zemin kattaki kot işareti, Copy (CO) komutu ile kopyalanır. 

• Bodrum kat kotunu bulmak için subasman kotundan bodrum kat yüksekliği çıkarılır. 

Subasman kotu = +0,74 m 

Bodrum kat yüksekliği = 2,72 m 

Bodrum kat kotu = 0,74 – 2,72 = –1,98 m olarak hesaplanır. 

• Kot yazıları, uygun yazı stili seçilerek Text (DT) komutu ile yazılır. 
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Şekil 9.6: Bodrum kat planı dış ölçülendirmesi

Bodrum kat planının dış ölçülendirmesini 1∕50 ölçeğine uygun olarak yapınız. 

Bodrum kat planı dış ölçülendirmesi yapılırken aşağıdaki sıra izlenir (Şekil 9.6): 

• Dimension Style Manager (D) komutu kullanılarak açılan diyalog kutusundan dış ölçülendirme stili seçilir ve 
Set Current butonuna tıklanarak aktifleştirilir. 

• Dimlinear (DLI) ve Dimcontinue (DCO) komutları kullanılarak dış ölçülendirme yapılır. 

• Aks balonları, Copy (CO) komutu kullanılarak zemin kat planından kopyalanır. 
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9.3. Bodrum Kat Planı Eleman ve Mahal Bilgileri 
Kat planlarında mahal bilgileri, kapı-pencere bilgileri vb. detaylar tablo oluşturularak ya da plan 
üzerinde ilgili yerlere yazılarak gösterilir. 
1∕50 ölçeğine uygun olarak bodrum kat planının mahal bilgilerini yazıp mahal tablosunu oluş-
turunuz. 

Mahal bilgilerini yazmak ve mahal tablosunu oluşturmak için şu işlemler yapılır (Şekil 9.7): 

• Mahal isimleri, uygun yazı stili seçilerek Multilinetext (T) yazı komutu ile yazılır. 

• Table (TB) komutu kullanılarak açılan diyalog kutusundan doğrama ve mahal tabloları oluşturulur. 

• Area (AA) komutu yardımıyla mahallerin alanı hesaplanarak ilgili sütuna yazılır. 

Şekil 9.7: Bodrum kat planı eleman ve mahal bilgileri
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9.4. Bodrum Kat Planı Tefriş ve Taramaları 
Kat planlarının tefrişlerini yapmak için blok olarak oluşturulan tefrişler, Insert (I) komutu ile çağ-
rılarak planda ilgili yerlere yerleştirilir. Hatch (H) komutu kullanılarak mahallere uygun döşeme 
taramaları yapılır. 

Bodrum kat planının tefriş ve taramalarını 1∕50 ölçeğine uygun olarak yapınız. 

Bodrum kat planının tefriş ve taramaları için aşağıdaki işlemler yapılır (Şekil 9.8): 

• Tefriş katmanı aktif hâle getirildikten sonra bloklanan tefrişler Insert (I) komutu ile çağrılarak banyo-WC’ye 
klozet ve lavabo yerleştirilir. 

• Tarama katmanı aktif hâle getirildikten sonra Hatch (H) komutu kullanılarak; 

o Kolonlar ve perde duvarlar için betonarme taraması (ANSI33), 

o Duvarlar için boya taraması (SOLID), 

o Banyo-WC için seramik taraması (ANGLE), 

o Spor odası için parke taraması (AR-HBONE), 

o Mahaller için mozaik kaplama taraması (AR-CONC) yapılır. 

Şekil 9.8: Bodrum kat planı tefriş ve taramaları
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9.5. Bodrum Kat Planı Anteti 
Tüm proje için aynı ölçüde çerçeve ve antet kullanılır. Plan adı ve ölçeği, çizimin sağ alt köşesine 
büyük harflerle yazılır. 

Bodrum kat planının çerçeve ve antetini çizip, 1∕50 ölçeğine uygun olarak antet bilgilerini ya-
zınız. 

Bodrum kat planı çerçeve ve anteti çizilirken aşağıdaki sıra izlenir (Şekil 9.9): 

• Plan çerçeve ve anteti, Copy (CO) komutu kullanılarak zemin kat planından kopyalanır. 

• Yazı katmanı aktif hâle getirilir. Yazılar, Multilinetext (T) komutu kullanılarak uygun stil ile yazılır. 

Şekil 9.9: Bodrum kat planı antet ve çerçevesi
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Bodrum Kat Planı Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler 
için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

 Bodrum Kat Planı Elemanları Çizimi

1 Katmanları oluşturup katman ayarlarını yaptı.  

2 Aks çizgilerini çizdi.  

3 Kolon çizimlerini yaptı.  

4 Perde duvarlarını çizdi.  

5 Duvar çizimini yaptı.  

6 Baca çizimini yaptı.  

7 Kapı ve pencere boşluklarını açtı.  

8 Kuranglez çizimlerini yaptı.  

9 Sıva çizimlerini yaptı.  

10 Yalıtım çizimini yaptı.  

11 Kapıları açılış yönlerine dikkat ederek çizdi.  

12 Kapı bilgilerini yazdı.  

13 Pencereleri açılış yönlerine dikkat ederek çizdi.  

14 Pencere bilgilerini yazdı.  

15 İç merdiveni çizdi.  

16 Merdiven bilgilerini yazdı.  

17 Merdiven korkuluğunu çizdi.  
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Bodrum Kat Planı Ölçülendirme ve Yazıları

18 İç ölçülendirmeyi yaptı.  

19 Dış ölçülendirmeyi yaptı.  

20 Kotlu ölçülendirmeyi yaptı.  

21 Mahal yazılarını yazdı.  

22 Aks isimlerini yazdı.  

23 Mahal tablosunu oluşturdu.  

24 Kapı bilgilerini yazdı.  

25 Pencere bilgilerini yazdı.  

26 Kapı ve pencere tablosunu çizdi.  

Bodrum Kat Planı Tefriş ve Taramaları

27 Banyo-WC tefrişini yaptı.  

28 Duvar taramalarını yaptı.  

29 Kolon taramalarını yaptı.  

30 Mahal taramalarını yaptı.  

Bodrum Kat Planı Antet ve Çerçevesi

31 Çerçeve ve anteti çizdi.  

32 Plan adını ve antet bilgilerini yazdı.  

33 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 33 ölçütten en az 23’i Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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Şekil 9.10’da verilen etütten yararlanarak bodrum kat planını 1∕50 ölçeğine göre çiziniz. 

Şekil 9.10: Bodrum kat planı etüdü

İşlem Basamakları 

• Bodrum kat planı etüdünde verilen ölçülere duvar 
kalınlıklarını da ekleyerek aks aralıklarını hesapla-
yınız. 

• Etütte işaretlenen kolon yerleri için kolonların han-
gi yönlerde çizilmesi gerektiğini belirleyiniz. 

• Bodrum kat planında kullanılacak katmanları oluş-
turunuz. 

• Aks çizgilerini çiziniz. 

• Kolonların çizimini yapınız. 

• Duvarları, perde duvarları ve bacaları çiziniz. 

• Kapı ve pencere boşluklarını açınız. 

• Kuranglezleri çiziniz. 

• Sıvaların çizimini yapınız. 

• Yalıtımları çiziniz. 

• Kapı ve pencereleri çiziniz. 

• Merdivenleri çiziniz. 

• İç ölçülendirmeyi yapınız. 

• Dış ölçülendirmeyi yapınız. 

• Kotlu ölçülendirmeyi yapınız. 

• Kapı ve pencere bilgilerini yazınız. 

• Mahal isimlerini yazıp mahal tablosunu oluşturu-
nuz. 

• Antet ve çerçeveyi çiziniz (Şekil 9.11).
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Şekil 9.11: Bodrum kat planı antet ve çerçevesi
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Bodrum Kat Planı Değerlendirme Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Derece

ço
k 

za
yı

f

za
yı

f

or
ta

iy
i

ço
k 

iy
i

Ölçütler 1 2 3 4 5

1 Katmanları oluşturup katman ayarlarını yaptı.

2 Aks çizgilerini çizdi.

3 Kolon çizimlerini yaptı.

4 Perde duvarları çizdi.

5 Duvar çizimlerini yaptı.

6 Baca çizimlerini yaptı.

7 Kuranglez çizimlerini yaptı.

8 Sıva çizimlerini yaptı.

9 Yalıtım çizimini yaptı.

10 Pencereleri açılış yönlerine dikkat ederek çizdi.

11 Pencere bilgilerini yazdı.

12 Kapıları açılış yönlerine dikkat ederek çizdi.

13 Kapı bilgilerini yazdı. 

14 İç merdiveni çizdi.

15 İç merdiven korkuluğunu çizdi.

16 İç merdiven bilgilerini yazdı.

17 İç ölçülendirmeyi yaptı.

18 Dış ölçülendirmeyi yaptı.

19 Kotlu ölçülendirmeyi yaptı.

20 Mahal tablosunu oluşturdu.

21 Taramaları yaptı.

22 Çerçeve ve anteti kopyaladı, antet bilgilerini yazdı.

23 Çalışmayı zamanında bitirdi.

Sütun Toplamı
Ölçek Puanı

100 Üzerinden Alınan Puan
Tabloda her bir ölçüt için belirlenen en yüksek puan 5’tir. 
Tabloda her bir ölçüt için belirlenen en yüksek puan 5’tir. Tabloda toplam 23 ölçüt vardır. Dolayısıyla tablodan alınabilecek 
en yüksek puan 23 x 5 = 115 tir. 

100 Üzerinden Alınan Puan = [(Ölçek Puanı x 100) / 115] 

Yönerge 
Bu uygulama kapsamında öğrenci tarafından kazanılması istenen beceri ve davranışların ne düzeyde 
gerçekleştiğini dikkate alarak belirlenen ölçütlerin derecesini ilgili kutucuğa (X) işaretleyiniz.
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10.1. Beşik ve Kırma Çatı Tanzimi  
10.2. Beşik Çatı Plan ve Kesit Çizimi 
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10.4. Çatı Makası ve Detay Çizimleri 
10.5. Çatı Planı Taramaları ve Antet Çizimi 
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 10. BİLGİSAYARLARLA DUBLEKS KONUT ÇATI PLANI VE 
KESİT ÇİZİMİ

Çatı; binaların üstünü kapayan, onları kar, yağmur, rüzgâr vb. dış etmenlerden koruyan yapı elemanıdır. Çatılar; 
yapılış şekilleri, taşıyıcı sistemi, taşıyıcı sisteminin malzemesi, eğimi, ısı yalıtım uygulaması, örtü malzemesi ve kul-
lanım şekillerine göre sınıflandırılır.

10.1. Beşik ve Kırma Çatı Tanzimi
Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te tanzim; “düzenleme, düzen verme, yoluna koyma” anlamlarına gelir. Çatı 
tanzimi, binanın planına göre çatıyı meydana getiren eğik yüzeyler ile eğik yüzeylerin birleşimi sonucu ortaya çıkan 
mahyaları birleştirme işlemidir. Çatı tanzimi sayesinde çatı yüzeyindeki yağmur sularının akış yönü düzenlenmiş 
olur.

10.1.1. Beşik Çatı Tanzimi
Tepe mahya aşığından başlayarak yalnız iki yana eğimi olan çatı şeklidir. Ters çevrildiği düşünüldüğünde beşik gö-
rüntüsü aldığı için bu ismi almıştır. Bitişik nizam yapıların çatıları genellikle beşik çatı olarak tanzim edilir. 

Beşik çatı tanzimi yapılırken aşağıdaki sıra izlenir:

•  Layer Properties Manager (LA) komutu kullanılarak açılan diyalog kutusundan bina sınırı ve çatı adında iki ayrı 
katman oluşturulur (Görsel 10.1).

•  Bina sınırı katmanı, Linetype (çizgi tipi) Hidden (kesik çizgi) olarak ayarlanır.

•  Çatı katmanı, Linetype Continuous olarak ayarlanır. 

Görsel 10.1: Layer Properties Manager diyalog kutusu

• Polyline (PL) komutu kullanılarak projeye ait son normal kat planı üzerinden bina sınırı ve bacalar çizilir.

• Normal kat planı üzerine yapılan bu çizimler, Move (M) komutu kullanılarak çizim alanında uygun bir yere 
taşınır.

• Bina sınırı, Offset (O) komutu kullanılarak saçak genişliği kadar çoğaltılır.

• Line (L) komutu kullanılarak saçak sınırı kısa kenar çizgisinin ortasından karşı kenarın ortasına tepe mahya çizilir.  
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Şekil 10.1’de planı verilen çatının bina ve saçak sınırı ölçülerini kullanarak beşik çatı tanzimini yapınız.

İşlem Basamakları

• Bina sınırını ve bacaları çiziniz.

• Saçak sınırını çiziniz.

• Saçak sınırı kısa kenar çizgisinin ortasından karşı kenarın ortasına tepe mahyayı çiziniz.

• Çatı planının yazılarını yazınız.

• Çatı planının ölçülendirmesini yapınız.

Şekil 10.1: Beşik çatı planı
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10.1.2. Kırma Çatı Tanzimi
Üzerine yapıldığı binanın kenar sayısı kadar eğimli yüzeyi olan çatılardır. Yüzeylerinin dört yöne 
de eşit değerde eğimleri vardır. Tüm saçaklar, yatay ve genellikle aynı düzlem üzerindedir. Yüzey-
ler birbirine düz, eğik, düşük ve dere mahyalarla bağlanır. 

Uygulama projesi çizilen villanın kırma çatı tanzimini yaparak planını çiziniz. 

Kırma çatı tanzimi yapılırken aşağıdaki aşamalar uygulanır.

1. Aşama Çizimi (Şekil 10.2): 

• Layer Properties Manager (LA) komutu kullanılarak açılan diyalog kutusundan bina sınırı ve çatı adında iki ayrı 
katman oluşturulur.

• Polyline (PL) komutu kullanılarak projeye ait son normal kat planı üzerinden bina sınırı ve bacalar çizilir.

• Bacalar, Offset (O) komutu ile dışa doğru çoğaltılarak en az 10 cm genişletilir.

Şekil 10.2: Kırma çatı tanzimi 1. aşama çizimi
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2. Aşama Çizimi (Şekil 10.3):

• Normal kat planı üzerine yapılan bu çizimler, Move (M) komutu kullanılarak çizim alanında uygun bir yere 
taşınır. 

• Bina sınırı, Offset (O) komutu kullanılarak saçak genişliği kadar çoğaltılır ve saçak sınırı oluşturulur. 

• Saçak sınırı, çatının büyüklüğü ve kenar sayısı dikkate alınarak, çatının merkezine doğru küçültülerek Offset (O) 
komutu ile çoğaltılır. 

• Bu yöntemde içeriye doğru küçültülerek çoğaltılan saçak sınırının köşe noktaları takip edildiğinde eğik, dere ve 
düşük mahyaların iz şeklinde çıktığı görülür. 

• Bu izler Line (L) komutu kullanılarak birleştirildiğinde kırma çatı tanzimi tamamlanmış olur. 

• Çatı planına ait yazılar, MText (T) ve Multileader (MLD) komutları ile yazılır. 

• Çatı planının ölçülendirmesi, ölçülendirme komutlarından Dimlinear (DLI) ile yapılır ve çizim tamamlanır. 

Şekil 10.3: Kırma çatı tanzimi 2. aşama çizimi
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10.2. Beşik Çatı Plan ve Kesit Çizimi
Çatı planı çizimine başlanabilmesi için baca, havalandırma boşluğu ve ışıklık gibi çatıyı delip çıkacak olan yapı bö-
lümlerinin yerleri ve ölçüleri kesinleştirilmiş, yapının son normal kat planının da tamamlanmış olması gerekir. Ay-
rıca çatı şekli belirlenirken iklim koşulları, yapının çevredeki binalarla ilişkisi ve parselin nizam durumu göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Yapının üzerine uygulanacak çatı şekli belirlendikten sonra sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

• Son normal kat planı üzerinden binanın dış sınırı, balkonlar dâhil edilerek çizilir.

• Bacaların dış sınırı çizilir.

• Varsa havalandırma boşluğu ve ışıklık sınırları çizilir.

• Çizilen bu sınır çizgileri, çizim alanı içinde uygun bir yere taşınır.

• Ortalama bir saçak genişliği 50 cm kabul edilir. Bina sınır çizgisi, saçak genişliği kadar dışa doğru genişletilir.

• Bu aşamada, balkonlara saçak yapılıp yapılmayacağına karar verilir (Balkonlara saçak yapılması kararını etkile-
yecek en önemli durum, saçağın çatıda oluşturacağı kademe ve uzayan döşemenin boyutlarıdır.).

• Bacalar, son kat döşemesini geçip çatı arasına girdiğinde etrafına en az 10 cm kalınlığında yalıtım ve destek 
amaçlı duvar örülerek yükseltilir. Bundan dolayı normal kat planında işaretlenen baca sınırları da genişletilir.

• Ayrık nizam yapılarda beşik çatı tanzimi yapılırken saçağın kısa kenarının ortasından karşı kısa kenarın ortasına 
tepe mahya çizgisi çizilir. Karşılıklı iki kenarından bitişik nizam yapılarda ise tepe mahya çizgisi, bitişik olan cep-
helere dik olarak çizilir.

• Cephe hareketleri olan bir yapının üzerine beşik çatı tanzimi yapabilmek için çatının tamamını kapatacak bir 
dikdörtgen çizilir. Bu dikdörtgenin karşılıklı iki kısa kenarından tepe mahya çizgisi çizilerek çatı tanzimi yapılır 
(Şekil 10.4).

• Yağmur ve eriyen kar sularının akış yönü doğrultusundaki saçak kenarlarına yağmur olukları çizilir (Beşik çatı-
larda yağmur olukları sadece suyun aktığı yönün ucunda olur.).

• Yağmur oluklarının üzerine yağmur iniş borularının yeri işaretlenir. 

Şekil 10.4: Kademeli beşik çatı
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Uygulama projesi çizilen villanın beşik çatı tanzimini yaparak planını çiziniz. 

Beşik çatı tanzimi yapılırken aşağıdaki aşamalar uygulanır.

1. Aşama Çizimi (Şekil 10.5):

• Çatı planında kullanılacak katmanlar, Layer Properties Manager (LA) komutu kullanılarak açı-
lan diyalog kutusundan oluşturulur.

• Bina sınırı, Polyline (PL) komutu kullanılarak normal kat planının üzerinden çizilir.

• Baca sınırları, Polyline (PL) komutu ile çizilir.

Şekil 10.5: Beşik çatı tanzimi 1. aşama çizimi
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2. Aşama Çizimi (Şekil 10.6):

• Normal kat planı üzerine yapılan bu çizimler, Move (M) komutu kullanılarak çizim alanında uygun bir yere 
taşınır.

• Bina sınırı çizgisi, Offset (O) komutu kullanılarak saçak genişliği kadar (50 cm) dışa doğru çoğaltılır.

• Çoğaltılan bu çizgi, binanın saçak sınırıdır. Saçak sınırı, Properties (PR) komutu kullanılarak açılan diyalog kutu-
sundan çatı katmanına atanır.

• Tepe mahyanın çizilebilmesi için Rectangle (REC) komutu kullanılarak yapının cephe hareketlerinden kaynakla-
nan boşluklarını da kapatacak bir dikdörtgen çizilir.

• Çizilen dikdörtgenin kısa kenarının ortasından karşı kısa kenarının ortasına Line (L) komutu yardımıyla tepe 
mahya çizgisi çizilir.

Şekil 10.6: Beşik çatı tanzimi 2. aşama çizimi
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Son Aşama Çizimi (Şekil 10.7):

• Çatı yüzeyindeki yağmur sularının akış yönündeki saçak kenarına Rectangle (REC) komutu yardımıyla 15 cm 
genişliğinde yağmur olukları çizilir.

• Circle (C) komutu kullanılarak yağmur oluklarının üzerine yağmur iniş borularının yeri işaretlenir. Yağmur iniş 
borularının görünüşlerdeki durumu düşünülerek bina sınırları içerisinde kalmasına dikkat edilir.

• Dimlinear (DLI) komutu kullanılarak beşik çatının dış ölçülendirmesi yapılır.

• Açıklama yazıları, MText (T) komutu kullanılarak yazılır.

• Hatch (H) komutu kullanılarak  çatı yüzeyi için kiremit taraması (AR_RSHKE) yapılır.

Şekil 10.7: Beşik çatı planı
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Beşik Çatı Tanzimi ve Plan Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler 
için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz.
 

Ölçütler Evet Hayır

1 Kullanılacak katmanları oluşturdu.  

2 Normal kat planı üzerine bina sınırını çizdi.  

3 Normal kat planı üzerine baca sınırlarını çizdi.  

4 Normal kat planı üzerine yaptığı çizimi çizim alanında uygun bir yere taşıdı.  

5 Bina sınır çizgisini kullanarak saçak sınırını oluşturdu.  

6 Çatı yüzeyinin üzerine çatıyı tek parçada kapatacak olan dikdörtgeni çizdi.  

7
Bu dikdörtgenin kısa kenarının ortasından karşı kısa kenarının ortasına tepe mahya 
çizgisini çizdi.

 

8 Yağmur oluklarını çizdi.  

9 Yağmur oluklarının üzerine yağmur iniş borularının yerini işaretledi.  

10 Beşik çatı planına ait yazıları yazdı.  

11 Beşik çatı planında ölçülendirmeyi yaptı.  

12 Çatı planının taramasını yaptı.  

13 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 13 ölçütten en az 9’u Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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Tanzimi yapılan beşik çatının teknik resim kurallarına uygun olarak görünüşlerini çiziniz (Şekil 10.8).

İşlem Basamakları

• Yükseklikleri taşıyabilmek için arakesit çizgisini çiziniz.

• Ön görünüş çiziminin yapılacağı yere saçak seviyesi çizgisini çiziniz.

• Saçak sınırı ve bina sınırını, çizimin yapılacağı alana taşıma çizgileriyle taşıyınız.

• Çatı eğimini oluşturunuz.

• Ön görünüşe giren çatı elemanlarını taşıma çizgileriyle taşıyıp çiziniz.

• Mertek, aşık, bina sınırı, yağmur oluğu ve iniş boruları çizimlerini yapınız.

• Bacaları çiziniz.

• Sırasıyla sağ yan, sol yan ve arka görünüş çizimlerini yapınız.

Şekil 10.8: Beşik çatı planı ve görünüşleri
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10.2.1. Beşik Çatı Elemanları ve Ölçüleri

Çatı elemanları; taşıyıcı sistem, kaplama ve yalıtım elemanları olarak sınıflandırılır.

Çatı kaplama malzemesinin en bilineni ve geleneksel olanı kiremittir. Uzun ömürlü ve çevre dostu oluşuyla en çok 
kullanılan malzeme olmuştur. Olumsuz yanı ise ağır oluşudur. Günümüzde kiremit yerine değişik maddelerden 
üretilen çatı son kat ürünleri, daha çok tercih edilmektedir. Bu değişimin sebebi yaygınlaşan bu ürünlerin kolay 
uygulanabilme, şekil alabilme ve estetik olma özelikleridir. 

Isı ve su yalıtımı olmak üzere çatılarda iki farklı yalıtım uygulanır. Yalıtım malzemeleri, çatı son kat örtüsü ile çatı 
döşemesinin arasında değişik seviyelerde yer alır. Isı yalıtımında genel olarak cam ve taş yünü gibi malzemeler, su 
yalıtımında ise  petrol esaslı malzemeler kullanılır.

Binaların yalıtım sorunu genellikle çatıdan başlar. Hatalı, özensiz işçilik ve amacına uygun olmayan yalıtım malze-
melerinin kullanılması sonucu ortaya çıkan yalıtım problemleri; ileride düzeltilmesi zor olan sorunlar yaratabilir. 
Benzer sorunlarla karşılaşılmaması için çatı çözümlerinin iyi planlanması gerekir. Doğru yalıtım malzemesi seçimi, 
bu malzemeleri kuralına uygun şekilde uygulayacak teknik eleman ve ustalarla daha iyi çözümlenmiş çatıların oluş-
turulması mümkündür.

Taşıyıcı sistemi oluşturan ana eleman, çatı makasıdır. Dikme, aşık, mertek, kuşak ve göğüsleme bir araya gelerek 
çatı makasını oluşturur. 

 Ahşap Çatı Makası Elemanları

Çatı Makası: Bir çatının yükünü taşımak üzere makas biçiminde çatılmış ahşap, beton, çelik ya da hafif alaşımlar 
ile yapılan çerçevedir. Ahşap çatılarda makas eksenleri arası mesafe en fazla 300-350 cm olmalıdır.

Mertek: Çatı kaplama sistemlerini taşıyan, 40-60 cm aralıklarla mahya saçak istikametine dik olarak döşenen, 
en az 5x10 cm ölçülerindeki taşıyıcı elemandır. Merteklerin aşıkların üzerine oturacak kısımları 1∕5 oranında 
oyulmalı ve aşıkların üzerine oturması sağlanmalıdır.

Aşık: Saçak boylarına ve dikme üstlerine yerleştirilen, mertekleri taşıyan, en az 10x10 cm ölçülerindeki taşıyıcı 
elemandır. Aşıklar arası mesafe en fazla 300-350 cm olmalıdır.

Dikme: Üstüne oturan mahyanın yükünü taşıyıp bunu döşemeye aktaran en az 10x10 cm ölçülerindeki taşıyıcı 
elemandır.

Kuşak: Aşıklara dik doğrultuda duran ve bir dikmenin iki yanında bulunarak merteklere kadar uzanan stabilize 
elemanıdır. Kuşak 1∕5 oranında oyulmalı ve aşığın altına kenetlenmesi sağlanmalıdır.

Göğüsleme: Aşıkların yükünü düşey taşıyıcı eleman olan dikmeye aktaran basınç çubuklarıdır. Basınca çalıştığı 
için göğüslemelerin kare kesite sahip ahşap çubuklardan yapılması daha doğrudur. Göğüslemenin yüksekliği, iki 
dikme arasındaki açıklığın yaklaşık 1∕4’ü olacak şekilde belirlenir. Aşık ile dikme arasında 45°lik açı ile tespit edilir.

Yastık: Dikmelerin ve damlalık aşıklarının altına yerleştirilen, en az 2,5-3 cm kalınlığı olan ahşap elemandır. 
Damlalık aşığının altına parçalı ya da boydan boya konulabilir. 

Dolgu Takozu: Göğüsleme ile mertek arasında kalan boşluğu doldurarak merteğin sıkıştırılmasını sağlayan ah-
şap elemandır. Yaklaşık kesit ölçüleri 2,5x10 cm’dir.
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10.2.2. Beşik Çatı Elemanlarının Çizimi
Çatı makası, mertek, aşık, dikme, kuşak, göğüsleme, yastık ve doldu takozu gibi beşik çatı eleman-
larının çizimi 1∕50 ölçeğine uygun olarak yapılır. 

Tanzimi yapılan beşik çatının elemanlarını çiziniz.    

Beşik çatı elemanları çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır.

1. Aşama Çizimi (Şekil 10.9):

• Çatı elemanlarının çiziminde kullanılacak 
katmanlar, Layer Properties Manager 
(LA) komutu kullanılarak açılan diyalog 
kutusundan oluşturulur (Görsel 10.2).

• Tepe mahya, bacalar, saçak ve bina sınırı 
çizgileri beşik çatı planından çizim ala-
nında uygun bir yere Copy (CO) komutu 
yardımıyla kopyalanır.

• Tepe mahya çizgisinin katmanı, Pro-
perties (PR) komutu kullanılarak açılan 
diyalog kutusundan aşık ekseni olarak 
değiştirilir.

• Kargalık duvarı, mertekler arasındaki 
boşluğu dolduran duvar parçasıdır. Su 
akış yönünün en ucunda bulunan kargalık duvarları 10 cm, diğer tüm duvarlar 20 cm kalınlıkta olacak şekilde 
Offset (O) ve Fillet (F) komutları yardımıyla çatının içine doğru çoğaltılarak çizilir.

Görsel 10.2: Çatı elemanları katman listesi

Şekil 10.9: Beşik çatı elemanları 1. aşama çizimi
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2. Aşama Çizimi (Şekil 10.11):

• Offset (O) komutu kullanılarak kargalık du-
varlarının 10 cm önüne damlalık aşığı ekseni 
oluşturulur. 

• Kalkan duvar; tek yüzeyli veya beşik çatılı 
yapılarda mahyaya dik doğrultuda örülen, 
çatının üçgen biçimli yan boşluğunu örten 
duvardır (Şekil 10.10). Çatıda bulunan kade-
melerden dolayı içe doğru geldiği için yük-
selen kargalık duvarı da kalkan duvar olarak 
adlandırılır. Ara aşık ekseni, saçaklara paralel 
olan kalkan duvarların 10 cm önüne Offset 
(O) komutu ile çoğaltılarak çizilir.

• Tepe aşık ve damlalık aşığı arası ölçülür. 300-350 cm’den fazla olan açıklıklar için Offset (O) komutu yardımıyla 
ara aşık ekseni oluşturulur

Şekil 10.10: Beşik çatı aşık yerleri, kalkan ve kargalık duvarı

Şekil 10.11: Beşik çatı elemanları 2. aşama çizimi
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3. Aşama Çizimi (Şekil 10.12):

• Makas merteği eksenleri, aşık eksenlerine dik yönde duran kalkan duvarların 10 cm önünden başlanarak Offset 
(O) komutu ile çoğaltılarak oluşturulur.

• Makas eksenleri, eksenler arası mesafe 350 cm’yi geçmeyecek şekilde Offset (O) komutu ile çoğaltılarak oluş-
turulur.

• Makas eksenleri oluşturulurken bacaların konumuna dikkat edilir. Bu eksenlerin bacanın içinden geçmemesi 
için gerekli önlemler alınır.

Şekil 10.12: Beşik çatı elemanları 3. aşama çizimi
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4. Aşama Çizimi (Şekil 10.13):

• Mertek eksenleri, iki makas ekseninin arasına Offset (O) komutu ile 
çoğaltılır.

Mertek eksenleri arası mesafe, ortalama 40-60 cm aralığında olmalıdır. Çi-
zimi yapılan projede makas aralıkları 50 cm ve katları şeklinde alındığı için 
mertek eksenleri arası mesafe 50 cm olacak şekilde çizilmiştir. Bu eksenin 
aralıkları, saçak kenarlarında farklılık gösterebilmektedir.

• Dikmelerin yeri, Point Style (PTYPE) ayarları yapıldıktan sonra Point 
(PO) komutu ile işaretlenir (Görsel 10.3).

Dikmeler, aşık eksenleri ile makas eksenlerinin kesiştiği noktalarda olma-
lıdır.

Görsel 10.3: Point Style ayarları

Şekil 10.13: Beşik çatı elemanları 4. aşama çizimi
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5. Aşama Çizimi (Şekil 10.14):

Eksenleri hazırlanan çatı elemanları, gerçek ölçülerine getirilir.

• Aşıklar, kesit ölçüsü olarak 10x12 cm ölçülerinde çizilir. Aşık eksenleri, Offset (O) komutu ile sağa ve sola beşer 
cm çoğaltılarak 10 cm genişliğe getirilir. 

• Aktif katmanda çoğaltma işlemi yapabilmek için aşık katmanı, Layer Properties Manager (LA) komutu kullanı-
larak açılan diyalog kutusundan aktif hâle getirilir. Offset (O) komutu çalıştırıldıktan sonra Layer (L), ardından 
Current (C) seçilirse çoğaltma işlemi aktif katmanda gerçekleşir (Görsel 10.4).

Görsel 10.4: Aktif katmanda çoğaltma ayarı

• Mertekler, en küçük mertek kesiti ölçüsü olan 5x10 cm ölçülerinde çizilir. Mertek eksenleri, üstte ve altta 2,50 
cm olmak üzere Offset (O) komutu ile çoğaltılır.

Çatı elemanlarının üstten alta doğru sıralaması düşünülerek kesişim noktalarındaki iç içe giren çizgileri Trim 
(TR) komutu kullanılarak temizlenir.

Şekil 10.14: Beşik çatı elemanları 5. aşama çizimi
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Son Aşama Çizimi (Şekil 10.15):

• Bacaya denk gelen yerdeki makas veya merteklerin durumu çözümlenir.

Baca tek bir merteği kesiyorsa Şekil 10.15’teki gibi kasnak ilaveleri yapılır ve kesilen merteğin yükü kasnak yardı-
mıyla yandaki merteklere taşıttırılır.

Baca birden fazla merteği veya makası kesiyorsa Şekil 10.16’daki gibi bacanın önüne ve arkasına, kesilen mertekleri 
karşılayacak şekilde ilave aşıklar çizilir. Bu aşıkların iki ucuna da dikme yerleştirilir.

Çatı planına çizilmesi gereken kuşağın ve dolgu takozunun uzunluğu, çatı eğimine bağlı olarak belirlenir. Bundan 
dolayı çizime A-A kesitinin çizimi ile devam edilir. A-A kesiti çizimi tamamlandıktan sonra çatı planına dönülerek 
eksik bırakılan çatı elemanlarının çizimi tamamlanır. 

Şekil 10.15: Baca tek merteği kestiğinde uygulanan çözüm ve çözümün renklendirilmiş üç boyutlu görünümü 
(son aşama çizimi)

Şekil 10.16: Baca birden fazla merteği kestiğinde uygulanan çözüm ve çözümün renklendirilmiş 

üç boyutlu görünümü
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Beşik Çatı Elemanlarının Plan Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler için 
Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

1 Kullanılacak katmanları oluşturdu.  

2
Tepe mahyayı, bacaları, bina sınırı ve saçak çizgilerini beşik çatı planından çizim alanında uy-
gun bir yere kopyaladı.

 

3 Kargalık duvarını 10 cm, kalkan duvarları ise 20 cm genişliğinde çizdi.   

4 Damlalık aşığı eksenini çizdi.  

5 Kademe saçakları boyunca ara aşık eksenini çizdi.  

6 Ara aşık eksenini çizdi.  

7 İki aşık arası mesafenin 300-350 cm’yi geçmemesine dikkat etti.  

8 Makas merteği eksenini çizdi.  

9 İki makas arası mesafenin 300-350 cm’yi geçmemesine dikkat etti.  

10 Makas eksenlerinin arasına mertek eksenini çizdi.  

11 Mertek eksen aralıklarının eşit ve 40-60 cm aralığında olmasına dikkat etti.  

12 Damlalık aşığı hariç, aşık ve makas-mertek eksenlerinin kesişim noktasına dikmeleri yerleştirdi.  

13 Eksen çizgilerini kullanarak çatı elemanlarını gerçek ölçüsüne getirdi.  

14
Çatı elemanlarının üstte ve altta olma durumlarını düşünerek çizgileri içe içe girmiş 
olan elemanların çizgilerini temizledi. 

 

15 Bacaya denk gelen yerde makas veya mertekler varsa bunların düzenlemesini yaptı.  

16 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 16 ölçütten en az 11’i Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili öğrenmeyi 
tekrar gözden geçirmelisiniz.
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10.2.3. Kesme Düzlemi Yerinin Belirlenmesi
Çizilen projeye ait plan ve görünüşlerde ifade edilemeyen detaylarla ilgili olarak kesit çizilmesi gerekir. Bunun için 
önce kesme düzleminin yeri belirlenir. Kesme düzlemi, yapı ile ilgili en fazla detay içeren yerden geçecek şekilde 
planlanır. Kesme düzlemi, hayalî bir düzlem olup yapıyı çatıdan temele kadar bir bütün hâlinde keser. Mimari pro-
jelerde X-X ve Y-Y doğrultusu olmak üzere en az iki adet kesit çizilir. Merdiven varsa bu kesitlerden biri muhakkak 
merdivenden ve düşük döşemeden geçmelidir. Ayrıca kesme düzlemi, bakış yönü ve isim bilgilerini de içermelidir.

Çizilen tüm kat planları göz önünde bulundurularak projeye ait kesme düzlemleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir (Şekil 
10.17):

Şekil 10.17: Kesme düzlemi yerinin belirlenmesi 
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10.2.4. X-X Yönü Kesit Çizimi
Kesit, kesme düzleminin bakış yönü doğrultusunda çizilir. Bakış yönü doğrultusunun gerisinde 
kalan proje elemanları çizime dâhil edilmeyeceği için planda kesme düzleminin arkasında kalan 
çizim kapatılmıştır.

Uygulama projesi çizilen villaya ait beşik çatının A-A kesitini çizerek plandaki eksikleri tamam-
layınız. 

Beşik çatının A-A kesiti çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır.

1. Aşama Çizimi (Şekil 10.18):

Şekil 10.18: Beşik çatı A-A kesiti 1. aşama çizimi

h
ttp

://
k

ita
p

.e
b

a
.g

o
v
.tr/

K
o

d
S

o
r.p

h
p

?
K

O
D

=2
2

3
8

4

• Kesme düzleminin yeri, kat planından çatı planına 
Copy (CO) komutu ile kopyalanır.

• Kesit çiziminin yapılacağı yere Line (L) komutu yar-
dımıyla yatay bir çizgi çizilir. Bu çizgi, betonarme 
döşemenin üst kenarı olarak kabul edilir.

• Beşik çatının kesit çizimine normal kat tavanının 
döşemesi ve kirişleri çizilerek başlanır. Kesme düz-
leminin binayı kestiği noktalar, Ray komutu kullanı-
larak kesitin çizileceği yere ışın çizgisi olarak çizilir.

Ray komutunu kullanabilmek için ekranda iki nokta 
işaretlenmesi gerekir. İşaretlenen birinci nokta ile ışı-
nın başlangıç noktası, ikinci nokta ile gitmesi istenen 
doğrultu gösterilir.

• Çizilen ışınların yatay çizgiyle kesiştiği noktalardan 
faydalanılarak Line (L) komutu yardımıyla döşeme 
(15 cm) ve kiriş kesiti (25/50 cm) çizilir.

• Kirişlerin altından yaklaşık 50 cm sarkıtılarak bina 
dış duvarlarının yeri ifade edilir.



Uygulamalı Bilgi Yaprağı

254 10. BİLGİSAYARLA DUBLEKS KONUT ÇATI PLANI VE KESİT ÇİZİMİ

2. Aşama Çizimleri (Şekil 10.19):

• Damlalık aşığı, Ray komutu kullanılarak kesitin çizileceği yere doğru taşınır.

• Damlalık aşığının altında 20x5 cm ölçülerinde yastık bulunur. Bundan dolayı öncelikle Rectangle (REC) komutu 
kullanılarak yastık çizilir.

• Yastığın üstüne Rectangle (REC) komutu yardımıyla 10x12 cm ölçülerinde damlalık aşığı çizilir.

• 1∕3 oranında belirlenen çatı eğimi, damlalık aşığının dış kenar ucundan başlanarak Line (L) komutu ile oluştu-
rulur.

• Eğim çizgisi, merteğin görünüşü çizilirken eksen çizgisi olarak kullanılacaktır. Merteğin, damlalık aşığına 1∕5 ora-
nında oturtulması gerekir. Eksen çizgisi, 2 cm aşağı ve 8 cm yukarı olacak şekilde Offset (O) komutu ile çoğaltılır.

• Çoğaltılan bu çizgiler, mertek görünüşünün alt ve üst kenar çizgileri olduğu için Properties (PR) komutu kulla-
nılarak açılan diyalog kutusundan mertek katmanına atanır.

• Merteğe ait çizgiler, saçak sınırı ve çatının ortasından gelen taşıma çizgisine kadar Extend (EX) komutu ile uza-
tılır.

Şekil 10.19: Beşik çatı A-A kesiti 2. aşama çizimleri
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Şekil 10.20: Beşik çatı A-A kesiti 3. aşama çizimleri

3. Aşama Çizimleri (Şekil 10.20):

1. Adım

• Rectangle (REC) komutu kullanılarak ara aşık, yastık 
ve ikisinin arasında kalan yüksekliğe dikme çizilir.

2. Adım 

• Kuşak, yüksekliğinin 1∕5’i oranında ara aşığa kenet-
lenerek Line (L) komutu yardımıyla 10 cm yüksek-
liğinde çizilir.

3. Adım

• Göğüslemenin yüksekliği, makas eksen aralığının 
yaklaşık 1∕4’üdür. Makas aralığı kesitin geçtiği yer-
de 300 cm olduğu için göğüsleme yüksekliği, 75 cm 
olacak şekilde Rectangle (REC) komutu yardımıyla 
aşık ortalanarak çizilir.  

(Çatının tamamında göğüsleme yüksekliği 75 cm ya-
pılacak.) 

4. Adım

• Rectangle (REC) komutu kullanılarak tepe aşık, yas-
tık ve ikisinin arasında kalan yüksekliğe dikme çizilir.

5. Adım 

• Kuşak, yüksekliğinin 1∕5’i oranında tepe aşığa kenet-
lenerek Line (L) komutu yardımıyla 10 cm yüksekli-
ğinde çizilir. 

• Tepe aşığı, bina genişliğinin tam ortasında olduğu 
için bu nokta aynı zamanda çatının simetri eksenidir. 
Buraya kadar yapılan çizimin simetriği, Mirror (MI) 
komutu ile oluşturulur. 
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4. Aşama Çizimi (Şekil 10.21):

• Görünüşe giren baca ve duvarlar çizilir. Bacanın köşe noktaları, kesit alanına Ray komutu ile taşınır. Line (L) 
komutu kullanılarak bacanın görünüşü çizilir.

• Bacanın bitiş seviyesi, çatının en yüksek yerini en az 50 cm geçecek şekilde Line (L) komutu ile çizilir.

• Line (L) komutu kullanılarak baca şapkası çizilir ve bacanın yalıtımı için yüzeyde yalıtım kademesi oluşturulur.

• Çatının kademesinden dolayı duvarda oluşan köşe, Ray komutu ile taşınır. Line (L) komutu yardımıyla görünüş 
olarak çizilir. 

• Kademenin olduğu yerin sağında bulunan dikme elemanları, Line (L) komutu yardımıyla görünüş olarak kesite 
işlenir. 

Şekil 10.21: Beşik çatı A-A kesiti 4. aşama çizimi
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Son Aşama Çizimi (Şekil 10.22):

• Kuşaklar plana işlenir. Bunun için kuşağın başlangıç ve bitiş noktaları Ray komutu kullanılarak A-A kesitinden 
plana taşınır. Kuşak, çatı makasını oluşturan merteklerin üzerine Line (L) komutu ile çizilir.

• Aşıkların altında kalan kısımlar Trim (TR) komutu ile temizlenir.

Kuşak ile mertek arasında kalan boşluk, dolgu takozu ile doldurulur. Takozun plan üzerindeki ölçülerine ulaşabilmek 
için A-A kesitine çizimi yapılır ve dolgu takozu plana taşınır. Kesme düzlemi makasın önünden geçmediği için A-A 
kesitinde dolgu takozu görünmez. Plandaki yeri bulunduktan sonra dolgu takozu silinir.

• Rectangle (REC) komutu kullanılarak her bir dikmenin ve aynı doğrultudaki damlalık aşıklarının altına  20x20 
cm ölçülerinde yastık çizilir.

Şekil 10.22: Beşik çatı A-A kesiti son aşama çizimi
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Şekil 10.23’teki beşik çatı planında belirtilen yerden geçen C-C kesme düzlemine ait kesiti çiziniz. 

İşlem Basamakları

Şekil 10.23: Beşik çatı planı, A-A ve C-C kesitleri 

• Normal kat tavanı döşeme ve kirişlerinin kesitini 
çiziniz.

• Kiriş kesitlerinin altına normal kat dış duvarlarını 
çiziniz. 

• Yastık ve damlalık aşığını çiziniz.

• Çatı eğimini 1∕5 oranında oluşturunuz.

• Merteğin, eğime uygun çizimini yapıp aşığa 1∕5 
oranında oturmasını sağlayınız.

• Mertek görünüşünü çiziniz.

• Kargalık duvarının kesitini çiziniz.

• Ara aşığı, dikme ve yastığı ile birlikte çiziniz.

•  Ara aşığın altına kuşağı çiziniz.

•  Göğüslemeyi çiziniz.

•  Tepe aşığı; dikme, yastık, kuşak ve göğüslemesi ile 
birlikte çiziniz.

•  Bacayı, bacanın şapkasını ve yalıtım kademesini çi-
ziniz.

•  Görünüşe giren duvar ve ara aşıkları çiziniz.

•  Makas merteğine ait olan dolgu takozunu ve kuşa-
ğı kesite işleyiniz.
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Beşik Çatı C-C Kesiti Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceri-
ler için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz.

Ölçütler Evet Hayır

1 Kesme düzlemini kat planından çatı planının üzerine kopyaladı.  

2 Kesitin çizileceği yere yatay bir çizgi çekerek plandan gelen kesme düzleminin binayı 
kestiği noktaları kesitin çizileceği alana taşıdı.  

3 Normal kat tavanı döşeme ve kirişlerinin kesitini çizdi.  

4 Kiriş kesitlerinin altına normal kat dış duvarlarını çizdi.  

5 Yastık ve damlalık aşığını çizdi.  

6 Verilen oranda çatı eğimini oluşturdu.  

7 Merteğin, eğime uygun çizimini yapıp aşığa 1∕5 oranında oturmasını sağladı.  

8 Merteğin bir ucunu saçak sınırına, diğer ucunu tepe mahya orta noktasına kadar 
uzatarak mertek görünüşünü çizdi.  

9 Kargalık duvarının kesitini çizdi.  

10 Ara aşığı, dikme ve yastığı ile birlikte çizdi.  

11 Ara aşığın altına kuşağı çizdi.  

12 Makas eksen aralığının yaklaşık 1∕4‘ü oranında göğüsleme yüksekliğini belirledi ve 
çizdi.

 

13 Tepe aşığı; dikme, yastık, kuşak ve göğüslemesi ile birlikte çizdi.  

14 Çatı simetri eksenini belirledi. Çizdiği elemanların simetriğini bu eksene göre  
alarak kesitin devamını oluşturdu.  

15 Görünüşe giren baca ve duvarları çizdi.  

16 Baca bitiş yüksekliğini belirleyerek baca şapkasını çizdi.  

17 Baca yalıtımı için yüzeyde yalıtım kademesi oluşturdu.  

18 Çatı içerisinde kalan ve görünüşe giren duvar ve ara aşıkları çizdi.  

19 Kesitteki kuşakları plana taşıyarak bu kuşakları makas merteklerine çizdi.  

20 Kesitten faydalanarak dolgu takozunun ölçülerini tespit etti ve dolgu takozunu 
plana çizdi.  

21 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 21 ölçütten en az 15’İ Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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10.2.5. Y-Y Yönü Kesit Çizimi 
Y-Y doğrultusundan geçirilen B-B kesme düzlemine ait kesitin çizilebilmesi için şekil, saatin dönüş yönünde 90° 
döndürülmelidir. Bu işlem iki şekilde gerçekleştirilebilir: 

• Rotate (RO) komutu kullanılarak çatı planı, tüm elemanları ile birlikte döndürülür. Kesit çizildikten sonra ters 
yönde döndürülerek eski pozisyonuna getirilir. 

• Diğer yöntem ise X-Y koordinat düzlemi üzerinde gerçekleştirilir. Burada çizimin bir parçası değil, çizimin yapıldı-
ğı tüm katmanlar döndürülür. Bunun uygulanabilmesi için ekranın sağ üst köşesinde bulunan View Cube [(viuv 
kub) (görüntüleme küpü)] üzerindeki sembol kullanılır (Görsel 10.5).

Görsel 10.6: “View Cube”u aktifleştirme 

Görsel 10.5: “View Cube”un ekran görünümü 

a) View Cube kullanılmadan önceki koordinat sistemi ve 
View Cube görünüşü                   

b) View Cube kullanıldıktan sonraki koordinat sistemi ve 
View Cube görünüşü  

Kesit çizildikten sonra “UCS”i [(user coordinate system) (yusır koordinınt sistım) (kullanıcı koordinat sistemi)] tekrar 
eski hâline getirmek için View Cube üzerindeki sembol kullanılır. Bir başka yöntem ise klavyeden Plan yazılması 
iki kez Enter tuşuna basılmasıdır. 

Sağ üst köşedeki View Cube kapalı ise aktif hâle getirmek için Displayviewcubein2d komutu OFF konumundan ON 
konumuna getirilir (Görsel 10.6).
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Şekil 10.24: Beşik çatı B-B kesiti 1. aşama çizimi 

Kesit, kesme düzleminin bakış yönü doğrultusunda çizilir. Bakış doğrultusunun gerisinde kalan 
proje elemanları çizime dâhil edilmeyeceği için planda kesme düzleminin arkasında kalan çizim 
kapatılmıştır. 

Uygulama projesi çizilen villaya ait beşik çatının B-B kesitini çizerek plandaki eksikleri tamam-
layınız. 

Beşik çatının B-B kesiti çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır. 

1. Aşama Çizimi (Şekil 10.24): 

• A-A kesitindeki yükseklikleri taşıyabilmek için Line (L) komutu kullanılarak arakesit çizgisi çizilir. Arakesit çizgisi, 
plandaki kademeler göz ardı edilerek 45°lik açı ile çizilir. 

• Kesilen duvar ve merteklerin yüksekliklerini A-A kesitinden taşıyabilmek için B-B kesme düzlemi çizgisi, A-A 
kesitine doğru Stretch (S) komutu ile uzatılarak bu çizginin A-A kesitini kesmesi sağlanır. 

• A-A kesitinden döşeme üstü, döşeme kalınlığı, kiriş yüksekliği ve duvar alt seviyesine ait yükseklik; Ray komutu 
yardımıyla arakesit çizgisi üzerine, oradan da B-B kesitinin çizileceği alana taşınır. 

• B-B kesme düzleminin planda kestiği duvara ait noktalar Ray komutu kullanılarak kesitin çizileceği alana taşınır. 

• Plandan ve A-A kesitinden gelen taşıma çizgilerinin kesişim noktaları kullanılarak Line (L) komutu yardımıyla 
döşeme, kiriş ve duvar kesitleri çizilir. 

• Kesme düzleminin hemen önünde yer alan, görünüşe giren baca ile kalkan duvarın genişliği ve plandan yüksek-
liği; Ray komutu yardımıyla A-A kesitinden taşınır ve Line (L) komutu ile çizilir.
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2. Aşama Çizimleri (Şekil 10.25): 

• B-B kesme düzleminin A-A kesitindeki merteği kestiği noktalar, arakesit çizgisi yardımıyla B-B kesitinin çizildiği 
alana Ray komutu ile taşınır. 

• Ray komutu kullanılarak B-B kesme düzlemi ile planda kesişen merteklerin kesişim noktalarından kesit alanına 
doğru taşıma çizgileri çizilir. 

• Merteğe ait yükseklik ile genişliğin kesiştiği alan, Rectangle (REC) komutu kullanılarak, mertek kesiti olarak 
çizilir. 

• A-A kesitinde kesilen mertek incelendiğinde bu merteğin kesildikten sonra çatının tepe noktasına doğru yüksel-
meye devam ettiği görülür. Aynı merteğe ait görünüşe giren bu kısmı çizebilmek için tepe noktası, Ray komutu 
yardımıyla A-A kesitinden B-B kesit alanına doğru taşınır. 

• Plandan taşınan mertek genişlikleri ile tepe noktası yüksekliğine ait taşıma çizgisinin kesiştiği alan, Rectangle 
(REC) komutu kullanılarak, mertek görünüşü olarak çizilir. 

• Hazırlanan mertek kesit ve görünüşü, kesilen tüm mertek hizalarına Copy (CO) komutu ile kopyalanır.

Şekil 10.25: Beşik çatı B-B kesiti 2. aşama çizimleri
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• Kalkan duvarın önündeki ara aşığın yüksekliği, Ray 
komutu yardımıyla A-A kesitinden taşınır. 

• Bu aşığa ait dikmeler, Ray komutu yardımıyla plan 
üzerinden taşınır. Line (L) komutu kullanılarak önce 
yastık, yastığın üzerinden ara aşığın altına kadar da 
dikme çizilir. 

• Tepe aşığın yüksekliği, A-A kesitinden B-B kesit ala-
nına Ray komutu ile taşınır. Mertek aralarından gö-
rünüşe giren aşık, Line (L) komutu ile çizilir. 

• Dikme kenarları, Ray komutu yardımıyla plandan 
taşınır. Line (L) komutu kullanılarak tepe aşığın al-
tından döşeme üstüne kadar dikmeler çizilir. 

• Rectangle (REC) komutu kullanılarak dikmenin altı-
na yastık çizilir. Yastığın içinde kalan dikme çizgileri, 
Trim (TR) komutu ile temizlenir. 

• A-A kesitinden kuşak yüksekliği, plandan ise kuşak 
genişliği taşınarak dikmelerin yanına Rectangle 
(REC) komutu yardımıyla kuşak çizimi yapılır. 

• Kuşak ile mertek arasında kalan boşluk, dolgu tako-
zu ile doldurulur. Dolgu takozunun yüksekliği, A-A 
kesitine çizilen dolgu takozu görünüşünden Ray 
komutu kullanılarak taşınır. 

• Tek bir makas merteği için yapılan bu çizim, diğer 
makas merteklerine Copy (CO) komutu kullanıla-
rak kopyalanır. 

• Göğüslemenin alt seviyesi, Ray komutu kullanıla-
rak A-A kesitinden taşınır. Line (L) komutu kulla-
nılarak bu çizgi ile dikmenin kesiştiği yerden tepe 
aşığın altına doğru 45°lik açıyla göğüslemenin dış 
kenarı çizilir. 

• Göğüslemenin dış kenarı, Offset (O) komutu ile içe 
doğru 10 cm çoğaltılarak iç kenar çizgisi oluşturu-
lur. 

Şekil 10.26: Beşik çatı B-B kesiti 3. aşama çizimleri 

3. Aşama Çizimleri (Şekil 10.26): 
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Son Aşama Çizimi (Şekil 10.27): 

• Ara aşık ve damlalık aşığının alt ve üst seviyesi, Ray komutu yardımıyla A-A kesitinden B-B kesitine taşınır ve 
Line (L) komutu ile çizilir. 

• Ara aşığa ait kuşak alt seviyesi, A-A kesitinden, genişliği ise plan üzerinden Ray komutu ile taşınır ve Rectangle 
(REC) komutu ile çizilir. 

• Tepe aşığın altına çizilen göğüslemeler Copy (CO) komutu kullanılarak ara aşığın altına kopyalanır. 

• Tepe aşığa kadar yükselen mertekler, çatının diğer yarısına geçtiğinde saçak seviyesine doğru inmeye başlar. 
Yükselirken önden görülen mertekler, ara ve damlalık aşıklarının da arkasından geçerek görünüşe girer. Görü-
nüşe giren bu mertekler Line (L) komutu ile çizilir. 

• B-B kesit çizimi tamamlandığı için koordinat sistemi (UCS), Plan yazılıp iki kez Enter tuşuna basılarak WCS ça-
lışma düzlemine geri döndürülür.

Şekil 10.27: Beşik çatı B-B kesiti son aşama çizimi 
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Şekil 10.28’deki beşik çatı planında belirtilen yerden geçen D-D kesme düzlemine ait kesiti çiziniz. 

İşlem Basamakları 

• Normal kat tavanı döşeme ve kirişlerinin kesitini çiziniz. 

• Kiriş kesitlerinin altına normal kat dış duvarlarını çiziniz. 

• Kesilen ve görünüşe giren kalkan duvar ve bacaları çiziniz. 

• Kesilen ve görünüşe giren mertekleri çiziniz. 

• Kesme düzlemine en yakın ara aşıktan başlayarak damlalık aşığına kadar görünüşe giren elemanları çiziniz. 

• Genişlikleri plandan taşıyınız. 

• Yükseklikleri, A-A veya C-C kesitinden taşıyınız. 

• Dikme, kuşak, göğüsleme ve dolgu takozunu çiziniz. 

• Görünüşe giren mertekleri çiziniz.

Şekil 10.28: Beşik çatı planı ve D-D kesiti çizimi
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Beşik Çatı D-D Kesit Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı bece-
riler için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz.

Ölçütler Evet Hayır

1 Yükseklikleri taşıyabilmek için arakesit çizgisini çizdi.  

2 A-A kesitinden döşeme, kiriş ve duvar çizgilerini taşıdı.  

3 B-B kesme düzleminin planda kestiği duvarları taşıdı.  

4
Plan ve kesitten gelen taşıma çizgilerinin kesiştiği noktaları kullanarak döşeme, 
kiriş ve duvarları çizdi. 

 

5
Kesme düzlemi ile tepe mahya arasında görünüşe  giren baca ve kalkan duvar-
ları çizdi.

 

6 Kesilen mertekleri çizdi.  

7 Kesilen merteklerin görünüşe giren kısımlarını çizdi.  

8 Kalkan duvarın önündeki ara aşığı çizdi.  

9 Tepe aşığı çizdi.  

10 Tepe ve ara aşığa ait dikme ve yastıkları çizdi.  

11 Tepe aşığa ait kuşağı ve dolgu takozunu çizdi.  

12 Göğüslemeyi çizdi.  

13 Ara ve damlalık aşıklarını çizdi.  

14 Görünüşe giren mertekleri çizdi.  

15
Kullanıcı koordinat sistemini (UCS) dünya koordinat sistemine (WCS) geri dön-
dürdü.

 

16 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 16 ölçütten en az 11’İ Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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10.3. Çatı Planı Yazıları ve Ölçülendirmesi 
Çizimi yapılan beşik çatının tamamlanabilmesi için plan yazılarının yazılması ve ölçülendirme yapılması gerekir. 

10.3.1. Yazı ve Ölçülendirme Ayarları 
Beşik çatı plan yazılarının yazılması için Text Style (ST) penceresi 
kullanılarak stiller oluşturulur. 

Annotate sekmesinin altındaki Text menüsünden uygun olan 
stil seçilir (Görsel 10.7). 

10.3.2. Çatı Elemanlarının İsim ve Ebadı 
Planda ve her iki kesitte yer alan açıklama yazılarında çatı ele-
manlarının isimleri ölçüleriyle birlikte yazılır. Bu bilgileri yazmak 
için Multileader (MLD) komutu kullanılır (Şekil 10.29). Görsel 10.7: Text stilleri seçim menüsü

Şekil 10.29: Beşik çatı elemanlarının plan ve kesitte isimlendirilmesi 
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10.3.3. Plan ve Kesitin Ölçülendirmesi 
Plan ve kesitin ölçülendirilmesi için Dimension (DIM) komut grubu kullanılır. Daha önceden oluş-
turulan dış ve iç ölçülendirme stillerinden uygun olanı aktif hâle getirilir (Görsel 10.8). Dimlinear 
(DLI) komutu kullanılarak ölçülendirme işlemine başlanır. Ölçülendirmeye Dimcontinue (DCO) ko-
mutu ile devam edilir (Şekil 10.30).

Görsel 10.8: Dimension stilleri seçim menüsü

Şekil 10.30: Beşik çatı planının ölçülendirilmesi
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Çatı Planı Yazıları ve Ölçülendıṙmesi Gözlem Formu 
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler için 
Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz.  

Ölçütler Evet Hayır

1 Beşik çatı planı elemanlarının isimlerini yazdı.  

2 Beşik çatı A-A kesiti elemanlarının isimlerini yazdı.  

3 Beşik çatı B-B kesiti elemanlarının isimlerini yazdı.  

4 Çatı planını ölçülendirmek için dış ölçülendirme stilini aktif hâle getirdi.  

5 Dış ölçülendirme katmanını aktif hâle getirdi.  

6 Planın yatay ve düşey dış ölçülendirmelerini yaptı.  

7 A-A ve B-B kesitinin ölçülendirmelerini yaptı.  

8 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamları

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 8 ölçütten en az 6’sı Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz. 



Uygulamalı Bilgi Yaprağı

270 10. BİLGİSAYARLA DUBLEKS KONUT ÇATI PLANI VE KESİT ÇİZİMİ

10.4. Çatı Makası ve Detay Çizimleri 
Çatı makası çiziminde kesme düzleminin makasın önünden geçtiği düşünülerek görünüşü çizilir. 
Makasın arkasında kalan diğer çatı elemanları dikkate alınmayarak sadece makasa ait çizim ve 
bilgiler verilir. 

10.4.1. Çatı Makası Çizimi 
Çatı makasının diğer yapı elemanlarından bağımsız olarak görünüşünün oluşturulması imalat açı-

sından kolaylık sağlayacaktır. 

Uygulama projesi çizilen villanın beşik çatısına ait çatı makasını çiziniz. 

Beşik çatıya ait çatı makası çizilirken aşağıdaki sıra izlenir (Şekil 10.31 ve 10.32): 

• A-A kesiti, çizim alanında uygun bir yere Copy (CO) komutu ile kopyalanır. 

• Çatı makası dışındaki baca, kalkan duvar vb. yapı elemanları Erase (E) komutu ile silinerek düzenlenir. 

• Çatı makasına ait bilgiler, plan ve görünüşe yazılır. Kılavuz çizgili yazılar için Multileader (MLD), düz yazılar için 
MText (T) komutu kullanılır.

Şekil 10.31: Çatı makası çizimi

Şekil 10.32: Çatı makasının renklendirilmiş üç  boyutlu çizimi
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Şekil 10.33: Çatı makasının detay çizimleri ve renklendirilmiş üç boyutlu çizimi

10.4.2. Aşık Birleşim Detayları 
Çatı makasında aşık ile diğer elemanların birleşimi düğüm noktası olarak adlandırılır. 

Çatı makasına ait düğüm noktalarının 1∕20 ölçekli detay çizimini yapınız. 

Çatı makasına ait düğüm noktalarının detay çizimi yapılırken aşağıdaki sıra izlenir (Şekil 10.33): 

• Düğüm noktaları, Circle (C) komutu kullanılarak makas üzerinde işaretlenir ve MText (T) komutu yardımıyla 
Detay 1 şeklinde isimlendirilir. 

• Düğüm noktalarının çizim paftası içerisinde daha detaylı görülmesi için paftanın ortak ölçeğinden farklı bir öl-

çek uygulanması gerekir. Bu çalışmada detaylar 1∕20 ölçeğinde çizilecektir. 

• 1∕50 ölçekli çizime göre hazırlanan pafta içerisinde 1∕20 ölçekli çizim oluşturabilmek için düğüm noktası, çizim 
alanı içinde uygun bir yere Copy (CO) komutu ile kopyalanır. 

• Kopyalanan düğüm noktası, çizim düzenleme komutları kullanılarak düzenlenir ve Scale (SC) komutu ile 2,5 

kat büyütülür. Böylece 1∕50 ölçekli çizimin çıktısı alındığında aynı pafta içerisindeki detaylar 1∕20 ölçekli olarak 
görünecektir. 

• 1∕20 ölçekli çizimde gösterilmesi gereken detaylar için yalıtım ve kaplama malzemelerinin çizimleri, Offset (O) 
ve düzenleme komutları ile yapılır. 

• Açıklama yazıları için Multileader (MLD) veya MText (T) komutu kullanılır.
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Çatı Makası ve Detay Çizimleri Gözlem Formu 
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler için 
Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz.  

Ölçütler Evet Hayır

1 Çatı makası çizimi için A-A kesitini çizim alanında uygun bir yere kopyaladı.  

2 Çatı makası elemanları haricindeki diğer elemanları sildi.  

3 Düzenleme komutlarını kullanarak çatı makası görünüşü oluşturdu.  

4 Çatı elemanlarının isimlerini yazdı.  

5 Düğüm noktalarını işaretleyerek isimlendirdi.  

6 Düğüm noktalarını uygun bir yere kopyaladı.  

7 Kopyalanan çizimi düzenleme komutlarını kullanarak düzenledi.  

8 Düğüm noktası detay çizimini 1∕20 ölçeğine göre oluşturdu.  

9 1∕20 ölçekli çizimde gösterilmesi gereken detayları çizdi.  

10 Açıklama yazılarını yazdı.  

11 Detay çizimin taramalarını yaptı.  

12 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamları

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 12 ölçütten en az 8’i Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili öğ-
renmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz. 
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10.5. Çatı Planı Taramaları ve Antet Çizimi 
Hazırlanan plan, kesit ve detay çizimlerinde taramalar Hatch (H) komutu ile yapılır. Betonarme ta-
raması için ayarlar Görsel 10.9’daki gibi düzenlenerek kullanılır. Kat planları için hazırlanan çerçeve 
ve antet, Copy (CO) komutu ile kopyalanır. Çerçeve, düzenleme komutları yardımıyla uygun bo-
yuta getirildikten sonra Textedit (ED) komutu kullanılarak antet yazıları düzenlenir (Şekil 10.34). 

Görsel 10.9: Hatch menüsü betonarme taraması ayarları

Şekil 10.34: Beşik çatı plan, kesit ve detayları paftası
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Beşik Çatı Planı ve Kesit Çizimi Değerlendirme Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Derece

ço
k 

za
yı

f

za
yı

f

or
ta

iy
i

ço
k 

iy
i

Ölçütler 1 2 3 4 5

Beşik Çatı Tanzimi

1 Normal kat planını kullanarak bina sınırını oluşturdu.

2 Beşik çatı tanzimini yaptı.

3 Beşik çatı planına ait ölçülendirmeleri yapıp açıklama yazılarını yazdı.

Beşik Çatı Planı Elemanlarının Çizimi 

4 Aşık eksenlerinin yerini belirledi ve bu eksenleri çizdi.

5 Makas eksenlerinin yerini belirledi ve bu eksenleri çizdi.

6 Mertek eksenlerinin yerini belirledi ve bu eksenleri çizdi.

7 Dikmelerin yerini belirledi ve dikmeleri yerleştirdi. 

8 Çatı elemanlarını gerçek ölçüsüne getirdi.

9 Çatı elemanlarının üstte ve altta olma durumlarını düşünerek çizgilerini düzenledi. 

A-A ve B-B Kesiti Çizimi

10 Kesme düzlemini kat planlarından alarak çatı planına kopyaladı.

11 Kesit çizmeye A-A kesitinden başlayarak döşeme, kiriş ve duvar elemanlarının kesi-
tini çizdi.  

12 Kesme düzleminin kestiği aşıkların kesitini çizdi.

13  Ara ve tepe aşıkların altına dikmeyi, dikmenin altına da yastığı çizdi. 

14 Ara ve tepe aşıkların altına kuşağı çizdi.

15 Görünüşe giren baca ve kalkan duvarları çizdi.

16 Görünüşe giren aşıkları ve dikmeleri çizdi.

17 B-B kesitine yükseklikleri taşıyabilmek için arakesit çizgisini çizdi. 

Yönerge 
Bu uygulama kapsamında öğrenci tarafından kazanılması istenen beceri ve davranışların ne düzeyde 
gerçekleştiğini dikkate alarak belirlenen ölçütlerin derecesini ilgili kutucuğa (X) işaretleyiniz.



27510. BİLGİSAYARLA DUBLEKS KONUT ÇATI PLANI VE KESİT ÇİZİMİ

18 B-B kesiti çizimi için yükseklikleri A-A kesitinden, genişlikleri ise plandan taşıdı.

19 Döşeme, kiriş, kalkan duvar gibi kesilen elemanları öncelikle çizdi.

20 Kesilen merteklerin ve bu merteklerin görünüşe giren kısımlarını çizdi.

21 Kesme düzlemine en yakın olan elemanlardan başlayarak çatı elemanlarının görü-
nüşlerini çizdi.

22 Kalkan duvar ve bacanın görünüşlerini çizip detaylarını işledi.

23 Plan ve kesitlerde çatı elemanlarını isimlendirdi.

24 Çatı planı ve kesitlerini ölçülendirdi.

25 Çatı makasını çizdi ve çatı makası elemanlarını  isimlendirdi.

26 Düğüm noktalarını belirledi ve isimlendirdi.

27 Düğüm noktalarını 1∕20  ölçekli detay çizimine dönüştürdü.

28 Düğüm noktası detaylarının kiremit, kaplama tahtası, su ve ısı yalıtımı katmanları vb. 
çizimlerini yaptı. 

29 Çatı elemanlarının açıklama yazılarını yazdı.

30 Plan, kesit ve detaylara ait taramaları yaptı.

31 Çerçeve ve antet çizerek bilgilerini yazdı.

32 Çalışmayı zamanında bitirdi.

Sütun Toplamı

Ölçek Puanı

100 Üzerinden Alınan Puan

*Tablodaki ölçek puanını 100’lük sisteme dönüştürme işlemi

Tabloda her bir ölçüt için belirlenen en yüksek puan 5’tir. Tabloda toplam 32 ölçüt vardır. Dolayısıyla tablodan alınabilecek 
en yüksek puan 32 x 5 = 160 tır. 

100 Üzerinden Alınan Puan = [(Ölçek Puanı x 100) / 160]
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11. 
Konular

11.1.  Bina Enine Kesit Çizimi 
11.2. Bina Boyuna Kesit Çizimi 

BİLGİSAYARLA DUBLEKS KONUT BİNA KESİTLERİ ÇİZİMİ

http://kitap.eba.gov.tr/KodSor.php?KOD=12082

Öğrenme
Birimi
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 11. BİLGİSAYARLA DUBLEKS KONUT BİNA KESİTLERİ ÇİZİMİ 
Bir cisim herhangi bir hat boyunca yatay, düşey veya eğik olarak kesildiğinde ortaya çıkan düzlemin yüzeyine kesit 
denir.

Uygulama projesi niteliğinde hazırlanan mimari projeye ait kesitler aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde çizilmelidir.

• Her bloktan en az iki kesit çizilir. Kesitlerin biri merdivenden, diğeri yapısal özelliği farklılık gösteren yerlerden 
en çok bilgi içerecek şekilde geçirilir. Gerektiği durumlarda kesit sayısı çoğaltılır.

• Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin kodları ve isimleri yazılır.

• Yapının taşıyıcı ve dekoratif elemanları detaylarına uygun ve şematik olarak çizilir. Bu elemanların malzeme 
açılımları yapılır.

• Bir ölçü çizgisi üzerinde, döşeme üstünden döşeme üstüne, kaba inşaat kat yükseklikleri; ikinci bir çizgi üze-
rinde de döşeme kaplama kalınlığı, parapet duvarı, pencere, kapı ve bölme duvarı yükseklikleri ile lento-tavan 
mesafesi, taşıyıcı sistem kalınlıkları, düşük döşeme yükseklikleri yer alır. Değişiklik gösteren her mahal için bu 
ölçüler ayrıca verilir.

• Asma tavan yapılan mahallerde asma tavan içindeki tesisat, gerçek boyutları ile gösterilir. Asma tavan alt yüzü 
ve bitmiş döşeme arasındaki net kat yüksekliği ayrı bir ölçü çizgisi ile verilir.

• Pencere altı duvarının yapım şekli açık olarak belirtilir. Kiriş bitişi ve duvar dolgusu ayrı ayrı kodlandırılıp radya-
tör yüksekliği gösterilir. Detaylarına uygun şekilde parapet ve denizliğin çizimi yapılır, su toplama şekli gösterilir.

• Örtü ve yalıtım, giriş saçakları, balkonların eğimleri sistem ve imalat detaylarına uygun çizilir. Bu yapı elemanla-
rının malzeme açılımı yapılıp  su toplama şekli gösterilir.

• Bodrum kat döşemesinde ve perde duvarlarında yapılacak olan ısı ve su yalıtımı hakkında açıklama yapılır.

• Zemin suyunun minimum ve maksimum kotları gösterilir.

• Yapılış şekilleri ve detaylarına uygun olarak kuranglezlerin çizimi yapılır, su toplama şekli gösterilir. Yatılım siste-
mi ve malzemelerin açılımları verilir. Kot ve ölçüleri yazılır.

• Drenaj sistemi gösterilerek, bu sisteme ait malzeme açılımı yapılıp kodlandırılır.

• Yol ve tretuvarlar çizilir. Bu yapı elemanlarına ait açılım ve kotlar yazılır. Ölçülendirme işlemi yapılır.

•  Doğal zemin devamlı çizgiyle önerilen zemin ise nokta nokta çizgiyle gösterilir ve her ikisine ait gerekli kodlan-
dırma eksiksiz yapılır.

•  Bütün kotların sabit röper kotu ile bağlantısı yapılır.

•  Detaylarına uygun olarak cephedeki hareketler, elemanlar ve güneş kırıcıların çizimi yapılır. Malzeme açılımları 
ve kotları yazılıp ölçülendirilir. 

•  Çatı konstrüksiyonu, gerçek şekil ve ölçüleri ile detaylarına uygun olarak çizilir. Kullanılan bütün malzemelerin 
isim ve ölçüleri yazılır. Derelerin, mahyaların, asansör ve diğer çıkıntıların, bacaların kotları ile çatı eğimi göste-
rilir.

•  Kat planlarında verilemeyen ölçüler kesitte verilir. 
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    Kesme Düzlemi Yerinin Belirlenmesi

Çizilen projeye ait plan ve görünüşlerde ifade edilemeyen detaylarla ilgili olarak kesit çizilmesi gerekir. Bunun 
için öncelikle kesme düzleminin yeri belirlenir. Kesme düzlemi, yapı ile ilgili en fazla detay içeren yerden geçe-
cek şekilde planlanır. 

Kesme düzlemleri, hayalî bir düzlem olup yapıyı çatıdan temele kadar bir bütün hâlinde keser. Mimarı projeler-
de X-X ve Y-Y doğrultusu olmak üzere en az iki adet kesit çizilir. Merdiven varsa bu kesitlerden biri muhakkak 
merdivenden ve düşük döşemeden geçmelidir. Kesme düzlemi, bakış yönü ve isim bilgilerini de içermelidir.

Çizilen tüm kat planları göz önünde bulundurularak projeye ait kesme düzlemleri “10. Öğrenme Birimi 10.2.3. 
Kesme Düzlemi Yerinin Belirlenmesi” bölümünde projeye uygulanmıştır. 

  Kesilen ve Görünüşe Giren Yapı Elemanları

Kesme düzleminin temas ettiği yüzeyler kesilen yüzey, bakış yönü doğrultusunda olup kesilmeyenler ise görü-
nüşe giren yapı elemanları olarak adlandırılır (Şekil 11.1).

Şekil 11.1: Kesilen ve görünüşe giren yapı elemanlarının üç boyutlu görünümü 
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11.1. Bina Enine Kesit Çizimi 
Bina kesiti çizilirken aşağıdaki çizim aşamaları dikkate alınmalıdır:

•  Doğal zemin kotu (±0,00) çizgisi çizilir.

•  Sırasıyla bodrum kat, zemin kat ve normal kat kesiti için ilgili çizimler yapılır.

•  Bodrum kat kesiti için kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, perde, kuranglez gibi kaba yapı elemanlarının 
çizimi yapılır.

•  Zemin kat kesiti için kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, perde, teras, giriş merdiveni gibi kaba yapı eleman-
larının çizimi yapılır.

•  Normal kat kesiti için kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, perde, balkon, düşük döşeme gibi kaba yapı ele-
manlarının çizimi yapılır.

•  Bodrum kat döşeme üst kotunun altına doğru radye temel kesiti çizilir.

•  Kaba yapı elemanlarının kesiti tamamlandıktan sonra kesitin tamamı için sıva çizimi  yapılır. Sıva çizgisi, döşeme 
üstlerinde kaplama olarak adlandırılır. 

•  Sıva çizgisinin toprak altında kalan kısımları su yalıtımına dönüştürülür. 

•  Pencere kesiti çizilir.

•  Kapı kesiti çizilir.

•  Merdivenin kesilen basamak ve kaplamalarının kesiti çizilir.

•  Merdivenin görünüşe giren basamak ve kaplamaları çizilir.

•  Merdiven korkuluğu çizilir.

•  Kesme düzlemine göre yakından uzağa doğru görünüşe giren duvar, kolon, kiriş, kapı ve pencere gibi yapı ele-
manları çizilir.

•  Binanın kesilen kısmının dışında kalan, yanlardan görünüşe giren cephe hareketlerinin ve teras, balkon, giriş 
merdiveni gibi yapı elemanlarının görünüşü çizilir.

•  Daha önceden çizilip hazırlanmış olan çatı kesiti, yerine kopyalanır.

•  Düşeyde çizgisel iç ölçülendirme yapılır.

•  Kotlu ölçülendirme yapılır.

•  Kesilen her mahallin adı ve numarası yazılır.

•  Mahallerin zemin kaplama bilgisi ve açıklamaları yazılır.

•  Kapı ve pencere bilgileri yazılır.

•  Kesit ve görünüşe ait taramalar yapılır. 

•  Çerçeve ve antet kopyalanır. 

•  Antet içindeki yazılar kesit paftasına göre düzenlenir. 
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Kesit, kesme düzleminin bakış yönü doğrultusunda çizilir. Bakış yönü doğrultusunun gerisinde ka-
lan proje elemanları çizime dâhil edilmeyeceği  için planlarda kesme düzleminin arkasında kalan 
çizim kapatılır. Üst üste konumlandırılan planlar kesit çizimine hazır hâle getirilir.

Uygulama projesi çizilen villanın A-A kesme düzlemine göre kesitini çiziniz.

Uygulama projesi çizilen villanın A-A kesiti çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır.

1. Aşama Çizimi (Şekil 11.2):

• Kesiti çizilecek planlar, Copy (CO) 
komutu kullanılarak çizim alanın-
da uygun bir yere kopyalanır.

•  Kesme düzleminin bakış yönüne 
göre arkada kalan proje eleman-
ları, Trim (TR) ve Erase (E) ko-
mutları yardımıyla temizlenir.

•  Kat planları, aynı isme sahip aks-
lar aynı doğrultuda olacak şekil-
de Ray ve Move (M) komutları 
yardımıyla en üst kattan en alt 
kata doğru alt alta yerleştirilir.

Şekil 11.2: A-A kesiti 1. aşama çizimi
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2. Aşama Çizimi (Şekil 11.3):

•  Binanın kesilen kaba yapı elemanlarını çizebilmek için Layer Properties Manager (LA) komutu kullanılarak 
açılan diyalog kutusundan kesit katmanı aktif hâle getirilir.

•  Planların en üstünde uygun bir yere Line (L) komutu yardımıyla doğal zemin kotu çizgisi (±0,00) çizilir.

•  Bodrum kat döşemesinin üst kotu plandan okunur. Zemin çizgisi, okunan kot değeri kadar mesafede ±0,00 
kotunun altına doğru Offset (O) komutu yardımıyla çoğaltılır. Çoğaltılan çizgi, bodrum kat döşemesinin üst 
kotudur (-1,98).

•  Bodrum kat döşemesinin üst kotunu oluşturan çizgi, Offset (O) komutu kullanılarak bodrum kat yüksekliği ka-
dar mesafede çoğaltılır. Çoğaltılan çizgi, zemin kat döşemesinin üst kotudur (+0,74).

•  Projenin taşıyıcı sisteminde minimum kesit ölçüleri kullanılacaktır. Kirişler 25x50 cm, döşeme kalınlığı ise 15 cm 
alınacaktır. Bu nedenle zemin kat döşemesi üst kotunun çizgisi, Offset (O) komutu yardımıyla aşağıya doğru 
döşeme kalınlığı kadar mesafede (15 cm) çoğaltılır.

•  A-A kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, betonarme perde gibi yapı elemanlarının doğrultuları Ray komutu 
kullanılarak kesitin çizileceği yere uzatılır.

•  Taşıma işlemi, sıvadan değil asıl yapı elemanının kenar çizgilerinden yapılır. Pencere ve kapı kesiti tüm katların 
kaba yapı elemanlarının kesiti çizildikten sonra oluşturulacağı için bu elemanların üst ve altındaki duvarlar, Ray 
komutu kullanılarak kesit alanına taşınır. Kesilen kuranglezin duvarı, kesit çizilecek alana Ray komutu ile taşınır.

•  2. aşama çizimi, düzenleme komutları ve verilen ölçüler kullanılarak Şekil 11.3’teki duruma getirilir.

Şekil 11.3: A-A kesiti 2. aşama çizimi
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3. Aşama Çizimi (Şekil 11.4):

•  Zemin kat döşemesi üst çizgisi, Offset (O) komutu kullanılarak kat yüksekliği kadar çoğaltılır. 

•  Döşeme kalınlığı, bu çizginin altına doğru Offset (O) komutu ile çoğaltılır. 

•  A-A kesme düzleminin kestiği duvar, betonarme perde ve tretuvar gibi yapı elemanlarının doğrultuları Ray 
komutu kullanılarak kesitin çizileceği yere uzatılır.

•  Pencere boşluğunun alt kısmına Rectangle (REC) komutu yardımıyla parapet duvarı çizilir.

•  İhtiyaç varsa kapı ve pencere boşluğunun üst kısmına Rectangle (REC) komutu yardımıyla lento çizimi yapılır.

•  Tretuvarın genişliği, Ray komutu kullanılarak plandan taşınır. Rectangle (REC) komutu kullanılarak plandaki üst 
kot değeri kadar yükseklikte tretuvar çizimi yapılır.

•  3. aşama çizimi, düzenleme komutları ve verilen ölçüler kullanılarak Şekil 11.4’teki duruma getirilir.

Şekil 11.4: A-A kesiti 3. aşama çizimi 
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Şekil 11.5: A-A kesiti 4. aşama çizimi

4. Aşama Çizimi (Şekil 11.5):

•  Normal kat döşemesi üst çizgisi, Offset (O) komutu kullanılarak kat yüksekliği kadar çoğaltılır. 

•  Döşeme kalınlığı, bu çizginin altına doğru Offset (O) komutu ile çoğaltılır. 

•  A-A kesme düzleminin kestiği duvar, kolon ve betonarme perde gibi yapı elemanlarının doğrultuları Ray komu-
tu kullanılarak kesitin çizileceği yere uzatılır.

•  İhtiyaç varsa kapı ve pencere boşluğunun üst kısmına Rectangle (REC) komutu yardımıyla lento çizimi yapılır.

•  4. aşama çizimi, düzenleme komutları ve verilen ölçüler kullanılarak Şekil 11.5’teki duruma getirilir. 
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Mimari projeye ait kesit çizimlerinde yapının taşıyıcı sistemine ait elemanların kesit ölçüleri, yönetmeliklerde belir-
tilen minimum ölçüler dikkate alınarak çizilir. Bu elemanların gerçek ölçüleri, inşaat mühendisi tarafından yapılan 
hesaplamalar sonucu ortaya çıkar. Statik proje hesap ve çizimleri kesinlik kazandıktan sonra revizyon projesi çizilir.

Çizimi yapılan projede radye temel uygulanacağı varsayılarak radye temel kesiti çizilir. Radye temel, özellikle taşı-
ma gücü çok düşük olan zeminlerde ya da yapıdan zemine aktarılan yüklerin çok fazla olması durumunda tercih 
edilen ve yapının zemine oturduğu yüzeyi bir döşeme gibi boydan boya kaplayan temel tipidir (Şekil 11.6).

Şekil 11.6: Radye temelin üç boyutlu çizimi

5. Aşama Çizimi (Şekil 11.7):

•  Bodrum kat döşemesi üst çizgisi, Offset (O) komutu kullanılarak aşağıya doğru 15 cm çoğaltılır. Çoğaltılan çizgi, 
temel üst seviyesini oluşturur.

•  Radye temel üst çizgisi, Offset (O) komutu kullanılarak aşağıya doğru 50 cm çoğaltılır.

•  Line (L) ve düzenleme komutları kullanılarak temel kesitinin sağ ve sol tarafına 50 cm’lik temel çıkmaları çizilir.

Şekil 11.7: A-A kesiti 5. aşama çizimi 
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6. Aşama Çizimi (Şekil 11.8):

•  Kesiti çizilen yapı elemanlarının sıva veya kaplaması Boundary (BO) komutu kullanılarak yapılır.

•  Boundary komutu ile oluşan polyline çizgi, Offset (O) komutu kullanılarak sıva kalınlığı kadar dışa doğru çoğal-
tılır.

•  Kesit yüzeyindeki polyline çizgi, Erase (E) komutu ile silinir.

•  Temel etrafına yapılan sıva çizgisi, su yalıtımı taraması için kullanılır. Su yalıtımı, Hatch (H) komutu kullanılarak 
sıva ile duvar arasına uygulanır.

•  Yalıtım koruma duvarı, Offset (O) komutu kullanılarak oluşturulur.

•  Bodrum katta kesilen pencereye ait denizlik ve doğrama çizgileri, Ray komutu yardımıyla çizim alanına taşınır 
ve pencere kesiti çizilir.

•  Zemin katta kesilen Fransız penceresine ait denizlik ve doğrama çizgileri, Ray komutu yardımıyla çizim alanına 
taşınır ve Fransız penceresi kesiti çizilir. 

•  Normal katta kesilen kapıya ait doğrama çizgileri, Ray komutu yardımıyla çizim alanına taşınır ve kapı kesiti 
çizilir.

Şekil 11.8: A-A kesiti 6. aşama çizimi
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7. Aşama Çizimi (Şekil 11.9):

Yarım döner merdiven kesiti çizilirken aşağıdaki sıra izlenir.

Şekil 11.9: 7. aşama çizimi adımları

• Kesilen basamakların genişlikleri 
plandan taşınır. Kesitin çizileceği ala-
na rıht yükseklikleri çizilir.

• Merdiven kesitinin çizileceği alana 
rıht yükseklikleri ve basamak geniş-
likleri çizilir.

• Basamak ve rıht kesişim noktasından 
çizilen Spline çizgisi, döşeme kalınlığı 
olarak kullanılır.

• Rıht ve döşeme kaplamaları plandan 
taşınır, kesite işlenir.

• Kesilen basamakların görünüşe gi-
ren bölümleri plandan taşınır, kesite 
işlenir.

• Görünüşe giren basamaklar plandan 
taşınır, kesite görünüş olarak işlenir.

• Görünüşe giren basamaklar plandan 
taşınır, kesite görünüş olarak işlenir.

• Görünüşe giren düz basamaklar çi-
zilir.

• Basamak ve rıht kesişim noktasından 
çizilen Spline çizgisi, döşeme kalınlığı 
olarak kullanılır.
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8. Aşama Çizimi (Şekil 11.10):

Yarım döner merdiven korkuluğu çizilirken aşağıdaki sıra izlenir.

Şekil 11.10: 8. aşama çizimi adımları

• Korkuluğun başlangıç, bitiş ve 
döndürme merkezi kesite taşınır, 
yüksekliği için yardımcı çizgi çizilir.

• Yardımcı çizgilerin uçları 
birleştirilir.

• 11 ve 17. rıhtlara korkuluk yük-
sekliği için yardımcı çizgi çizilir.

• Noktalar, küpeştenin döndüğü yerde 
üst ve iç kısmı görünecek şekilde Arc 
komutu ile birleştirilir.  

• Yardımcı çizgiler temizlenir. • Planda işaretlenen dikme yerleri 
kesite taşınarak çizilir.

• Yardımcı çizgiler, düz olan 
yerlerde korkuluğun küpeştesi 
olarak kullanılır.

• Küpeşteyi döndürürken kul-
lanılacak yardımcı noktalar 
belirlenir. 

• Noktalar, küpeştenin döndüğü 
yerde ön ve üst kısmı görünecek 
şekilde Arc komutu ile  birleştirilir.  
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9. Aşama Çizimi (Şekil 11.11):

•  Bodrum ile zemin kat arasındaki merdiven çizimi tamamlandıktan sonra çizilen merdiven Copy (CO) komutu 
kullanılarak  bir üst kata kopyalanır.

•  Bu katın merdiven bilgisine göre eksik olan basamak, rıht ve korkuluklar düzenleme komutları yardımıyla ta-
mamlanır.

•  Kopyalama işlemi sonucu iç içe giren korkuluk ve merdivene ait çizgiler Trim (TR) komutu kullanılarak düzenle-
nir.

Şekil 11.11: A-A kesiti 9. aşama çizimi
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10. Aşama Çizimi (Şekil 11.12):

•  Görünüşe giren kapıların pervaz köşeleri ve kasa köşesi, Ray komutu yardımıyla kesite taşınır.

•  Pervaz ve kasa genişlikleri, kapının üç kenarına Line (L) komutu ile çizilir.

•  Kapı kanadının ortası, çizim ve düzenleme komutları kullanılarak isteğe göre şekillendirilir.

•  Görünüşe giren kolon ve kirişler Line (L) komutu ile çizilir.

•  Offset (O) ve Trim (TR) komutları kullanılarak kuranglezin üstünü kapatacak metal ızgara için perdede diş açılır. 

•  Açılan diş üzerine Line (L) komutu yardımıyla metal ızgara çizilir. 

Şekil 11.12: A-A kesiti 10. aşama çizimi
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11. Aşama Çizimi (Şekil 11.13):

•  Bodrum katta görünüşe giren ve çizilen aynı ölçülerdeki kapılar Copy (CO) komutu kullanılarak bir üst kata 
kopyalanır.

•  Görünüşe giren kapı ve pencerelerin genişlikleri Ray komutu kullanılarak plandan taşınır.

•  Yükseklik bilgisi plandan okunan pencereler Line (L) ve düzenleme komutları yardımıyla çizilir.

•  Görünüşe giren kolonların genişliği plandan, kirişlerin yüksekliği ise çizilen kiriş kesitinden taşınır ve Line (L) 
komutu ile çizilir.

• Kesitin sağ ve sol tarafından bakıldığında görünüşe giren yapı elemanları tespit edilir. Binanın görünüşleri çıka-
rıldıktan sonra ilgili bölümler Copy (CO) komutu kullanılarak yerine oturtulur.

Şekil 11.13: A-A kesiti 11. aşama çizimi 
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Şekil 11.14: A-A kesiti 12. aşama çizimi 

12. Aşama Çizimi (Şekil 11.14):

•  Zemin katta görünüşe giren ve çizilen aynı ölçülerdeki pencere ve kapılar Copy (CO) komutu kullanılarak bir üst 
kata kopyalanır.

• Görünüşe giren kolonların genişliği plandan, kirişlerin yüksekliği ise çizilen kiriş kesitinden taşınarak Line (L) 
komutu ile çizilir.

•  Çatı planı ve kesitleri paftasından çatıya ait A-A kesiti, Copy (CO) komutu kullanılarak çizim alanında uygun bir 
yere kopyalanır. 

•  Çatı kesiti, Move (M) komutu kullanılarak yerine oturtulur.
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Şekil 11.15: A-A kesiti 13. aşama çizimi

13. Aşama Çizimi (Şekil 11.15):

•  Akslar, kesitin okunurluluğunu arttırmak için Copy (CO) komutu kullanılarak çizimin üst kısmına kopyalanır.

•  Döşeme kalınlığı, kiriş yüksekliği, pencere altı duvarı, pencere yüksekliği, kat yüksekliği vb. bilgiler çizgisel öl-
çülendirme ile kesite işlenir. Ölçülendirme stili olarak, iç ölçülendirme aktif hâle getirildikten sonra Dimlinear 
(DLI) komutu kullanılarak kesitin iç ölçülendirmesi yapılır.

•  Farklı yüksekliklere ait kot bilgisi de kotlu ölçülendirme yapılarak gösterilir. Bu ölçülendirme işleminde her katın 
ve farklı yüksekliklerin kotu verilir. Line (L) ve Polygon (POL) komutları kullanılarak kot işareti oluşturulur. Text 
(DT) komutu kullanılarak kot yazıları yazılır.

•  Hazırlanan kot işareti, kot bilgisi yazılacak yerlere Copy (CO) komutu ile kopyalanır.

•  Çoğaltılan kot işaretinin yazıları, Textedit (ED) komutu kullanılarak ait olduğu kot bilgisini içerecek şekilde dü-
zenlenir.
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Son Aşama Çizimi (Şekil 11.16):

•  Text (DT) komutu kullanılarak mahal isimleri ve numaraları yazılır.

•  Text (DT) komutu kullanılarak mahallere ait açıklama yazıları yazılır.

•  Betonarme taraması için desen (Pattern) JIS_STN_2.5, grobeton taraması için AR-CONC, blokaj taraması için 
GRAVEL ayarlanarak tarama yapılabilir. Tarama ölçekleri; kullanılan programın versiyonuna, tarama stiline, çi-
zim ayarlarına göre farklılık gösterebilir. En uygun tarama ölçeği (Hatch Scale), uygulamalardan sonra ekran 
üzerinden yapılacak ölçümlerle belirlenir. Hatch (H) komutu kullanılarak kesite ait taramalar yapılır.

•  Çerçeve ve antet, Copy (CO) komutu kullanılarak kopyalanır. 

•  Antet içindeki yazılar, Textedit (TEDIT) komutu yardımıyla kesit paftasına göre düzenlenir.

Binanın toprak altında kalan bölümlerini yer altı sularından korumak için temel alt seviyesinden daha altta ko-
numlandırılarak yapıyı çepeçevre dolaşan boru sistemine drenaj denir. Bu sistemde kullanılan boruların üst yarısı, 
delikli olduğu için zemin suyunu emerek toplama rögarlarına aktarır.

•  Ø200’lük drenaj borusu için Circle (C) komutu yardımıyla yarıçapı 10 cm olan daire çizilir. Çizilen bu daire, Off-
set (O) komutu ile içeriye doğru 2 cm çoğaltılarak çeper kalınlığı oluşturulur.

Şekil 11.16: A-A kesiti son aşama çizimi 
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A-A Kesiti Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler 
için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

1 Doğal zemin kotu çizgisini (±0,00) çizdi.  

2 Bodrum kat kesiti için kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, perde, kuranglez gibi 
kaba yapı elemanlarının çizimini yaptı.  

3 Zemin kat kesiti için duvar, kolon, perde, teras, giriş merdiveni gibi kaba yapı 
elemanlarının çizimini yaptı.  

4 Normal kat kesiti için duvar, kolon, perde, balkon, düşük döşeme gibi kaba yapı 
elemanlarının çizimini yaptı.  

5 Bodrum kat döşeme üst kotunun altına doğru tesviye betonu, yalıtım, grobeton ve 
radye temel kesiti çizimlerini yaptı.  

6 Kaba yapı elemanlarının kesitini tamamladıktan sonra kesitin tamamı için sıva çizi-
mini yaptı.  

7 Sıva çizgisinin toprak altında kalan kısımlarını su yalıtımına dönüştürdü.  

8 Pencere kesitini çizdi.  

9 Kapı kesitini çizdi.  

10 Merdivenin kesilen basamak ve kaplamalarının kesitini çizdi.  

11 Merdivenin görünüşe giren basamak ve kaplamalarını çizdi.  

12 Merdiven korkuluğunu çizdi.  

13 Kesme düzlemine göre yakından uzağa doğru görünüşe giren duvar, kolon, 
kiriş, kapı ve pencere gibi yapı elemanlarını çizdi.  

14 Bina kesitinin dışında kalan, yanlardan görünüşe giren cephe hareketlerinin ve 
teras, balkon, giriş merdiveni gibi yapı elemanlarının görünüşünü çizdi.  

15 Daha önceden çizilip hazırlanmış olan çatı kesitini yerine kopyaladı.  

16 Düşeyde çizgisel iç ölçülendirmeyi yaptı.  

17 Kotlu ölçülendirmeyi yaptı.  

18 Kesilen her mahallin adını ve numarasını yazdı.  

19 Mahallerin zemin kaplama bilgilerini ve açıklamalarını yazdı.  

20 Kapı ve pencere bilgilerini yazdı.  

21 Kesit ve görünüşe ait taramaları yaptı.  

22 Çerçeve ve anteti kopyaladı.  

23 Antet içindeki yazıları kesit paftasına göre düzenledi.  

24 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 24 ölçütten en az 17’si Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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Uygulama projesi çizilen villanın Şekil 11.17’deki C-C kesme düzlemine göre kesitini çiziniz.

İşlem Basamakları

•  Doğal zemin kotu (±0,00) çizgisini çiziniz.

•  Bodrum kat kesiti için kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, perde, kuranglez gibi kaba yapı elemanlarının 
çizimini yapınız.

•  Zemin kat kesiti için duvar, kolon, perde, teras, giriş merdiveni gibi kaba yapı elemanlarının çizimini yapınız.

•  Normal kat kesiti için duvar, kolon, perde, balkon, düşük döşeme gibi kaba yapı elemanlarının çizimini yapınız.

•  İlgili tüm katlara işlenecek şekilde varsa düşük döşeme kesitini çiziniz.

•  Bodrum kat döşeme üst kotunun altına doğru tesviye betonu, yalıtım, grobeton ve radye temel kesiti çizimle-
rini yapınız.

•  Kaba yapı elemanlarının kesitini tamamladıktan sonra kesitin tamamı için sıva çizimini yapınız.

•  Sıva çizgisinin toprak altında kalan kısımlarını su yalıtımına dönüştürünüz. 

•  Pencere kesitini çiziniz.

•  Kapı kesitini çiziniz.

•  Merdivenin kesilen basamak ve kaplamalarının kesitini çiziniz.

•  Merdivenin görünüşe giren basamak ve 
kaplamalarını çiziniz.

•  Merdiven korkuluğunu çiziniz.

•  Kesme düzlemine göre yakından uzağa 
doğru görünüşe giren duvar, kolon, kiriş, 
kapı ve pencere gibi yapı elemanlarını çi-
ziniz.

• Binanın kesilen kısmının dışında kalan, 
yanlardan görünüşe giren cephe hare-
ketlerinin ve teras, balkon, giriş merdi-
veni gibi yapı elemanlarının görünüşünü 
çiziniz.

•  Daha önceden çizilip hazırlanmış olan 
çatı kesitini yerine kopyalayınız.

•  Düşeyde çizgisel iç ölçülendirmeyi yapı-
nız.

•  Kotlu ölçülendirmeyi yapınız.

•  Kesilen her mahallin adını ve numarasını 
yazınız.

•  Mahallerin zemin kaplama bilgilerini ve 
açıklamalarını yazınız.

•  Kapı ve pencere bilgilerini yazınız.

•  Drenaj borusunu çiziniz.

Şekil 11.17: C-C kesiti için kesme düzleminin planlardaki yeri
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•  Kesit ve görünüşe ait taramaları yapınız. 

•  Çerçeve ve anteti kopyalayınız. 

•  Antet içindeki yazıları kesit paftasına göre düzenleyiniz (Şekil 11.18). 

Şekil 11.18: C-C Kesiti
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C-C Kesiti Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı 
beceriler için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

1 Doğal zemin kotu çizgisini (±0,00) çizdi.  

2 Bodrum kat kesiti için kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, perde, kuranglez gibi 
kaba yapı elemanlarının çizimini yaptı.  

3 Zemin kat kesiti için duvar, kolon, perde, teras, giriş merdiveni gibi kaba yapı 
elemanlarının çizimini yaptı.  

4 Normal kat kesiti için duvar, kolon, perde, balkon, düşük döşeme gibi kaba yapı 
elemanlarının çizimini yaptı.  

5 Bodrum kat döşeme üst kotunun altına doğru tesviye betonu, yalıtım, grobeton ve 
radye temel kesiti çizimlerini yaptı.  

6 Kaba yapı elemanlarının kesitini tamamladıktan sonra kesitin tamamı için sıva çizi-
mini yaptı.  

7 Sıva çizgisinin toprak altında kalan kısımlarını su yalıtımına dönüştürdü.  

8 Pencere kesitini çizdi.  

9 Kapı kesitini çizdi.  

10 Merdivenin kesilen basamak ve kaplamalarının kesitini çizdi.  

11 Merdivenin görünüşe giren basamak ve kaplamalarını çizdi.  

12 Merdiven korkuluğunu çizdi.  

13 Kesme düzlemine göre yakından uzağa doğru görünüşe giren duvar, kolon, 
kiriş, kapı ve pencere gibi yapı elemanlarını çizdi.  

14 Bina kesitinin dışında kalan, yanlardan görünüşe giren cephe hareketlerinin ve 
teras, balkon, giriş merdiveni gibi yapı elemanlarının görünüşünü çizdi.  

15 Daha önceden çizilip hazırlanmış olan çatı kesitini yerine kopyaladı.  

16 Düşeyde çizgisel iç ölçülendirmeyi yaptı.  

17 Kotlu ölçülendirmeyi yaptı.  

18 Kesilen her mahallin adını ve numarasını yazdı.  

19 Mahallerin zemin kaplama bilgilerini ve açıklamalarını yazdı.  

20 Kapı ve pencere bilgilerini yazdı.  

21 Kesit ve görünüşe ait taramaları yaptı.  

22 Çerçeve ve anteti kopyaladı.  

23 Antet içindeki yazıları kesit paftasına göre düzenledi.  

24 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 24 ölçütten en az 17’si Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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11.2. Bina Boyuna Kesit Çizimi
B-B kesitine ait tüm elemanların genişlikleri ilgili plandan, yükseklikleri ise A-A kesitinden taşınır. 

Uygulama projesi çizilen villanın B-B kesme düzlemine göre kesitini çiziniz.

Uygulama projesi çizilen villanın B-B kesiti çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır.

1. Aşama Çizimi (Şekil 11.19):

•  Kesiti çizilecek planlar, çizim alanında 
uygun bir yere kopyalanır.

•  Kesme düzleminin bakış yönüne göre 
arkada kalan proje elemanları silinir.

•  Planlar, saatin dönüş yönünde 90° dön-
dürülür ve bakış yönünün yukarıya doğ-
ru olması sağlanır.

•  Kat planları, aynı isme sahip akslar aynı 
doğrultuda olacak şekilde en üst kattan 
en alt kata doğru alt alta yerleştirilir.

Şekil 11.19: B-B kesiti 1. aşama çizimi
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2. Aşama Çizimi (Şekil 11.20):

B-B kesitinde çizilecek elemanların yükseklikleri A-A kesitinden taşınarak aşağıdaki işlemler yapılır:

•  Doğal zemin seviyesi (±0,00) çizilir.

•  Bodrum kat kesiti için kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, perde, kuranglez gibi kaba yapı elemanlarının 
çizimi yapılır.

•  Zemin kat kesiti için kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, perde, teras, giriş merdiveni gibi kaba yapı eleman-
larının çizimi yapılır.

Düşük döşeme, banyo ve WC gibi mahallerde bulunan tesisat borularının alt kattan görünmesini engellemek ama-
cıyla diğer döşemelerden daha düşük bir kotta yapılan döşemedir. Döşeme, kirişin en alt seviyesine kadar düşü-
rülebileceği gibi ihtiyaç duyulan ara bir seviyeye kadar da düşürülebilir. Tesisatta oluşabilecek arızalara karşı bu 
döşemenin iç kısmına su yalıtımı uygulaması yapılmalıdır. Düşük döşeme, su yalıtımı yapılıp tesisat işlemi tamam-
landıktan sonra hafif bir malzeme olan cüruf ile doldurulur. Cüruf, yanmış maddeden elde edilen küldür.

•  Normal kat kesiti için kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, perde, balkon, düşük döşeme gibi kaba yapı ele-
manlarının çizimi yapılır.

•  Radye temel kesiti çizilir.

•  Kesilen kaba yapı elemanlarının sıva çizimi yapılır.

•  Sıva çizgisinin toprağın altında kalan kısımları su yalıtımına dönüştürülür. 

•  Pencere kesiti çizilir. Özellikle belirtilmediyse pencerenin altına gelecek olan parapet duvarının ölçüsü yaklaşık 
80-90 cm alınır.

•  Kapı kesiti çizilir. 

Duvarda kapı veya pencere yüksekliği kadar boşluk bırakıldıktan sonra duvar, döşeme veya kiriş altına kadar yuka-
rıya doğru devam ediyorsa kapı ya da pencere boşluğunun hemen üstüne lento yapılmalıdır.

Şekil 11.20: B-B kesiti 2. aşama çizimi 
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3. Aşama Çizimi (Şekil 11.21):

•  Giriş merdiveninin basamak ve rıht kaplamaları çizilir.

•  Kesme düzlemine göre yakından uzağa doğru görünüşe giren duvar, kolon, kiriş, kapı ve pencere gibi yapı ele-
manlarının görünüşü çizilir.

•  Binanın kesilen kısmının dışında kalan, yanlardan görünüşe giren cephe hareketlerinin ve teras, balkon, giriş 
merdiveni gibi yapı elemanlarının görünüşü çizilir.

•  Daha önceden çizilip hazırlanmış olan çatı kesiti, yerine kopyalanır.

•  Kesilen merteklerin üst seviyesinden sonra çatının kaplamaları görünüşe girdiği için bu bölümdeki çatı eleman-
ları, Trim (TR) ve Erase (E) komutları yardımıyla temizlenir.

•  Kesilen merteklerin üstü ile tepe mahya arasında kalan alana Hatch (H) komutu yardımıyla kiremit taraması 
yapılır.

Şekil 11.21: B-B kesiti 3. aşama çizimi
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Son Aşama Çizimi (Şekil 11.22):

•  Düşeyde çizgisel iç ölçülendirme yapılır.

•  Kotlu ölçülendirme yapılır.

•  Kesilen her mahallin adı ve numarası yazılır.

•  Mahallerin zemin kaplama bilgileri ve açıklamaları yazılır.

•  Kapı ve pencere bilgileri yazılır.

•  Kesit ve görünüşe ait taramalar yapılır. 

•  Çerçeve ve antet kopyalanır. 

•  Antet içindeki yazılar kesit paftasına göre düzenlenir.

Şekil 11.22: B-B kesiti son aşama çizimi 
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B-B Kesiti Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı 
beceriler için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

1 Doğal zemin kotu çizgisini (±0,00) çizdi.  

2 Bodrum kat kesiti için kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, perde, kuranglez 
gibi kaba yapı elemanlarının çizimini yaptı.  

3 Zemin kat kesiti için kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, perde, teras, giriş 
merdiveni gibi kaba yapı elemanlarının çizimini yaptı.  

4 Normal kat kesiti için kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, perde, balkon, 
düşük döşeme gibi kaba yapı elemanlarının çizimini yaptı.  

5 Bodrum kat döşeme üst kotunun altına doğru tesviye betonu, yalıtım, grobe-
ton ve radye temel kesiti çizimlerini yaptı.  

6 Kaba yapı elemanlarının kesitini tamamladıktan sonra kesitin tamamı için sıva 
çizimini yaptı.  

7 Sıva çizgisinin toprak altında kalan kısımlarını su yalıtımına dönüştürdü.  

8 Pencere kesitini çizdi.  

9 Kapı kesitini çizdi.  

10 Kesme düzlemine göre yakından uzağa doğru görünüşe giren duvar, kolon, ki-
riş, kapı ve pencere gibi yapı elemanlarını çizdi.  

11 Bina kesitinin dışında kalan, yanlardan görünüşe giren cephe hareketlerinin ve 
teras, balkon, giriş merdiveni gibi yapı elemanlarının görünüşünü çizdi.  

12 Daha önceden çizilip hazırlanmış olan çatı kesitini yerine kopyaladı.  

13 Kopyalanan çatı kesitinin görünüşe giren bölümünü düzenleyerek bu bölümün 
taramasını yaptı.  

14 Düşeyde çizgisel iç ölçülendirmeyi yaptı.  

15 Kotlu ölçülendirmeyi yaptı.  

16 Kesilen her mahallin adını ve numarasını yazdı.  

17 Mahallerin zemin kaplama bilgilerini ve açıklamalarını yazdı.  

18 Kapı ve pencere bilgilerini yazdı.  

19 Kesit ve görünüşe ait taramaları yaptı.  

20 Çerçeve ve anteti kopyaladı.  

21 Antet içindeki yazıları kesit paftasına göre düzenledi.  

22 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 22 ölçütten en az 15’i Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili öğ-
renmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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Uygulama projesi çizilen villanın Şekil 11.23’teki D-D kesme düzlemine göre kesitini çiziniz.

İşlem Basamakları

•  Doğal zemin kotu (±0,00) çizgisini çiziniz.

•  Bodrum kat kesiti için kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, perde, kuranglez gibi kaba yapı elemanlarının 
çizimini yapınız.

•  Zemin kat kesiti için kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, perde, teras, giriş merdiveni gibi kaba yapı eleman-
larının çizimini yapınız.

•  Normal kat kesiti için kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, perde, balkon, düşük döşeme gibi kaba yapı ele-
manlarının çizimini yapınız.

•  İlgili tüm katlara işlenecek şekilde varsa düşük döşeme kesitini çiziniz.

•  Bodrum kat döşeme üst kotunun altına doğru tesviye betonu, yalıtım, grobeton ve radye temel kesiti çizimle-
rini yapınız.

•  Kaba yapı elemanlarının kesitini tamamladıktan sonra kesitin tamamı için sıva çizimini yapınız.

•  Sıva çizgisinin toprak altında kalan kısımlarını su yalıtımına dönüştürünüz. 

•  Merdivenin kesilen basamak ve kaplamalarının kesitini çiziniz.

•  Merdivenin görünüşe giren basamak ve kaplamalarını çiziniz.

•  Merdivenin kesilen ve görünüşe giren korkuluğunu çiziniz.

•  Kesme düzlemine göre yakından uzağa doğru görünüşe giren duvar, kolon, kiriş, kapı ve pencere gibi yapı ele-
manlarını çiziniz.

•  Binanın kesilen kısmının dışında ka-
lan, yanlardan görünüşe giren cephe 
hareketlerinin ve teras, balkon, giriş 
merdiveni gibi yapı elemanlarının gö-
rünüşünü çiziniz.

•  Daha önceden çizilip hazırlanmış 
olan çatı kesitini yerine kopyalayınız.

• Kopyalanan çatı kesitinin görünüşe 
giren bölümünü düzenleyerek bu bö-
lümün taramasını yapınız.

•  Düşeyde çizgisel iç ölçülendirmeyi 
yapınız.

•  Kotlu ölçülendirmeyi yapınız.

•  Kesilen her mahallin adını ve numa-
rasını yazınız.

•  Mahallerin zemin kaplama bilgilerini 
ve açıklamalarını yazınız.

•  Kapı ve pencere bilgilerini yazınız.

Şekil 11.23: D-D kesiti için kesme düzleminin planlardaki yeri
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•  Kesit ve görünüşe ait taramaları yapınız. 

•  Çerçeve ve anteti kopyalayınız. 

•  Antet içindeki yazıları kesit paftasına göre düzenleyiniz (Şekil 11.24).

Şekil 11.24: D-D Kesiti
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D-D Kesiti Çizimi Değerlendirme Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Derece

ço
k 

za
yı

f

za
yı

f

or
ta

iy
i

ço
k 

iy
i

Ölçütler 1 2 3 4 5

1 Doğal zemin kotu çizgisini (±0,00) çizdi.

2 Bodrum kat kesiti için kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, perde, kuranglez 
gibi kaba yapı elemanlarının çizimini yaptı.

3 Zemin kat kesiti için kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, perde, teras, giriş 
merdiveni gibi kaba yapı elemanlarının çizimini yaptı.

4 Normal kat kesiti için kesme düzleminin kestiği duvar, kolon, perde, balkon, 
düşük döşeme gibi kaba yapı elemanlarının çizimini yaptı.

5 Bodrum kat döşeme üst kotunun altına doğru tesviye betonu, yalıtım, grobeton 
ve radye temel kesiti çizimlerini yaptı.

6 Kaba yapı elemanlarının kesitini tamamladıktan sonra kesitin tamamı için sıva 
çizimini yaptı.

7 Sıva çizgisinin toprak altında kalan kısımlarını su yalıtımına dönüştürdü.

8 Merdivenin kesilen basamak ve kaplamalarının kesitini çizdi.

9 Merdivenin görünüşe giren basamak ve kaplamalarını çizdi.

10 Merdivenin kesilen ve görünüşe giren korkuluğunu çizdi.

11 Kesme düzlemine göre yakından uzağa doğru görünüşe giren duvar, kolon, kiriş, 
kapı ve pencere gibi yapı elemanlarını çizdi.

12 Bina kesitinin dışında kalan, yanlardan görünüşe giren cephe hareketlerinin ve 
teras, balkon, giriş merdiveni gibi yapı elemanlarının görünüşünü çizdi.

13 Daha önceden çizilip hazırlanmış olan çatı kesitini yerine kopyaladı.

Yönerge 

Bu uygulama kapsamında öğrenci tarafından kazanılması istenen beceri ve davranışların ne dü-
zeyde gerçekleştiğini dikkate alarak belirlenen ölçütlerin derecesini ilgili kutucuğa (X) işaretleyiniz.
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14 Kopyalanan çatı kesitinin görünüşe giren bölümünü düzenleyerek bu bölümün 
taramasını yaptı.

15 Düşeyde çizgisel iç ölçülendirmeyi yaptı.

16 Kotlu ölçülendirmeyi yaptı.

17 Kesilen her mahallin adını ve numarasını yazdı.

18 Mahallerin zemin kaplama bilgilerini ve açıklamalarını yazdı.

19 Kapı ve pencere bilgilerini yazdı.

20 Kesit ve görünüşe ait taramaları yaptı.

21 Çerçeve ve anteti kopyaladı.

22 Antet içindeki yazıları kesit paftasına göre düzenledi.

23 Çalışmayı zamanında bitirdi.

Sütun Toplamı

Ölçek Puanı

100 Üzerinden Alınan Puan

*Tablodaki ölçek puanını 100’lük sisteme dönüştürme işlemi

Tabloda her bir ölçüt için belirlenen en yüksek puan 5’tir. Tabloda toplam 23 ölçüt vardır. Dolayısıyla tablodan alınabilecek 
en yüksek puan 23 x 5 = 115 tir. 

100 Üzerinden Alınan Puan = [(Ölçek Puanı x 100) /115]
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12.1. Bina Ön Görünüş Çizimi
Görünüş çizimlerine binanın ön cephesinin görünüşü çıkartılarak başlanır. Binanın giriş kısmı, binanın ön cephesidir.

Bina ön görünüş çizimi yapılırken aşağıdaki sıra izlenmelidir:

 12. DUBLEKS KONUT BİNA GÖRÜNÜŞLERİ ÇİZİMİ
Görünüş çizimleri, kat planları üzerinde gösterilemeyen yapı elemanları hakkında bilgi vermek ve yapıya estetik bir 
görünüm kazandırmak amacıyla çizilir. 

Görünüş Çizimi Kuralları

•  Layer Properties Manager (LA) diyalog kutusun-
dan görünüş çiziminde kullanılacak katmanlar 
oluşturulur.

•  Görünüş çizimi yapılacak planlar, aynı hizada ola-
cak şekilde üst üste yerleştirilir.

•  Doğal zemin çizgisi, tretuvar çizgisi ve subasman 
çizgisi çizilir.

•  Cephe hareketleri çizilerek binanın ana hatları çı-
kartılır.

•  Görünüşü çizilen binanın cephe hareketliliği var-
sa bakış yönüne en yakın cephe kalın çizgi, daha 
gerideki cepheler ince çizgi katmanları ile çizilerek 
cephe derinlikleri verilir.

Bakış yönüne göre

o En önde bulunan cephe 0,4 mm kalınlığında,

o Arkada bulunan cephe 0,3 mm kalınlığında,

o En arkada bulunan cephe 0,2 mm kalınlığında 
verilir.

•  Bina kat yüksekliği esas alınarak kiriş ve döşeme 
izleri çizilir.

•  Görünüşe giren yapı elemanlarının genişlikleri 
plandan görünüşe taşınır.

•  Dış merdivenin görünüş çizimi yapılır.

•  Bakış yönünde görülen tüm kapı ve pencerelerin 
görünüşleri çizilir.

•  Balkonların görünüşleri çizilir.

•  Bakış yönündeki çatı ve bacaların görünüşleri çizi-
lir.

•  Yağmur oluğu ve yağmur iniş borularının görünüş-
leri çizilir.

•  Kotlu ölçülendirme yapılır.

•  Cephe taramaları yapılır. 

•  Cephe üzerindeki kaplama malzemelerinin bilgileri 
verilir.

Tretuvar: Binayı yağmur sularından korumak amacıy-
la binanın çevresine yapılan yaya kaldırımıdır. Tretuvar 
genişliği en az 100 cm, yüksekliği ise en az 10 cm ol-
malıdır.

Subasman Seviyesi: Binayı yağmur suları, nem vb. dış 
etmenlerden korumak amacıyla ±0,00 ile +1,20 değer-
leri arasında belirlenen kottur. Subasman seviyesi aynı 
zamanda zemin kat döşemesinin üst seviyesidir. Bina 
yapılacak bölgenin iklim koşullarına göre bu seviye de-
ğişir. 

•  Binanın ön, arka, sağ ve sol yan görünüşü olmak 
üzere tüm görünüş çizimleri yapılır.

•  Zemin altında kalan yapı kısımlarının dış hatları ke-
sik çizgilerle belirtilir ve kotlandırılır.

•  Statik sistem aksları ve döşeme hatları görünüş 
üzerinde nokta nokta belirtilir. Denizlik üstü, lento 
altı (kapılar dâhil) vb. yapı elemanlarının kaba inşa-
at kotları verilir.

•  Cephe kaplama malzemesi ve rengi yazılır. Yapım 
esasları belirtilir.

•  Yağmur olukları, iniş boruları ve varsa paratoner 
inişleri gösterilir. Malzeme bilgisi belirtilir.

•  Kapı ve pencere görünüşleri aslına uygun olarak 
çizilir. Açılan bütün kanatlar gösterilir. Malzeme 
bilgisi belirtilir. Çatı görünüşü çizilir. Çatı üstüne çı-
kan asansör ve tesisat çıkıntıları ile bacalar, dereler, 
mahyalar gösterilir ve kotlandırılır.
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Uygulama projesi çizilen villanın ön görünüş çizimini yapınız.

Uygulama projesi çizilen villanın ön görünüş çizimi yapılırken aşağıdaki aşamalar uygulanır.

1. Aşama Çizimi (Görsel 12.1 ve Şekil 12.1): 

•  Layer Properties Manager (LA) diyalog kutusu kullanılarak görünüş çiziminde kullanılacak 
katmanlar oluşturulur.

Görsel 12.1: Görünüş çizimleri katman listesi

• Kat planları, aynı isme sahip akslar aynı doğ-
rultuda olacak şekilde Ray ve Move (M) ko-
mutları yardımıyla en üst kattan en alt kata 
doğru alt alta yerleştirilir.

Şekil 12.1: Ön görünüş 1. aşama çizimi
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2. Aşama Çizimi (Şekil 12.2):

•  Görünüş çiziminde gerekli olmayan katmanlar Layer Properties Manager (LA) diyalog kutusundaki on sekmesi 
pasif hâle getirilerek gizlenir.

•  Doğal zemin çizgisi, ön görünüşün çizileceği alanın uygun bir yerine Line (L) komutu ile çizilir.

•  Plandaki tretuvarın tüm köşe noktaları, Ray komutu yardımıyla doğal zemin çizgisinin üstüne taşınır. Doğal ze-
min çizgisi, Offset (O) komutu kullanılarak tretuvar yüksekliği kadar (10 cm) yukarı doğru çoğaltılır. Çoğaltılan 
doğal zemin çizgisi, Fillet (F) komutu yardımıyla ışın çizgisi ile birleştirilir. Tretuvar çizgisinin katmanı, Properties 
(PR) komutu kullanılarak açılan diyalog kutusundan tretuvar olarak değiştirilir.

•  Plandaki subasman kotuna bakılarak subasman seviyesi belirlenir. Bu planda subasman kotu  74 cm olarak ve-
rilmiştir. Doğal zemin çizgisi, Offset (O) komutu yardımıyla subasman kot değeri kadar yukarı doğru çoğaltılarak 
subasman çizgisi çizilir.

Şekil 12.2: Ön görünüş 2. aşama çizimi
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3. Aşama Çizimi (Şekil 12.3):

•  Plandaki dış duvarların kenar çizgileri, Ray komutu kullanılarak görünüşe taşınır. Bakış yönüne en yakın cephe 
kalın çizgi, daha gerideki cepheler ince çizgi katmanları ile çizilerek cephe derinlikleri verilir. Görünüş çizilirken, 
bodrum kat görünmediği için bu katın dış kenar çizgileri kesik çizgi şeklinde çizilerek binanın ana hatları oluştu-
rulur.

•  Plandaki iç merdiven bilgisine bakılarak kat yüksekliği hesaplanır. Offset (O) komutu kullanılarak normal kat 
döşeme üst kotu ve saçak üst kotu çizgileri, subasman çizgisinden zemin ve normal kat yükseklikleri kadar 
yukarı doğru sırasıyla çoğaltılır. Ardından bodrum katın döşeme izi çizgileri, subasman çizgisinden bodrum kat 
yüksekliği kadar aşağı doğru çoğaltılır.

•  Ray komutu kullanılarak 
plandaki kolonlardan gö-
rünüşteki döşeme izi çiz-
gilerine doğru ışın çizgi-
leri çizilir. Bu sayede kiriş 
yerleri belirlenir. Kirişler, 
Rectangle (REC) komutu 
yardımıyla plandaki ölçü-
lerine göre (25x50 cm) 
çizilir ve Copy (CO) komu-
tu kullanılarak önceden 
belirlenen yerlere yerleş-
tirilir. Normal kat döşeme 
üst kotu ve saçak üst kotu 
çizgileri, Offset (O) komu-
tu kullanılarak zemin kotu 
yönünde döşeme kalınlığı 
kadar (15 cm) çoğaltılır. 
Döşeme izi çizgileriyle ki-
riş izi çizgilerinin üst üste 
geldiği yerler Trim (TR) 
komutu yardımıyla temiz-
lenir.

Şekil 12.3: Ön görünüş 3. aşama çizimi
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4. Aşama Çizimi (Şekil 12.4):

•  Ön giriş dış merdiveninin görünüş çizimi yapılır.

o Merdiven kol genişlikleri, Ray komutu kullanılarak plandan görünüşe taşınır. 

o Rıht çizgileri, merdiven bilgisine [4x(16/30)] bakılarak Offset (O) komutu yardımıyla tretuvar çizgisinden 
subasman çizgisine doğru rıht sayısı kadar çoğaltılır. 

o Ön görünüşte merdiven kaplaması göründüğü için rıht çizgileri, Offset (O) komutu kullanılarak merdiven 
kaplaması kalınlığı kadar (3 cm) yukarı doğru çoğaltılır.

o Rıht çizgileri, Properties (PR) komutu kullanılarak, açılan diyalog kutusundan merdiven kaplaması olarak 
değiştirilir.

•  Merdiven korkulukları ve üzerine yapılan küpeşte farklı tasarımlar içerdiğinden her projede aynı çizilmez. 

o Line (L) komutu kullanılarak ön girişin merdiven korkuluğu çizilir. 

o Korkuluklar, Ray komutu kullanılarak plandan görünüşe taşınır. Korkuluk ve korkuluk üzerindeki küpeşteler, 
merdiven kaplaması üzerinden toplam yüksekliği 110 cm olacak şekilde Line (L) komutu ile çizilir.

Denizlik: Duvarı ve pencere kasalarını kar, yağmur vb. dış etmenlerden korumak amacıyla pencerenin hem iç hem 
de dış kısmına uygulanan yapı elemanıdır.

Korkuluk: Merdiven, balkon, teras ve çatı gibi düşme tehlikesinin olduğu yerlerde güvenlik amacıyla uygulanan 
yapı elemanıdır. Korkuluk için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde belirlenen minimum yükseklik 110 cm’dir.

Küpeşte: Korkulukların tutunmasını sağlamak ve dekoratif bir görünüm oluşturmak amacıyla korkuluk dikmeleri-
nin üzerine uygulanan yapı elemanıdır.

Şekil 12.4: Ön görünüş 4. aşama çizimi



Uygulamalı Bilgi Yaprağı

315

BİLGİSAYARLA M
İM

ARİ PROJE ÇİZİM
 ATÖLYESİ

12. BİLGİSAYARLA DUBLEKS KONUT BİNA GÖRÜNÜŞLERİ ÇİZİMİ

5. Aşama Çizimi (Şekil 12.5):

•  Binanın ana giriş kapısı (K1 100/238) çizilir. Kapı genişliği, Ray komutu yardımıyla plandan görünüşe taşınır. Kapı 
yüksekliği, plandaki kapı bilgilerinden alınarak çizilir. 

•  Pencere görünüşleri çizilir. Pencere genişlikleri, Ray komutu yardımıyla plandan görünüşe taşınır. Pencere yük-
seklikleri ise plandaki pencere bilgilerinden alınır. Planda ön görünüşe giren pencereler sırasıyla P1 180/218, 
P7 180/148 ve P9 60/148 olarak verilmiştir. Genişliği plandan taşınan pencerenin önce parapet duvarı çizilir. 
Parapet duvarının üst çizgisi, Offset (O) komutu yardımıyla pencere yüksekliği kadar çoğaltılarak pencerenin 
üst kenarı oluşturulur. 

•  Sabit ve açılan kanada ait profil genişlikleri, Ray komutu yardımıyla plandan görünüşe taşınır. Doğramalar ise 
Offset (O) ve Fillet (F) komutları ile çizilir.

•  Bodrum kat penceresinin görünüşe giren tretuvar üzerindeki kısmı da aynı şekilde çizilir. 

•  Pencerenin denizlik genişliği, Ray komutu yardımıyla plandan görünüşe taşınır. Denizlik, kalınlığı 3 cm olacak 
şekilde Line (L) komutu ile çizilir.

Şekil 12.5: Ön görünüş 5. aşama çizimi 
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6. Aşama Çizimi (Şekil 12.6):

•  Görünüşe giren tüm balkonların görünüş çizimleri yapılır. 

o Bu planda balkon, Fransız pencere olarak düzenlenmiştir. Balkon genişliği, Ray komutu kullanılarak plandan 
görünüşe taşınır. Fransız penceresi altındaki 15 cm’lik zemin kat döşeme kalınlığı ve 20 cm kalınlığındaki 
parapet duvarı çizilir.

•  Fransız pencerelerine ait korkulukların görünüş çizimleri yapılır.

o Korkuluk genişliği, Ray komutu yardımıyla plandan görünüşe taşınır. Parapet duvarının üst çizgisi, Offset (O) 
komutu yardımıyla korkuluk yüksekliği kadar çoğaltılarak korkuluğun üst kenarı oluşturulur. Fillet (F) komu-
tu kullanılarak korkuluğun köşe birleşimleri yapılır. Korkuluk dikme kalınlığı, planda 5 cm olarak çizilmiştir. 

o Korkuluk, pencereye göre daha önde görünür. Bu nedenle korkuluğun profil kalınlığı içinde kalan pencere 
çizgileri, Trim (TR) komutu yardımıyla temizlenir.

Şekil 12.6: Ön görünüş 6. aşama çizimi 
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7. Aşama Çizimi (Şekil 12.7):

• Teras merdiveninin görünüş çizimi yapılır.

o Merdiven kol genişlikleri, Ray komutu kullanılarak plandan görünüşe taşınır. 

o Rıht çizgileri, merdiven bilgisine [4x(16/30)] bakılarak Offset (O) komutu yardımıyla tretuvar çizgisinden 
subasman çizgisine doğru rıht sayısı kadar çoğaltılır. 

o Ön görünüşte merdiven kaplaması göründüğü için rıht çizgileri, Offset (O) komutu kullanılarak merdiven 
kaplaması kalınlığı kadar (3 cm) yukarı doğru çoğaltılır.

o Rıht çizgileri, Properties (PR) komutu kullanılarak, açılan diyalog kutusundan merdiven kaplaması olarak 
değiştirilir.

•  Line (L) komutu kullanılarak terastaki parapet duvarı (20 cm) çizilir. Ardından parapet duvarı üzerinde bulunan 
3 cm kalınlığındaki denizlik çizimi yapılır.

•  Ön görünüşe giren teras çatısı, çatı görünüşlerinin çiziminde anlatıldığı gibi çizilir.

•  Teras çatısına ait yağmur oluğu ve yağmur iniş borularının çizimleri Line (L) ve Offset (O) komutları ile yapılır.

•  Terasa ait korkulukların ön görünüşe giren kısmı Offset (O) ve Trim (TR) komutları kullanılarak çizilir.

o Korkuluklar, Ray komutu kullanılarak plandan görünüşe taşınır. Korkuluk ve korkuluk üzerindeki küpeşteler, 
merdiven kaplaması üzerinden toplam yüksekliği 110 cm olacak şekilde Line (L) komutu ile çizilir.

Şekil 12.7: Ön görünüş 7. aşama çizimi
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8. Aşama Çizimi (Şekil 12.8):

•  Ön cephe görünüşüne ait çatı görünüşü, Copy (CO) komutu yardımıyla çatı planı paftasından kopyalanıp uygun 
şekilde görünüş çizimine yerleştirilir.

•  Markiz çizimi için bu aşamada öncelikle sol yan görünüş çizilir. Markiz yüksekliği, sol yan görünüşten ön görü-
nüşe taşınır ve markiz görünüşü çıkarılır.

Markiz: Kapı ya da pencere önünü yağmur ve güneşten korumak için yapılan saçaktır. Markizlerin genişliği, ön 
bahçesi olmayan binalarda 0,60 metre; ön bahçesi olan binalarda 1,50 metreye kadar yapılabilir.

•  Yağmur oluğu ve yağmur iniş borularının çizimleri Line (L) ve Offset (O) komutları ile yapılır.

Yağmur Oluğu: Çatı üzerinden gelen yağmur sularını yağmur iniş borularına aktaran yapı malzemesidir. 15 cm 
köşeli ve 10 cm yuvarlak kesitli üretilir. Yağmur olukları, %2-3 eğim olacak şekilde düzenlenir. Kelepçeler yardımıyla 
mertek veya çatı malzemesine sabitlenir. İki kelepçe arası 0,70 metreyi geçmemelidir.

Yağmur İniş Borusu: Üzerindeki yağmur oluğundan aldığı yağmur sularını yağmur suyu toplama kanallarına veya 
toprağa aktaran yapı malzemesidir. 7, 10, 15 cm çaplarında; 1, 2, 3 ve 6 m uzunluklarında üretilir. 1 metre aralıklarla 
kelepçeler yardımıyla duvara sabitlenir.

Şekil 12.8: Ön görünüş 8. aşama çizimi
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9. Aşama Çizimi (Şekil 12.9):

•  Polygon (POL) ve Line (L) komutları yardımıyla kotlu ölçülendirmede kullanılmak üzere 1∕50 ölçeğine göre kot 
işareti çizilir. Hazırlanan bu kot işareti, Copy (CO) komutu kullanılarak ölçülendirme yapılacak yerlere kopyala-
nır.

•  Kotlu ölçülendirme, doğal zemin seviyesinden başlar. Ardından tretuvar üst seviyesi, subasman üst seviyesi, 
balkon alt ve üst seviyesi, korkuluk yüksekliği, denizlik alt seviyesi, pencere üst seviyesi, kapı üst seviyesi, kiriş 
ve lento alt seviyesi, yağmur oluğu seviyesi, tepe mahya seviyeleri ve baca üst seviyesinin kotları gösterilir. Ze-
min seviyesi altında bodrum kat döşeme seviyesi de gösterilir.

Kotlu ölçülendirmede başlangıç noktası olan doğal zemin seviyesi kotu ±0,00 kabul edilir. Kotlar, doğal zemin sevi-
yesinden baca üst seviyesine doğru gidildikçe artı (+) değer alır. Kot değerleri, doğal zemin seviyesi kotundan baş-
lanarak her seferinde bir altındaki değere eklenerek yazılır. Bodrum kat döşeme üst seviyesi, zemin altında olduğu 
için eksi (-) değer alır. 

Şekil 12.9: Ön görünüş 9. aşama çizimi 
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Son Aşama Çizimi (Şekil 12.10)

•  MText (T) komutu kullanılarak uygun yerlere cephe bilgileri yazılır.

o Pencere yapımında kullanılan malzeme cinsi belirtilir.

o Kapı yapımında kullanılan malzeme cinsi belirtilir.

o Kapı ve pencerelerin poz numaraları ile birlikte ölçüleri yazılır.

o Pencere denizliğinde kullanılan malzeme cinsi belirtilir.

o Yağmur oluğu ve yağmur iniş borularının malzeme cinsleri ve ebatları belirtilir.

o Çatı kaplama malzemesinin ismi belirtilir.

o Sıva veya varsa dış cephe kaplamasının ismi ve rengi belirtilir.

•  Hatch (H) komutu kullanılarak taramalar yapılır. 

o Tretuvar ile subasman arasına dekoratif tuğla kaplaması yapılır.

o Dekoratif sıva kaplaması yapılır.

•  Rectangle (REC) komutu kullanılarak çerçeve antet çizimi yapılır. 

•  Ön görünüş çizimi, Move (M) komutu yardımıyla çerçeve antet hizasında yerleştirilir ve ön görünüş çizimi ta-
mamlanır.

Şekil 12.10: Ön görünüş son aşama çizimi 
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Şekil 12.11: Uygulama yapraklarında kullanılacak villa projesine ait planlar
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Şekil 12.11’de verilen villa projesine ait kat planlarının ön görünüş çizimini yapınız.

İşlem Basamakları

Şekil 12.12: Villa projesine ait kat planlarının ön görünüş çizimi

•  Görünüş çiziminde kullanılacak katman ayarlarını 
yapınız.

•  Kat planlarını, aynı isme sahip akslar aynı doğrultu-
da olacak şekilde en üst kattan en alt kata doğru alt 
alta yerleştiriniz.

•  Doğal zemin çizgisi, tretuvar çizgisi ve subasman 
çizgisini çiziniz.

•  Cephe hareketlerini vererek binanın ana hatlarını 
çiziniz.

•  Kat yüksekliklerini dikkate alarak kiriş ve döşeme 
izlerini çiziniz (Kiriş ebatlarını 25x50 cm, döşeme 
kalınlığını 15 cm alınız.). 

•  Dış merdivenin görünüş çizimini yapınız.

•  Garajın görünüş çizimini yapınız.

•  Dış merdivenin ve teras korkuluklarının görünüş 
çizimlerini yapınız.

•  Kapı ve pencerelerin görünüş çizimlerini yapınız.

•  Çatı, markiz ve bacanın görünüş çizimlerini yapınız.

•  Yağmur oluğu ve iniş borularının görünüş çizimleri-
ni yapınız.

•  Kotlu ölçülendirmeyi yapınız.

•  Cephe taramalarını yapınız.

•  Cephe bilgilerini yazınız.

•  Çerçeve ve anteti kopyalayarak ön görünüş çizimi 
üzerine uygun ölçüde yerleştiriniz (Şekil 12.12).
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12.2. Bina Sol Yan Görünüş Çizimi
Binanın diğer görünüşleri çıkarılırken görünüşe ait genişlikler planlardan, yükseklikler ise çizimi 
tamamlanan görünüşlerden taşınarak çizilir.

Uygulama projesi çizilen villanın sol yan görünüş çizimini yapınız.

Uygulama projesi çizilen villanın sol yan görünüş çizimi yapılırken aşağıdaki aşamalar uygulanır.

1. Aşama Çizimi (Şekil 12.13):

•  Layer Properties Manager (LA) diyalog kutusu kullanılarak katman ayarları yapılır.

•  Kat planları, sol yan görünüşün daha rahat çizilebilmesi için Rotate (RO) komutu yardımıyla saat yönünün ter-
sine doğru 90° döndürülür.

•  Kat planları, aynı isme sahip akslar aynı doğrultuda olacak şekilde Ray ve Move (M) komutları yardımıyla en üst 
kattan en alt kata doğru alt alta yerleştirilir.

•  Zemin çizgisi, sol yan görünüşün çizileceği alanın uygun bir yerine Line (L) komutu ile çizilir.

•  Plandaki tretuvarın tüm köşe noktaları, Ray komutu yardımıyla doğal zemin çizgisinin üstüne taşınır. Doğal ze-
min çizgisi, Offset (O) komutu kullanılarak tretuvar yüksekliği kadar (10 cm) yukarı doğru çoğaltılır. Çoğaltılan 
doğal zemin çizgisi, Fillet (F) komutu yardımıyla ışın çizgisi ile birleştirilir. Tretuvar çizgisinin katmanı, Properties 
(PR) komutu kullanılarak açılan diyalog kutusundan tretuvar olarak değiştirilir.

•  Plandaki subasman kotuna bakılarak subasman seviyesi belirlenir. Bu planda subasman kotu +74 cm olarak ve-
rilmiştir. Doğal zemin çizgisi, Offset (O) komutu yardımıyla subasman kot değeri kadar yukarı doğru çoğaltılarak 
subasman çizgisi çizilir.

Şekil 12.13: Sol yan görünüş 1. aşama çizimi
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2. Aşama Çizimi (Şekil 12.14):

•  Binanın plandaki dış duvarlarının kenar çiz-
gileri, Ray komutu kullanılarak görünüşe 
taşınır. Bakış yönüne en yakın cephe kalın 
çizgi, daha gerideki cepheler ince çizgi kat-
manları ile çizilerek cephe derinlikleri verilir. 
Görünüş çizilirken, bodrum kat görünmedi-
ği için bu katın dış kenar çizgileri kesik çizgi 
şeklinde çizilerek binanın ana hatları oluştu-
rulur.

•  Plandaki iç merdiven bilgisine bakılarak kat 
yüksekliği hesaplanır. Offset (O) komutu 
kullanılarak normal kat döşeme üst kotu ve 
saçak üst kotu çizgileri, subasman çizgisin-
den zemin ve normal kat yükseklikleri kadar  
yukarı doğru sırasıyla çoğaltılır. Ardından 
bodrum katın döşeme izi çizgileri, subas-
man çizgisinden kat yüksekliği kadar aşağı 
doğru çoğaltılır.

•  Ray komutu kullanılarak plandaki kolonlar-
dan görünüşteki döşeme izi çizgilerine doğ-
ru ışın çizgileri çizilir. Bu sayede kiriş yerleri 
belirlenir. Kirişler, Rectangle (REC) komutu 
yardımıyla plandaki ölçülerine göre (25x50 
cm) çizilir ve Copy (CO) komutu kullanıla-
rak önceden belirlenen yerlere yerleştirilir. 
Normal kat ve saçağın alt döşeme izi çizgi-
leri, Offset (O) komutu kullanılarak döşeme 
kalınlığı kadar (15 cm) çoğaltılır. Döşeme izi 
çizgileriyle ile kiriş izi çizgilerinin üst üste 
geldiği yerler Trim (TR) komutu yardımıyla 
temizlenir.

Şekil 12.14: Sol yan görünüş 2. aşama çizimi  
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3. Aşama Çizimi (Şekil 12.15):

•  Teras merdiveninin görünüşü çizilir.

o Plandaki rıht ve kaplama çizgileri, Ray komutu kullanılarak görünüş çizimine taşınır.

o Rıht ve merdiven kaplaması, merdiven bilgisine [4x(16/30)] bakılarak Line (L) ve Offset (O) komutları ile 
çizilir. 

•  Line (L) komutu kullanılarak terasın 20 cm, balkonun 90 cm olan parapet duvarı çizilir. Üzerine denizlik çizimleri 
yapılır.

•  Teras çatısı elemanlarının yükseklikleri, ön görünüşten sol yan görünüşe Ray komutu yardımıyla taşınır. Bura-
dan yükseklikleri alınarak teras çatısının görünüşü çıkarılır.

•  Yağmur oluğu ve yağmur iniş boruları, Line (L) ve Offset (O) komutları kullanılarak çizilir.

•  Teras penceresinin görünüşü çizilir.

o Pencere genişliği, Ray komutu kullanılarak plandan görünüş çizimine taşınır. Pencere yükseklikleri ise plan-
daki pencere bilgilerinden alınır. Planda teras penceresi P4 160/238 olarak verilmiştir. 

o Zemin kat üst döşeme çizgisi, Offset (O) komutu yardımıyla pencere yüksekliği kadar çoğaltılarak pencere-
nin üst kenarı oluşturulur. Fillet (F) komutu yardımıyla pencere köşe birleşimleri yapılır. 

o Bakış yönüne göre arkada kalan çizgiler Trim (TR) komutu yardımıyla temizlenir.

Şekil 12.15: Sol yan görünüş 3. aşama çizimi
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4. Aşama Çizimi (Şekil 12.16):

•  Pencere görünüşleri çizilir. Pencere genişlikleri, Ray komutu kullanılarak plandan görünüşe taşınır. Pencere 
yükseklikleri ise plandaki pencere bilgilerinden alınır. Planda görünüşe giren pencere ölçüleri aynı olup P2 
150/218 olarak verilmiştir. Genişliği plandan taşınan pencerenin önce parapet duvarı çizilir. Parapet duvarının 
üst çizgisi, Offset (O) komutu yardımıyla pencere yüksekliği kadar çoğaltılarak pencerenin üst kenarı oluşturu-
lur.  Fillet (F) komutu kullanılarak pencere köşe birleşimleri yapılır.

•  Korkuluk genişliği, Ray komutu kullanılarak plandan görünüşe taşınır. Parapet duvarının üst çizgisi, Offset (O) 
komutu yardımıyla korkuluk yüksekliği kadar çoğaltılarak korkuluğun üst kenarı oluşturulur. Fillet (F) komutu 
kullanılarak korkuluğun köşe birleşimleri yapılır. Korkuluk dikme kalınlığı, planda 5 cm olarak çizilmiştir.

•  Bodrum kat penceresinin görünüşe giren tretuvar üzerindeki kısmı da aynı şekilde çizilir.

•  Ön cephedeki görünüşe giren Fransız penceresi ve korkuluğu çizilir.

o Fransız penceresi ve korkuluğunun çizimleri, ön görünüşten sol yan görünüşe Copy (CO) komutu yardımıyla 
kopyalanır.

o Buradan yükseklikleri Ray komutu yardımıyla sol yan görünüşe taşınarak ön cephedeki Fransız penceresi ve 
korkuluk görünüşleri çıkarılır.

o Zemin kat üst döşeme çizgisi, Offset (O) komutu yardımıyla pencere yüksekliği kadar çoğaltılarak pencere-
nin üst kenarı oluşturulur. Fillet (F) komutu yardımıyla pencere köşe birleşimleri yapılır. 

o Bakış yönüne göre arkada kalan çizgiler Trim (TR) komutu yardımıyla temizlenir.

Şekil 12.16: Sol yan görünüş 4. aşama çizimi
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5. Aşama Çizimi (Şekil 12.17):

•  Sol yan görünüşe ait çatı görünüşü, Copy (CO) komutu yardımıyla çatı planı paftasından kopyalanıp uygun şe-
kilde görünüş çizimine yerleştirilir.

•  Sol yan görünüşe giren binanın giriş merdivenine ait korkuluk duvarı ve denizliğinin genişlikleri, Ray komutu 
yardımıyla plandan görünüş çizimine taşınır. Yükseklikleri ise ön görünüş çiziminden alınarak çizim tamamlanır.

•  Markiz çizimi yapılır.

o Dikmeler (15x15 cm), Line (L) komutu kullanılarak korkuluğun dış kenar ucundan kiriş izi alt çizgisine kadar 
çizilir.

o Aşık (10x10 cm), Rectangle (REC) komutu kullanılarak oluşturulur ve Move (M) komutu yardımıyla dikme 
üzerine yerleştirilir.

o 1∕3 oranında belirlenen çatı eğimi, Line (L) komutu yardımıyla aşığın dış kenar ucundan başlanarak oluştu-
rulur.

o Eğim çizgisi, merteğin görünüşü 
çizilirken eksen çizgisi olarak 
kullanılacaktır. Merteğin, damlalık 

aşığına 1∕5 oranında oturtulması 
gerekir. Eksen çizgisi, 2 cm aşağı ve 
8 cm yukarı olacak şekilde Offset 
(O) komutu yardımıyla çoğaltılır. 

o Çoğaltılan bu çizgiler, mertek gö-
rünüşünün alt ve üst kenar çizgi-
leri olduğu için Layer Properties 
Manager (LA) diyalog kutusu kul-
lanılarak mertek katmanına atanır.

•  Yağmur oluğu ve iniş boruları, Line 
(L) ve Offset (O) komutları kullanıla-
rak çizilir.

o 15 cm çapındaki yağmur oluğu-
nun çizimi yapılır. Kelepçeler 0,70 
m aralıklarla çizilir.

o 10 cm çapındaki yağmur iniş bo-
rularının çizimi yapılır. Kelepçeler 
1 m aralıklarla çizilir.

Şekil 12.17: Sol yan görünüş 5. aşama çizimi
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Son Aşama Çizimi (Şekil 12.18):

Şekil 12.18: Sol yan görünüş son aşama çizimi

•  Kotlu ölçülendirme yapılır. 

o Kotlu ölçülendirme, zemin seviyesinden baş-
lar. Ardından tretuvar üst seviyesi, subasman 
üst seviyesi, balkon alt ve üst seviyesi, korkuluk 
yüksekliği, denizlik alt seviyesi, pencere üst se-
viyesi, kapı üst seviyesi, kiriş ve lento alt seviye-
si, yağmur oluğu seviyesi, tepe mahya seviyele-
ri ve baca üst seviyesinin kotları gösterilir.

o Zemin seviyesi altında bodrum kat döşeme se-
viyesi de gösterilir.

•  MText (T) komutu kullanılarak cephe bilgileri verilir.

o Pencere yapımında kullanılan malzeme cinsi 
belirtilir.

o Kapı yapımında kullanılan malzeme cinsi belir-
tilir.

o Kapı ve pencerelerin poz numaraları ile birlikte 
ölçüleri belirtilir.

o Pencere denizliğinde kullanılan malzeme cinsi 
belirtilir.

o Yağmur oluğu ve yağmur iniş borularının malze-
me cinsleri ve ebatları belirtilir.

o Çatı kaplama malzemesinin ismi belirtilir.

o Sıva veya varsa dış cephe kaplamasının ismi ve 
rengi belirtilir.

•  Hatch (H) komutu kullanılarak taramalar yapılır. 
Tretuvar ve subasman arasındaki kaplamanın ve 
çatı kaplamasının taramaları yapılır.

•  Rectangle (REC) komutu kullanılarak çerçeve an-
tet çizimi yapılır. 

•  Sol yan görünüş çizimi, Move (M) komutu kullanı-
larak çerçeve antet hizasında yerleştirilir ve sol yan 
görünüş çizimi tamamlanır.
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Şekil 12.11’de verilen villa projesine ait kat planlarının sol yan görünüş çizimini yapınız. 

İşlem Basamakları

Şekil 12.19: Villa projesine ait kat planlarının sol yan görünüş çizimi

•  Görünüş çiziminde kullanılacak katman ayarlarını 
yapınız.

•  Ön görünüş çiziminde aks çizgileri ile aynı hizada 
üst üste yerleştirilen kat planlarını uygun yere kop-
yalayınız. 

•  Sol yan görünüşü daha rahat çizebilmek için kat 
planlarını saat yönünün tersine doğru 90° döndü-
rünüz.

•  Doğal zemin, tretuvar ve subasman çizgilerini çizi-
niz.

•  Cephe hareketlerini vererek binanın ana hatlarını 
çiziniz.

•  Kat yüksekliklerini dikkate alarak kiriş ve döşeme 
izlerini çiziniz (Kiriş ebatlarını 25/50 cm, döşeme 
kalınlığını 15 cm alınız.). 

•  Korkulukların görünüş çizimlerini yapınız.

•  Kapı ve pencerelerin görünüş çizimlerini yapınız.

•  Çatı ve bacanın görünüş çizimlerini yapınız.

•  Yağmur oluğu ve yağmur iniş borularının görünüş 
çizimlerini yapınız.

•  Kotlu ölçülendirmeyi yapınız.

•  Cephe taramalarını yapınız.

•  Cephe bilgilerini yazınız.

•  Çerçeve ve anteti kopyalayarak sol yan görünüş 
çizimi üzerine uygun ölçüde yerleştiriniz (Şekil 
12.19).
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12.3. Bina Sağ Yan Görünüş Çizimi
Ön görünüş ve sol yan görünüş çizimine ait uygulamalı bilgi yapraklarında verilen detaylar diğer 
görünüş çizimleri için de geçerlidir. Bu nedenle sağ yan ve arka görünüş çizimi aşamaları bu de-
taylar göz önünde bulundurularak uygulanacaktır.

Uygulama projesi çizilen villanın sağ yan görünüş çizimini yapınız.

Uygulama projesi çizilen villanın sağ yan görünüş çizimi yapılırken aşağıdaki aşamalar uygulanır. 

1. Aşama Çizimi (Şekil 12.20):

•  Kat planları, sağ yan görünüşün daha rahat çizilebilmesi için Rotate (RO) komutu kullanılarak saat yönüne doğ-
ru 90° döndürülür. 

•  Kat planları, Ray komutu kullanılarak aks çizgileri ile aynı hizada olacak şekilde üst üste yerleştirilir.  

•  Doğal zemin, tretuvar ve subasman çizgileri çizilir.

•  Bina cephe ana hattı oluştu-
rulur. Döşeme ve kiriş izlerinin 
çizimi yapılır.

•  Dış merdiven ve korkuluğu çi-
zilir.

•  Markizin görünüş çizimi yapı-
lır.

o Sol yan görünüş çiziminin 
simetriği, Mirror (MI) ko-
mutu kullanılarak oluştu-
rulur. 

o Markiz çizimi, Copy (CO) 
komutu ile kopyalanarak 
sağ yan görünüş çizimine 
yerleştirilir.

Şekil 12.20: Sağ yan görünüş 1. aşama çizimi
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2. Aşama Çizimi (Şekil 12.21):

•  Pencere görünüşleri çizilir.

•  Sağ yan görünüşe ait çatı görünüşü, Copy (CO) komutu yardımıyla çatı planı paftasından kopyalanıp uygun 
şekilde görünüş çizimine yerleştirilir.

•  Teras çatısının görünüşü çizilir.

o Sol yan görünüş çiziminin simetriği, Mirror (MI) komutu kullanılarak oluşturulur.

o Çatı çizimi, Copy (CO) komutu ile kopyalanarak sağ yan görünüş çizimine yerleştirilir.

•  Yağmur oluğu ve yağmur iniş borularının çizimleri yapılır.

•  Kotlu ölçülendirme yapılır.

•  Cephe bilgileri belirtilir.

•  Cephe taramaları yapılır.

•  Çerçeve ve antet kopyalanarak sağ yan görünüş çiziminin üzerine uygun ölçüde yerleştirilir.

Şekil 12.21: Sağ yan görünüş 2. aşama çizimi
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Şekil 12.11’de verilen villa projesine ait kat planlarının sağ yan görünüş çizimini yapınız.

İşlem Basamakları

Şekil 12.22: Villa projesine ait kat planlarının sağ yan görünüş çizimi 

•  Ön görünüş çiziminde aks çizgileri ile aynı hizada 
üst üste yerleştirilen kat planlarını uygun yere kop-
yalayınız. 

• Sağ yan görünüşü daha rahat çizebilmek için kat 
planlarını saat yönüne doğru 90° döndürünüz.

•  Doğal zemin, tretuvar ve subasman çizgilerini çizi-
niz.

•  Cephe hareketlerini vererek binanın ana hatlarını 
çiziniz.

•  Kat yüksekliklerini dikkate alarak kiriş ve döşeme 
izlerini çiziniz (Kiriş ebatlarını 25/50 cm, döşeme 
kalınlığını 15 cm alınız.). 

•  Balkonların görünüş çizimlerini yapınız. 

•  Korkulukların görünüş çizimlerini yapınız.

•  Kapı ve pencerelerin görünüş çizimlerini yapınız.

•  Çatı ve bacanın görünüş çizimlerini yapınız.

•  Yağmur oluğu ve yağmur iniş borularının görünüş 
çizimlerini yapınız.

•  Kotlu ölçülendirmeyi yapınız.

•  Cephe taramalarını yapınız.

•  Cephe bilgilerini yazınız.

•  Çerçeve ve anteti kopyalayarak sağ yan görünüş 
çizimi üzerine uygun ölçüde yerleştiriniz (Şekil 
12.22).
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12.4. Bina Arka Görünüş Çizimi
Görünüş çizimleri, yapılacak binanın nasıl görüneceği hakkında bilgi vermektedir. Bu nedenle bina 
arka görünüş çizimi de diğer görünüş çizimleri gibi detaylı yapılmalıdır.

Uygulama projesi çizilen villanın arka görünüş çizimini yapınız.

Uygulama projesi çizilen villanın arka görünüş çizimi yapılırken aşağıdaki aşamalar uygulanır.

1. Aşama Çizimi (Şekil 12.23):

•  Kat planları, arka görünüşün daha rahat çizilebilmesi için Rotate (RO) komutu yardımıyla 180° döndürülür. 

•  Kat planları, Ray komutu kul-
lanılarak aks çizgileri ile aynı 
hizada olacak şekilde üst üste 
yerleştirilir.  

•  Doğal zemin, tretuvar ve su-
basman çizgileri çizilir.

•  Bina cephe ana hattı oluştu-
rulur. Döşeme ve kiriş izlerinin 
çizimi yapılır.

•  Pencere görünüşleri çizilir.

Şekil 12.23: Arka görünüş 1. aşama çizimi  
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2. Aşama Çizimi (Şekil 12.24):

Şekil 12.24: Arka görünüş 2. aşama çizimi 

•  Pencere katmanı, Layer Properties Manager (LA) 
komutu kullanılarak açılan diyalog kutusundan 
balkon ve teras çizimi için kapatılır.

•  Line (L) komutu kullanılarak balkonun 90 cm yük-
sekliğindeki parapet duvarı ve bu duvar üzerine 3 
cm kalınlığındaki denizlik çizilir. Denizliğin üzerine 
de 20 cm yüksekliğindeki alüminyum korkuluk çizi-
mi yapılır.

•  Line (L) komutu kullanılarak terasın 20 cm yüksek-
liğindeki parapet duvarı ve bu duvar üzerine 3 cm 
kalınlığındaki denizlik çizilir. Denizliğin üzerine alü-
minyum korkuluk çizimi yapılır. 

•  Pencere katmanı, Layer Properties Manager (LA) 
komutu kullanılarak açılan diyalog kutusundan 
tekrar açılır. Bakış yönüne göre arkada kalan çizgi-
ler Trim (TR) komutu yardımıyla temizlenir.

•  Teras çatısı, çatı görünüşlerinin çiziminde anlatıldı-
ğı gibi çizilir. 

•  Arka cephe görünüşüne ait çatı görünüşü, Copy 
(CO) komutu yardımıyla çatı planı paftasından kop-
yalanıp uygun şekilde görünüş çizimine yerleştirilir. 

•  Yağmur oluğu ve yağmur iniş borularının çizimleri 
yapılır.

•  Kotlu ölçülendirme yapılır.

•  Cephe taramaları yapılır.

•  Cephe bilgileri, MText (T) komutu kullanılarak be-
lirtilir. 

•  Çerçeve ve antet kopyalanarak arka görünüş çizimi 
üzerine uygun ölçüde yerleştirilir.
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Dubleks Konut Bina Görünüş Çizimleri Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler için 
Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz.  

Ölçütler Evet Hayır

Tüm Görünüş Çizimlerinde Ortak Çizimler

1 Kat planlarını, aks çizgileri ile aynı hizada olacak şekilde üst üste yerleştirdi.  

2 Doğal zemin çizgisini çizdi.  

3 Tretuvarı, sınırlarını plandan taşıyıp kot yüksekliğini dikkate alarak çizdi.  

4 Subasman çizgisini kot yüksekliğini dikkate alarak çizdi.  

5
Plandaki dış cephe duvarlarından bakış yönüne en yakın cepheyi kalın çizgi, daha ge-
rideki cepheleri ince çizgi katmanları ile çizerek cephe derinliklerini verdi. Bu cephe 
derinlikleri ile binanın ana hatlarını oluşturdu.

 

6 Bodrum katın yüksekliğini kesik çizgilerle gösterdi.  

7 Binanın iç merdiven bilgisi doğrultusunda kat yüksekliklerini belirleyerek döşeme ve 
kiriş izlerini çizdi.  

8 Pencere denizliklerini çizdi.  

9 Kat planlarındaki ölçüler doğrultusunda kapı ve pencereleri çizdi.  

10 Çatı görünüşlerini çatı planı patfasından kopyalayarak görünüşe yerleştirdi.  

11 Yağmur oluğunu ve yağmur iniş borularını çizdi.  

12 Kotlu ölçülendirmeyi yaptı.  

13 Cephe taramalarını yaptı.  

14 Cephe bilgilerini vererek görünüş çizimini çerçeve antete yerleştirdi.  

Ön Görünüş Çizimi

15 Kullanılacak katmanları oluşturdu.  

16 Ön giriş dış merdiveninin görünüşünü çizdi.  

17 Teras merdiveninin görünüşünü çizdi.  

18 Merdiven korkuluklarının görünüşlerini çizdi.  

19 Fransız penceresi ve korkuluğunu çizdi.  

20 Markiz görünüşünü çizdi.  

21 Teras çatısının görünüşünü çizdi.  
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Sol Yan Görünüş Çizimi

22
Sol yan görünüşü daha rahat çizebilmek için kat planlarını saat yönünün tersine 
doğru 90° döndürdü.

 

23 Teras merdiveninin görünüşünü çizdi.  

24 Teras çatısının görünüşünü çizdi.  

25 Teras, balkon ve merdiven korkuluklarını çizdi.  

26 Fransız penceresi ve korkuluğunu çizdi.  

27 Giriş merdiveni korkuluğunu ve markiz görünüşünü çizdi.  

Sağ Yan Görünüş Çizimi

28 Sağ yan görünüşü daha rahat çizebilmek için kat planlarını saat yönüne doğru 90° 
döndürdü.  

29 Ön giriş dış merdiveninin görünüşünü çizdi.  

30 Merdiven korkuluklarının görünüşlerini çizdi.  

31 Markiz görünüşünü çizdi.  

32 Sağ yan görünüşe giren teras çatısının görünüşünü çizdi.  

Arka Görünüş Çizimi

33 Arka görünüşü daha rahat çizebilmek için kat planlarını 180° döndürdü.  

34 Teras çatısının görünüşünü çizdi.  

35 Terasın ve balkonun korkuluklarını çizdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 35 ölçütten en az 25’İ Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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Şekil 12.11’de verilen villa projesine ait kat planlarının arka görünüş çizimini yapınız. 

İşlem Basamakları

Şekil 12.25: Villa projesine ait kat planlarının arka görünüş çizimi

•  Ön görünüş çiziminde aks çizgileri ile aynı hizada 
üst üste yerleştirilen kat planlarını uygun yere kop-
yalayınız. 

•  Arka görünüşü daha rahat çizebilmek için kat plan-
larını 180° döndürünüz.

•  Doğal zemin, tretuvar ve subasman çizgilerini çizi-
niz.

•  Cephe hareketlerini vererek binanın ana hatlarını 
çiziniz.

•  Kat yüksekliklerini dikkate alarak kiriş ve döşeme 
izlerini çiziniz (Kiriş ebatlarını 25/50 cm, döşeme 
kalınlığını 15 cm alınız.). 

•  Balkonların görünüş çizimlerini yapınız. 

•  Korkulukların görünüş çizimlerini yapınız.

•  Kapı ve pencerelerin görünüş çizimlerini yapınız.

•  Çatı ve bacanın görünüş çizimlerini yapınız.

•  Yağmur oluğu ve yağmur iniş borularının görünüş 
çizimlerini yapınız.

•  Kotlu ölçülendirmeyi yapınız.

•  Cephe taramalarını yapınız.

•  Cephe bilgilerini yazınız.

•  Çerçeve ve anteti kopyalayarak arka görünüş çizimi 
üzerine uygun ölçüde yerleştiriniz (Şekil 12.25).
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Dubleks Konut Bina Görünüş Çizimleri Değerlendirme Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Derece

ço
k 
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yı

f
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yı

f
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iy
i
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k 
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i

Ölçütler 1 2 3 4 5

Tüm Görünüş Çizimlerinde Ortak Çizimler

1 Kat planlarını, aks çizgileri aynı hizada olacak şekilde üst üste yerleştirdi.

2 Doğal zemin çizgisini çizdi.

3 Tretuvarı, sınırlarını plandan taşıyıp, kot yüksekliğini dikkate alarak çizdi.

4 Subasman çizgisini kot yüksekliğini dikkate alarak çizdi.

5
Plandaki cephe dış duvarlarından bakış yönüne en yakın cepheyi kalın çizgi, 
daha gerideki cepheleri ince çizgi katmanları ile çizerek cephe derinliklerini 
verdi. Bu cephe derinlikleri ile binanın ana hatlarını oluşturdu.

6 Bodrum katın yüksekliğini kesik çizgilerle gösterdi.

7 Binanın iç merdiven bilgisi doğrultusunda kat yüksekliklerini belirleyerek 
döşeme ve kiriş izlerini çizdi.

8 Pencere denizliklerini çizdi.

9 Kat planlarındaki ölçüler doğrultusunda kapı ve pencereleri çizdi.

10 Çatı görünüşlerini çatı planı paftasından kopyalayarak görünüşe yerleştirdi.

11 Yağmur oluğunu ve yağmur iniş borularını çizdi.

12 Kotlu ölçülendirmeyi yaptı.

13 Cephe taramalarını yaptı.

14 Cephe bilgilerini vererek görünüş çizimini çerçeve antete yerleştirdi.

Yönerge 
Bu uygulama kapsamında öğrenci tarafından kazanılması istenen beceri ve davranışların ne dü-
zeyde gerçekleştiğini dikkate alarak belirlenen ölçütlerin derecesini ilgili kutucuğa (X) işaretleyiniz.
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Ön Görünüş Çizimi

15 Kullanılacak katmanları oluşturdu.

16 Ön giriş dış merdiveninin görünüşünü çizdi.

17 Teras merdiveninin görünüşünü çizdi.

18 Merdiven korkuluklarının görünüşlerini çizdi.

19 Fransız penceresini ve korkuluğunu çizdi.

20 Markiz görünüşünü çizdi.

21 Teras çatısının görünüşünü çizdi.

Sol Yan Görünüş Çizimi

22 Sol yan görünüşü daha rahat çizebilmek için kat planlarını saat yönünün 
tersine doğru 90° döndürdü.

23 Teras merdiveninin görünüşünü çizdi.

24 Teras çatısının görünüşünü çizdi.

25 Teras, balkon ve merdiven korkuluklarını çizdi.

26 Fransız penceresi ve korkuluğunu çizdi.

27 Giriş merdiveninin korkuluğunu ve markiz görünüşünü çizdi.

Sağ Yan Görünüş Çizimi

28
Sağ yan görünüşü daha rahat çizebilmek için kat planlarını saat yönüne doğru 
90° döndürdü.

29 Ön giriş dış merdiveninin görünüşünü çizdi.

30 Merdiven korkuluklarının görünüşlerini çizdi.

31 Markiz görünüşünü çizdi.

32 Sağ yan görünüşe giren teras çatısının görünüşünü çizdi.

Arka Görünüş Çizimi

33 Arka görünüşü daha rahat çizebilmek için kat planlarını 180° döndürdü.

34 Teras çatısının görünüşünü çizdi.

35 Terasın ve balkonun korkuluklarını çizdi.

Sütun Toplamı

Ölçek Puanı

100 Üzerinden Alınan Puan
*Tablodaki ölçek puanını 100’lük sisteme dönüştürme işlemi

Tabloda her bir ölçüt için belirlenen en yüksek puan 5’tir. Tabloda toplam 35 ölçüt vardır. Dolayısıyla tablodan alınabilecek 
en yüksek puan 35 x 5 = 175 tir. 

100 Üzerinden Alınan Puan = [(Ölçek Puanı x 100) / 175]
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13. 
Konular

13.1. Vaziyet Planı Çizimi 
13.2. Çizici (Plotter) Ayarları ve Çıktı Alma 

BİLGİSAYARLA DUBLEKS KONUT VAZİYET PLANI ÇİZİMİ

http://kitap.eba.gov.tr/KodSor.php?KOD=12084

Öğrenme
Birimi
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 13. BİLGİSAYARLA DUBLEKS KONUT VAZİYET 
PLANI ÇİZİMİ

Vaziyet planı, mimari proje çizimleri tamamlanmış bir yapının inşasına başlanmadan önce yapının üzerine oturaca-
ğı arsaya nasıl konumlandırılacağının ve arsanın çevresiyle ilişkilerinin tüm detayları ile gösterildiği genellikle 1∕200 
ölçekli çizilen plandır.

13.1. Vaziyet Planı Çizimi
Parselde inşa edilecek yapı veya yapıların; aplikasyon krokisindeki koordinatlara göre teknik mevzuata uygun olarak 
sayısal ve çizgisel şekilde gösterildiği, bahçe tanzimi, açık otopark ve otopark girişlerini, yangın kaçışlarını, bina yak-
laşım mesafe ve kotlarını, kuzey yönünü, parseldeki teknik alt yapıyı gösteren 1∕500 , 1∕200  veya 1∕100  ölçekli planı 
ifade eder (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Birinci Bölüm, Tanımlar, Madde 4).

Vaziyet Planı Özellikleri

•  Üzerine yapı inşa edilecek parselin içerisinde ve çevresindeki tüm varlıklar, görünüş veya perspektif olarak çizi-
lip gösterilir.

•  İç ayrıntılara fazla yer verilmez. Binaya dışarıdan genel bir izlenim verilmesi için çizilir.  Bir anlamda projenin 
reklam yönüdür.

•  Yapı tamamlandıktan sonra çevresel düzenlemelerin nasıl olacağı hakkında daha önceden bilgi verilmesini sağ-
lar.

Vaziyet Planında Verilmesi Gereken Bilgiler

•  Pafta, ada ve parsel numaraları gösterilir.

•  Komşu parsellerin numaraları gösterilir.

•  Cadde ve sokak isimleri belirtilir.

•  Hâkim rüzgâr yönü gösterilir.

•  Yapının yola ve komşu parsellere olan uzaklıkları gösterilir.

•  Komşu parseller üzerinde kaç katlı binaların olduğu gösterilir.

•  Bina oturum alanı, katların inşaat alanı, toplam inşaat alanı, parsel üzerine dikilecek ağaç sayısı hesabı vb. bil-
giler proje bilgileri tablosunda gösterilir.

•  Parselin röperli krokide belirtilen yola ve komşu parsellere olan uzaklıkları dikkate alınarak çatı üst görünüşü 
gösterilir.

•  Çatı eğimi ve bacalar gösterilir.

•  Parsel üzerindeki sabit elemanlar (ağaç, kameriye, havuz vs.) gösterilir.

•  Arsa ve bina girişi ile otopark girişi ve yeri gösterilir.

•  Kaldırım ve bahçe duvarları gösterilir.

•  Mimari projede çizilen kesitler, iç ayrıntılara fazla girilmeyecek şekilde gösterilir.

•  Kesitler üzerindeki kat isimleri ve kotları gösterilir. 
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Uygulama projesi çizilen villanın vaziyet planını çiziniz. 

Vaziyet planı çiziminde kullanılmak üzere parsele ait röperli kroki aşağıda verilmiştir (Şekil 13.1). 

Şekil 13.1: Parsele ait röperli kroki
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Uygulama projesi çizilen villanın vaziyet planı çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır.

1. Aşama Çizimi (Şekil 13.2):

•  Şekil 13.1’deki röperli krokide belirtilen parsel köşe koordinat değerleri (x,y) Point (PO) komutu yardımıyla 
girilerek parsel köşe noktaları işaretlenir. 

•  İşaretlenen köşe noktaları Line (L) komutu yardımıyla birleştirilerek parsel sınırları çizilir. 

•  Parselin sınır çizgileri, Offset (O) komutu kullanılarak yoldan ve komşu parsellerden çekme mesafeleri kadar 
parsel içerisine doğru çoğaltılır. Çoğaltılan çizgilerin köşeleri Fillet (F) komutu yardımıyla birleştirilir.

•  Yol ve komşu parseller Line (L) komutu kullanılarak çizilir. 

•  MText (T) komutu kullanılarak cadde ve sokak isimleri, parsel numarası ve komşu parsellere ait gerekli bilgiler 
yazılır.

•  Hâkim rüzgâr yönü gösterilir.

•  Cadde ve sokakların her iki yanında yayaların yürümesi amacıyla yapılan ve üzeri parke taşlarıyla döşenen yaya 
kaldırımının çizimi Line (L) komutu kullanılarak yapılır. Daha sonra Hatch (H) komutu yardımıyla parke taşı tara-
ması yapılır.

•  Vaziyet planı, 1∕200 ölçeğine göre çizilir. 1∕1000 ölçeğine göre hazırlanması gereken arsa krokisinin vaziyet planına 
uygun ölçekte yerleştirilebilmesi için Scale (SC) komutu kullanılarak arsa krokisi 0,20 oranında küçültülür.

Şekil 13.2: Vaziyet planı 1. aşama çizimi 
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2. Aşama Çizimi (Şekil 13.3):

•  Çatı planı, markiz, teras çatısı ve tretuvarlar üst üste kopyalanarak yapının üst görünüşü elde edilir. Oluşturulan 
yapı üst görünüşü, parselin röperli krokide belirtilen yola ve komşu parsellere olan uzaklıkları dikkate alınarak, 
Copy (CO) komutu yardımıyla kopyalanıp uygun şekilde vaziyet planına yerleştirilir.

•  Hatch (H) komutu kullanılarak tretuvar sınır çizgisi ile saçak sınır çizgisi arasında tretuvar taraması yapılır.

•  Kesit yeri çizgileri, Copy (CO) komutu yardımıyla kat planından kopyalanarak çatı üst görünüşüne yerleştirilir.

Şekil 13.3: Vaziyet planı 2. aşama çizimi 
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3. Aşama Çizimi (Şekil 13.4):

•  Parsel sınır çizgileri, belirlenen bahçe duvarı kalınlığında (20 cm) parsel içerisine doğru Offset (O) komutu yar-
dımıyla çoğaltılarak bahçe duvarı çizilir.

•  Arsa ve bina girişi ile otopark girişi ve yeri gösterilir.

•  Parsel üzerindeki sabit elemanlar (ağaç, kameriye, havuz vs.) çizim ve düzenleme komutları kullanılarak, çizilir 
ve Copy (CO) komutu ile kopyalanıp plana yerleştirilir.

Konut, konut+ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor parsellerinin bahçe mesafelerinde, binanın zemine 
oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30.00 m²si için bir ağaç dikilir. Parselin ağaç dikimine uygun olmaması 
hâlinde bu fıkrada belirtilen şarta göre hesaplanan sayıda ağaç, ilgili idarenin uygun göreceği, imar planlarında ka-
munun kullanımına ayrılmış bir alana dikilir (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Dördüncü Bölüm, Yapılaşmaya İlişkin 
Hükümler, Madde 23, Fıkra 6).

•  Bu plan için parsel üzerine dikilecek ağaç sayısı hesabı aşağıdaki gibi yapılır:

Etüt çalışmasında parsel alanı 937,75 m² ve bina oturum alanı 74,90 m² olarak bulunmuştur.

Dikilecek Ağaç Sayısı = (Parsel Alanı-Bina Oturum Alanı) → (937,75 m2 - 74,90 m²) → (862,85 m²) =28,76 en az 29
        30    30 m²            30 m²

Şekil 13.4: Vaziyet planı 3. aşama çizimi

adet ağaç dikilmelidir.
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4. Aşama Çizimi (Şekil 13.5):

•  Kesit çizimleri, Copy (CO) komutu yardımıyla kesit paftasından vaziyet planına kopyalanır ve uygun şekilde 
yerleştirilir.

•  Kesit çizimleri, Erase (E) komutu ya da Delete tuşu kullanılarak iç ayrıntılara fazla girilmeyecek şekilde sadeleş-
tirilir.

•  Kesitler üzerindeki kat isimleri, MText (T) komutu ile yazılır.

•  Kotlu ölçülendirme gösteriminde kullanılmak üzere daha önce 1∕50 ölçeğine göre oluşturulan kot işaretinin 
1∕200 ölçeğinde kullanılabilmesi için Scale (SC) komutu kullanılarak kot işareti dört kat büyültülür. Kot işareti, 
Copy (CO) komutu yardımıyla ölçülendirme yapılacak yerlere kopyalanır ve kesitlerin temel alt seviyesinden 
baca üst sınırına kadar kotlu ölçülendirmesi yapılır.

•  Binanın yola ve komşu parsellere olan uzaklıkları, Dimension (DIM) komutu ile ölçülendirilir.

Şekil 13.5: Vaziyet planı 4. aşama çizimi 
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5. Aşama Çizimi (Şekil 13.6):

•  Proje bilgilerinin verildiği tablo oluşturulur. İmar durum belgesindeki parsel bilgileri, parsel alanı, bina taban 
alanı, bina yüksekliği (saçak üst kotu), tüm katların ayrı ayrı ve toplam inşaat alanı, parsel üzerine dikilecek ağaç 
sayısı vb. bilgiler MText (T) komutu yardımıyla bu tabloya yazılır.

•  Katların inşaat alanı, Area (AA) komutu ile hesaplanır. Teras, balkon ve kuranglez de toplam inşaat alanına dâhil 
edilir.

Şekil 13.6: Vaziyet planı 5. aşama çizimi 
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Son Aşama Çizimi (Şekil 13.7):

•  Kat planlarında kullanılmak üzere daha önce 1∕50 ölçeğine göre oluşturulan çerçeve ve antetin 1∕200 ölçeğinde 
kullanılabilmesi için çerçeve antet, Scale (SC) komutu yardımıyla dört kat büyültülür. Daha sonra Copy (CO) 
komutu yardımıyla kopyalanır.

•  Move (M) komutu kullanılarak kesitler, parsel çevre düzenlemesi, arsa krokisi ve proje bilgileri tablosu çerçe-
venin içine uygun bir şekilde yerleştirilir.

Şekil 13.7: Vaziyet planı son aşama çizimi 
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Dubleks Konut Vaziyet Planı Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler 
için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz.

Ölçütler Evet Hayır

1
Röperli krokide belirtilen parsel köşe koordinat değerlerini girerek parsel köşe nok-
talarını işaretledi. İşaretlediği parsel köşe noktalarını birleştirerek parsel sınırlarını 
çizdi.

 

2 Parsel sınır çizgilerini yoldan ve komşu parsellerden çekme mesafeleri kadar parsel 
içerisine doğru çoğalttı.  

3 Cadde ve sokak isimlerini, parsel numarasını ve komşu parsellere ait gerekli bilgileri 
yazdı.  

4 Hâkim rüzgâr yönünü gösterdi.  

5 Caddedeki yaya kaldırımlarını çizdi.  

6
1∕1000 ölçeğine göre hazırlanması gereken arsa krokisini, vaziyet planına uygun ölçek-
te yerleştirebilmek için 0,20 oranında küçülttü.

 

7 Çatı planı, markiz, teras çatısı ve tretuvarları üst üste kopyalayarak yapı üst görünü-
şünü oluşturdu.  

8 Oluşturulan yapı üst görünüşünü kopyalayarak uygun şekilde vaziyet planına yerleş-
tirdi.  

9 Kesit yeri çizgilerini plandan kopyalayarak çatı üst görünüşüne yerleştirdi.  

10 Bahçe duvarını çizerek arsa ve bina girişi ile otopark girişi ve yerini gösterdi.  

11 Parsel üzerindeki havuz, kameriye gibi sabit elemanları gösterdi.  

12 Parsele dikilecek ağaç sayısı hesabını yaparak parsel üzerinde ağaçları gösterdi.  

13 Kesit çizimlerini, kesit paftasından kopyalayarak, uygun şekilde vaziyet planına 
yerleştirip iç ayrıntıya fazla yer vermeyecek şekilde sadeleştirdi.  

14 Kesit çizimlerinin temel alt seviyesinden baca üst seviyesine kadar kotlu ölçü-
lendirmesini yaptı. Kesitler üzerindeki kat isimlerini yazdı.  

15 Binanın yola ve komşu parsellere olan mesafelerini gösterdi.  

16 Proje bilgilerinin verildiği tabloyu oluşturdu.  

17 Vaziyet planının sığacağı şekilde çerçeve antet çizimini yaptı.  

18 Kesitleri, parsel çevre düzenlemesini, arsa krokisi ve proje bilgileri tablosunu 
çerçevenin içine uygun bir şekilde yerleştirdi.  

19 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 19 ölçütten en az 13’ü Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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13.2. Çizici (Plotter) Ayarları ve Çıktı Alma 
Mimari projenin CAD programında pafta çizimleri tamamlandıktan sonra yapı ruhsatının alınması, ilgili belediyeye 
onaylatılması ve yapı denetim firmasına ibraz edilmesi amacıyla çıktılarının alınması gerekir. CAD programından 
çıktı alabilmek için Plot komutu kullanılır ya da Ctrl+P tuşuna basılır. Çıktı alma işleminden önce tüm çıktı ayarları-
nın yapılması önemlidir.

Çıktı (Printer / Plotter) Ayarları

CAD programında çıktı ayarı, Pagesetup komutu çalıştırılarak yapılır. Page Setup Manager diyalog kutusu açıldı-
ğında ekranda New ve Modify butonu seçenekleri görülür (Görsel 13.1). New butonu, istenen özellikte yeni bir 
çizim ayarı oluşturmak için kullanılır. Modify butonu ise mevcut ayarlar üzerinde istenen değişikliklerin yapılmasını 
sağlar.

Görsel 13.1: Page Setup Manager diyalog kutusu

New butonuna basılarak istenen özellikte yeni bir çıktı ayarı oluşturulmak istendiğinde ekranda New Page Setup 
penceresi açılır (Görsel 13.2). Açılan pencereye yeni çıktı ayarı için isim yazılır.

Görsel 13.2: New Page Setup penceresi
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İsim yazıldıktan sonra gerekli ayarların yapılabilmesi için ekranda Plot - Model penceresi açılır (Görsel 13.3). Ayar-
ların yapılabilmesi için bu penceredeki bölümlerin hangi amaçla kullanılacağının bilinmesi gereklidir.

Görsel 13.3: Plot - Model penceresi

Page setup: Çıktı ayarının isminin yer aldığı bölümdür. Gerek duyulduğunda yapılacak değişiklikler için buradan 
çıktı ayarı ismi seçilir. 

Printer / plotter: Bilgisayara bağlı yazıcıların listesinin bulunduğu bölümdür. Çıktı almak için yazıcı buradan seçilir. 
Projeyi CAD programı formatı dışında bilgisayara kaydetmek ve yazıcıya hazır şekilde göndermek için DWG To PDF.pc3 
seçeneği seçilir.

Paper size: Çıktı almada kullanılacak kâğıt ölçüsünün belirlendiği bölümdür. Kâğıt ölçüsünün çıktı alınacak projenin 
büyüklüğüne uygun olarak seçilmesi gerekir.

Plot area: Çizim dosyasının çıktı alınacak alanının belirlendiği bölümdür.

Display: Ekranda o anda bulunan çizimin kâğıda yazdırılmasını sağlar.

Extents: Çizimin kâğıda sığdırılarak yazdırılmasını sağlar.

Limits: Çizimin ekran limitlerine göre yazdırılmasını sağlar. 

Window: En çok kullanılan seçenektir. Kullanıcı tarafından ekran üzerinde çıktı alınacak alanın belirlenmesini 
sağlar. 

Plot offset: Yazıcılardaki yazdırılabilir alanın düzenlendiği bölümdür. Center the plot seçeneği ile çizimin kâğıdın 
tam ortasına yerleştirilmesi sağlanır.

Plot scale: Kâğıda yazdırılacak alanın ölçek ayarının yapıldığı bölümdür. CAD programında çizimler gerçek boyut-
larına göre çizilir. Ölçek, çıktı alma sırasında belirlenir. Bu bölüm altında bulunan mm ve units kutucuklarına çıktı 
alınacak ölçeğe uygun değer girilmesi gerekir. Fit to paper seçeneği ile çizimin kâğıdın ölçülerine uygun şekilde 
otomatik olarak sığdırılması sağlanır.
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CAD programında çizime başlanmadan önce çizimde kullanılacak ölçü biriminin Units (UN) komutu yardımıyla be-
lirlenmesi gerekir. Ölçü birimi belirlenmeden çizim yapıldığında CAD programı ölçü birimi milimetre olarak çalışır 
yani program 1 birimi 1 milimetre olarak kabul eder. Ancak mimari proje çizimlerinde genellikle santimetre (cm) 
ya da metre (m) ölçü birimleri kullanılır. Proje çizimleri, 1 birimin 1 cm ya da 1 birimin 1 m olduğu esas alınarak 
yapılır. Bu nedenle çıktı alınırken herhangi bir karışıklık olmaması için Plot scale bölümünden ölçü değerlerinin 
ayarlanması gerekir. Çizim yapılırken kabul edilen ölçü birimi ile ölçek arasındaki doğrusal bağlantı aşağıdaki tablo-
da gösterilmiştir (Tablo 13.1):

Tablo 13.1: Plot Scale Bağlantı Şeması

Plot style table: Kâğıttaki çizimin netlik ve renk ayarı gibi baskı stillerinin yapıldığı bölümdür.

Sheded viewport options: İki boyutlu ve üç boyutlu çizim çıktıları için gölgeleme ayarının yapıldığı bölümdür. Sha-
de plot sekmesindeki seçeneklere göre gölgeleme ayarı yapılır.

•  As displayed: Ekranda görüntülenen çizimin çıktısının aynen alınmasını sağlar. 

•  Hidden: Üç boyutlu çizimlerde ekrandaki arka planda görünmemesi gereken çizgiler veya yüzeylerin gizlenme-
sini sağlar.

•  Rendered: Üç boyutlu çizimlerin çıktısının kaplanmış olarak alınmasını sağlar.

Plot options: Çıktı alınacak kâğıdın arka planına kaşe, tarih vb. yazıların yazılmasının sağlandığı, çizgi tiplerinin 
belirlendiği bölümdür. 

•  Plot in background: Kâğıdın arka planındaki yazıların yazdırılmasını sağlar.

•  Plot object lineweights: Çizim yapılırken ayarlanmış olan çizgi kalınlıklarının çıktıda görünmesini ya da görün-
memesini sağlar. 

Plot transpency: Çizim yapılırken ayarlanmış olan şeffaflığın çıktıda görünmesini ya da görünmemesini sağlar.

Drawing orientation: Çıktı alınacak kâğıt yönünün ayarlandığı bölümdür.

•  Portrait: Kâğıt dikey olacak şekilde çizimin kâğıda yerleşmesini sağlar.

•  Landscape: Kâğıt yatay olacak şekilde çizimin kâğıda yerleşmesini sağlar.

•  Plot upside-down: Çizimin baş aşağı olacak şekilde kâğıda yazdırılmasını sağlar.

Tüm bu ayarlar yeni çıktı ayarı ismi içerisinde yapılır ve kaydedilir. Çıktı alınmadan önce her defasında çıktı ayarı 
yapılmasına gerek yoktur. Kaydedilen ayarlar için aynı isimle çıktı alınabilir.

Milimetre ölçü birimine göre 
çalışıldığında

Santimetre ölçü birimine göre
çalışıldığında

Ölçek 1 mm units Ölçek 1 mm Units 
1∕10 1 10 1∕10 1 1

1∕20 1 20 1∕20 1 2

1∕50 1 50 1∕50 1 5

1∕100 1 100 1∕100 1 10

1∕200 1 200 1∕200 1 20

1∕1000 1 1000 1∕1000 1 100
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Projeyi Dosyalama

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki 
Denetim Yönetmeliği’nin 15. maddesinin f bendinde “Mimar, serbest mimarlık hizmetleri için verilen evrak, belge 
ve hazırladığı yazılı ve çizili dokümanları, işin sona ermesinden sonra 5 yıl süre ile saklamak zorundadır. Mimar 
eserlerinin orijinallerini 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca, yaşamı boyunca ve ölümünden 70 yıl 
sonrasına kadar korunacağını bilerek hareket eder.” hükmü yer alır. Bu nedenle projelerin dosyalanıp saklanması 
önem arz etmektedir. İhtiyaç hâlinde kolay ulaşılabilmesi için mimari proje çizimlerinin dijital ortamda ve çıktı alı-
narak bir klasör içerisinde dosyalanması gerekir. 

Projeyi dosyalamada aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

•  Mimari projeler; vaziyet planı, kat planları, çatı planı, kesitler, görünüşler, detay çizimleri gibi paftaların birleş-
mesiyle oluşur. Bu paftalar genellikle büyük ve farklı kâğıt ebatlarında çizilir. Mimari projelerin daha kolay sakla-
nabilmesi ve taşınabilmesi için katlanarak A4 kâğıt ebatlarına getirilmesi gerekir. Günümüzde proje katlamaları, 
proje çıktısı alındıktan sonra ozalit kopyalama merkezlerinde katlama makinelerinde yapılmaktadır.

•  Mimari proje çizimlerinde tüm paftalar tek bir çerçeve içerisinde ya da her pafta ayrı ayrı çerçeve içerisinde 
olacak şekilde düzenlenmelidir. Çerçeve çizgisi, kâğıdın kenarlarından 10-15 mm boşluk bırakılarak çizilmelidir.

•  Paftalar belirli bir sıraya göre katlanıp dosyalanmalıdır. Dosyaların yerleştirildiği klasörün üzerine hangi paftanın 
hangi sayfada olduğunu gösteren içindekiler kısmı hazırlanmalıdır. 

•  Dosyalanacak çizimlerin zımba ile delinen yerlerinin kolay yırtılmaması için önlem alınmalıdır. 

•  Dosyalanan çizimler ve tüm resmî belgeler bir klasör içerisinde arşivlenmelidir.

Dijital Arşivleme

Dokümanların kâğıda basılması, kopyalanması, dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerinde harcanan emek, zaman ve 
masrafları en aza indirgemek için bilgilerin çoklu kullanımına imkân veren elektronik bir ortamda, tek noktadan, 
kolay erişilebilir bir biçimde kullanılmasını sağlayan sisteme dijital arşivleme denir. 

Mimari projeleri raflara dizilen klasörler hâlinde bir yerde arşivlemenin yerini artık dijital saklama yöntemleri almış-
tır. Dijital arşivleme; mimari projenin yürütülmesi aşamasında kolay ve hızlı bilgi alışverişi yapılabilmesini ve pro-
jede yapılan güncellemelerin anında yansıtılabilmesini sağlar. Ancak bu arşivleme yönteminin sağladığı kolaylıklar 
kadar yol açtığı birtakım olumsuzluklar da vardır. Günümüzde farklı çizim programlarının yaygınlaşması, firmaların 
rekabet ortamlarının değişmesi, dijital verilerin çok kolay kopyalanıp internet ortamına aktarılabilmesi gibi neden-
lerle dijital verilerin saklanması sorun hâline gelmiştir. Bu nedenle mimari proje dosyalarının internette aktarımı 
sırasında veri kaybının olmaması için güvenirliği tespit edilmiş formatlarda saklanması gerekir.
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Uygulama projesi çizilen villa için aşağıdaki röperli krokiyi dikkate alarak alternatif bir vaziyet planı çiziniz 
(Şekil 13.8).

İşlem Basamakları

•  Parsel sınırlarını çiziniz.

•  Parsel sınır çizgilerini yoldan ve komşu parsellerden çekme mesafeleri kadar parsel içerisine doğru çoğaltınız.

•  Cadde ve sokak isimlerini, parsel numarasını ve komşu parsellere ait gerekli bilgileri yazınız.

•  Hâkim rüzgâr yönünü gösteriniz.

•  Caddedeki yaya kaldırımlarını çiziniz.

•  1∕1000 ölçeğine göre hazırlanması gereken arsa krokisini 0,20 oranında küçültünüz.

Şekil 13.8: Parsele ait röperli kroki
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•  Çatı planı, markiz, teras çatısı ve tretuvarları üst 
üste kopyalayarak yapının üst görünüşünü oluştu-
runuz. Oluşturduğunuz yapı üst görünüşünü uy-
gun şekilde vaziyet planına yerleştiriniz.

•  Kesit yeri çizgilerini gösteriniz.

•  Bahçe duvarını çizerek arsa ve bina girişi ile oto-
park yeri ve girişini gösteriniz.

•  Bahçe düzenlemesini yaparak havuz, kameriye, 
ağaç gibi sabit elemanları gösteriniz.

•  Kesit çizimlerini kesit paftasından kopyalayarak uy-
gun şekilde vaziyet planına yerleştiriniz.

•  Kesit çizimlerini iç ayrıntıya girmeyecek şekilde sa-
deleştiriniz. 

•  Kesit çizimlerinin kotlu ölçülendirmesini yapınız ve 
kat isimlerini yazınız.

•  Binanın yola ve komşu parsellere olan mesafelerini 
gösteriniz.

•  Proje bilgileri tablosunu oluşturunuz.

•  Vaziyet planının çerçeve ve antetini çiziniz.

•  Kesitleri, parsel çevre düzenlemesini, arsa krokisi 
ve proje bilgileri tablosunu çercevenin içine uygun 
bir şekilde yerleştiriniz (Şekil 13.9).

Şekil 13.9: Alternatif vaziyet planı örneği
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Dubleks Konut Vaziyet Planı Çizimi Değerlendirme Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Derece

ço
k 

za
yı

f

za
yı

f

or
ta

iy
i

ço
k 

iy
i

Ölçütler 1 2 3 4 5
1 Parsel sınırlarını çizdi.

2 Parsel sınır çizgilerini yoldan ve komşu parsellerden çekme mesafeleri kadar parsel 
içerisine doğru çoğaltarak inşaat sınırlarını çizdi.

3 Cadde ve sokak isimlerini, parsel numarasını ve komşu parsellere ait gerekli bilgileri 
yazdı.

4 Hâkim rüzgâr yönünü gösterdi.

5 Caddedeki yaya kaldırımlarını çizdi.

6
1∕1000 ölçeğine göre hazırlanması gereken arsa krokisini, vaziyet planına uygun öl-

çekte yerleştirebilmek için 0,20 oranında küçülttü.

7 Çatı planı, markiz, teras çatısı ve tretuvarları üst üste kopyalayarak yapı üst görünü-
şünü oluşturdu.

8 Oluşturduğu yapı üst görünüşünü kopyalayarak uygun şekilde vaziyet planına yer-
leştirdi.

9 Kesit yeri çizgilerini gösterdi.

10 Bahçe duvarını çizerek arsa ve bina girişi ile otopark yeri ve girişini gösterdi.

11 Bahçe düzenlemesini yaparak havuz, kameriye ve ağaç gibi sabit elemanları gösterdi.

12 Kesit çizimlerini kesit paftasından kopyalayarak uygun şekilde vaziyet planına yerleş-
tirdi.

13 Kesit çizimlerini iç ayrıntıya girmeyecek şekilde sadeleştirdi.

14 Kesit çizimlerinin kotlu ölçülendirmesini yaptı ve kesitler üzerindeki kat isimlerini yazdı.

15 Binanın yola ve komşu parsellere olan mesafelerini gösterdi.

16 Proje bilgilerinin verildiği tabloyu oluşturdu.

17 Vaziyet planının çerçeve ve antetini çizdi.

18 Kesitleri, parsel çevre düzenlemesini, arsa krokisi ve proje bilgileri tablosunu çerçe-
venin içine uygun bir şekilde yerleştirdi.

19 Çalışmayı zamanında bitirdi.
Sütun Toplamı

Ölçek Puanı

100 Üzerinden Alınan Puan
*Tablodaki ölçek puanını 100’lük sisteme dönüştürme işlemi

Tabloda her bir ölçüt için belirlenen en yüksek puan 5’tir. Tabloda toplam 19 ölçüt vardır. Dolayısıyla tablodan alınabilecek 
en yüksek puan 19 x 5 = 95 tir. 

100 Üzerinden Alınan Puan = [(Ölçek Puanı x 100) / 95]

Yönerge 
Bu uygulama kapsamında öğrenci tarafından kazanılması istenen beceri ve davranışların ne düzeyde 
gerçekleştiğini dikkate alarak belirlenen ölçütlerin derecesini ilgili kutucuğa (X) işaretleyiniz.
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Öğrenme
Birimi14. 

Konular
14.1. Döşeme Nokta Detay Çizimi  
14.2. Duvar Nokta Detay Çizimi
14.3. Merdiven Nokta Detay Çizimi
14.4. Aydınlatma Nokta Detay Çizimi
14.5. Sıhhi Tesisat Nokta Detay Çizimi 

BİLGİSAYARLA İÇ MEKÂN NOKTA DETAY ÇİZİMLERİ

http://kitap.eba.gov.tr/KodSor.php?KOD=12085
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14.1. Döşeme Nokta Detay Çizimi
Döşeme; binayı katlarına ayıran ve üzerine gelen yükleri taşıyarak kolonlara, kiriş veya hatıllara aktaran, betonarme 
ile yapılan yapı elemanıdır.

Döşemeler, çalışma prensipleri ve mesnet (destek, dayanak) özelliklerine göre farklı şekillerde uygulanmaktadır.

14.1.1. Çalışma Prensiplerine Göre Döşemeler 
Betonarme döşemeler, çalışma prensiplerine göre beş farklı şekilde isimlendirilir (Şekil 14.1):

14. BİLGİSAYARLA İÇ MEKÂN NOKTA DETAY ÇİZİMLERİ
Bilgisayarla iç mekân nokta detay çizimlerinde duvar, döşeme, merdiven, aydınlatma ve sıhhi tesisat ile ilgili çizim 
çalışmaları yer almaktadır. Detay çizimlerinden oluşan bu çalışmalar, plan çizimlerinde kullanılabilecek ve iç tasarım 
projelerinin kalitesine doğrudan etki edecektir.

Kaset (ızgara) döşeme

•  Kirişli döşeme

•  Kirişsiz döşeme

•  Dişli (nervürlü) döşeme

•  Asmolen döşeme

•  Kaset (ızgara) kiriş döşeme

Kirişli döşeme Kirişsiz döşeme

Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen Döşeme

Şekil 14.1: Döşeme çeşitleri
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14.1.2. İşlev ve Konumlarına Göre Döşemeler

Döşemeler, işlev ve konumlarına göre beş farklı şekilde gruplandırılır:

•  Düşük döşeme

•  Ara kat döşemesi

•  Zemine oturan döşeme

•  Altı açık döşeme

•  Yükseltilmiş döşeme

Düşük Döşemeler

Banyo ve tuvalet gibi mahallerde tesisat elemanla-
rının döşeme içine gizlenmesi için yapılır. Bu döşe-
meler, diğer mekânlardaki döşemelere göre daha 
düşük seviyede yapıldığı için bu ismi alır (Şekil 14.2).

Yükseltilmiş Döşemeler

Mevcut döşeme üzerinde serbest hâlde bulunan 
tesisat kablolarının gizlenmesi amacıyla yapılır. Sö-
külüp takılabilme özelliğine sahiptir (Şekil 14.2).

Şekil 14.2: Bulunduğu konuma göre döşemeler

14.1.3. Döşeme Nokta Detay Çizimleri

Zemine Oturan Döşeme Detayı

Doğrudan toprak zemine oturtulan döşemelerdir. 
Bu döşemeler, temel duvarları üzerine oturmama-
lıdır. Temel duvarı üzerine gelecek şekilde yapılırsa 
döşeme alanına gelecek yüklerin artması hâlinde 
zamanla oluşacak farklı zemin oturmalarından do-
layı döşeme plağında çatlamalar meydana gelebilir. 
Böyle bir durum oluştuğunda döşemeye donatı ya-
pılması gerekir.

Zemine oturan döşemelere ait detaylar Şekil 
14.3’te gösterilmiştir. Bu detaylar; döşemenin özel-
liği, kullanım amacı ve iklim koşullarına bağlı olarak 
farklılıklar gösterir.Şekil 14.3: Zemine oturan döşeme detayı

1. Döşeme kaplaması
2. Tesviye betonu 5 cm
3. Su yalıtımı malzemesi 0,2 ~ 0,4 cm arası 
4. Isı yalıtımı 5 cm
5. Su yalıtımı malzemesi 0,2 ~ 0,4 cm arası 
6. Grobeton (düşük dozlu demirsiz beton) 10 cm
7. Blokaj (kırılmış taş parçaları) 15 cm
8. Toprak zemin
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 Düşük Döşeme Detayı

Islak hacimlerde büyük çaplı atık su borularının gizlenmesi amacıyla yapılır. Düşük döşemenin avantajlı yönü, 
tesisatta herhangi bir sorun ortaya çıktığında tesisatın bulunduğu mahalde müdahale imkânı sağlamasıdır.

Döşeme, sarkan kirişlerin hizasına düşürülür veya Şekil 14.4’te görüldüğü gibi yeterli boşluk sağlanması hâlinde 
daha yukarıda da konumlandırılabilir. Tesisatın döşenmesinden sonra boşluklar; cüruf, perlit veya kum ile dol-
durulur ve üstüne grobeton atılır.

 Asmolen Döşeme Detayı

İçinde asmolen bloku adı verilen dolgu malzemelerinin olduğu bir cins dişli döşeme çeşididir. Asmolen bloklar 
farklı boyutlarda üretilebilmektedir. Genellikle boyu 40 cm, yüksekliği 25 cm, genişliği de 20 cm olan asmolen 
bloku tercih edilir (Şekil 14.5).

Şekil 14.5: Asmolen döşeme detayı

Şekil 14.4: Düşük döşeme detayı

1. Seramik kaplama

2. Eğim betonu 3 cm

3. Hafif beton dolgu veya cüruf dolgu 

4. Koruma betonu 3 cm

5. Su yalıtımı malzemesi 0,2 ~ 0,4 cm arası 

6. Tesviye betonu 3 cm

7. Betonarme döşeme betonu 15 cm
8. Tavan sıvası
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Zemine oturan döşeme detayını çiziniz.

Zemine oturan döşeme detayı çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır (Şekil 14.6):

•  Layer Properties Manager (LA) diyalog kutusu kullanılarak duvar, grobeton, yalıtım, tarama 
ve yazı adında katmanlar oluşturulur. Katmanlara farklı renkler verilebilir. 

•  Katmanların çizgi tipi Continuous olarak ayarlanır. Çizimler katmanlara uygun olarak yapılır.

•  Katmanlardan duvar ve grobeton için çizgi kalınlığı (Lineweight) 0,50 mm, diğer tüm kat-
manlar için 0,20 mm olarak girilir.

•  İlk olarak Line (L) komutu kullanılarak duvar ve grobeton çizimleri yapılır. 

Bundan sonraki işlemlerde Offset (O) komutu kullanılacaktır.

•  Grobetonun üst kısmına ısı yalıtımı tabakası çizilir. Isı yalıtımının her iki yüzeyine su yalıtımı çizilerek üç tabaka 
hâlinde çizimde gösterilir.

•  Su yalıtımı tabakasının üst kısmına tesviye betonu çizilir.

•  Tesviye betonunun üst kısmına son tabaka olan döşeme kaplaması çizilir.

•  Grobetonun alt kısmına blokaj çizimi yapılır. Blokajda kullanılan taş parçalarının çizimi için Spline (SPL) komutu 
kullanılabilir.

•  Blokajın alt kısmına toprak taraması yapılır.

•  Malzemelere uygun taramalar yapılır. Betonarme taraması için ANSI33 veya JIS_STN_2.5, grobeton taraması 
için AR-CONC, blokaj taraması için GRAVEL ayarlanarak tarama yapılabilir.  

•  Malzemelerin numaraları verilir ve açıklama yazıları yazılır. Açıklama yazılarını yazmak için Text Style (ST) pen-
ceresi kullanılır. 1/10 ölçekli çıktı için genellikle 3 mm, 5 mm ve 7 mm’lik stiller oluşturulur.

Şekil 14.6: Zemine oturan döşeme detayı
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1. Döşeme kaplaması
2. Tesviye betonu 5 cm
3. Su yalıtımı malzemesi 0,2 ~ 0,4 cm arası 
4. Isı yalıtımı 5 cm
5. Su yalıtımı malzemesi 0,2 ~ 0,4 cm arası
6. Grobeton ( düşük dozlu demirsiz beton) 10 cm
7. Blokaj (kırılmış taş parçaları) 15 cm
8. Toprak zemin
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Üstten ısı ve su yalıtımı yapılmış asmolen döşeme detayını çiziniz.

Üstten ısı ve su yalıtımı yapılmış asmolen döşeme detayı çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır 
(Şekil 14.7):

•  Layer Properties Manager (LA) diyalog kutusu kullanılarak duvar, döşeme, asmolen, yalıtım, 
kaplama, tarama ve yazı adında katmanlar oluşturulur. Katmanlara farklı renkler verilebilir.

•  Katmanların çizgi tipi Continuous olarak ayarlanır. Çizimler katmanlara uygun olarak yapılır.

• Duvar ve döşeme için çizgi kalınlığı (Lineweight) 0,50 mm, diğer tüm katmanlar için 0,20 mm 
olarak girilir.

•  İlk olarak Line (L) komutu kullanılarak duvar ve asmolen döşeme çizimleri yapılır.

•  Döşeme betonu çiziminde 40x25 cm boyutlarında asmolen boşluğu bırakılır.

•  Asmolen bloku (Bims blok) çizilerek boşluklar doldurulur. 

Bundan sonraki işlemlerde Offset (O) komutu kullanılacaktır.

•  Döşemenin üst kısmına ısı yalıtımı tabakası çizilir (4 No.lu malzeme).

•  Isı yalıtımının üst kısmına su yalıtımı tabakası çizilir (3 No.lu malzeme).

•  Isı ve su yalıtımı tabakalarını koruma altına almak için tesviye betonu çizilir.

•  En son tabaka olarak ahşap parke kaplama çizimi yapılır.

•  Döşeme betonunun alt tarafına tavan sıvası çizimi yapılır.

•  Malzemelere uygun taramalar yapılır.

•  Malzemelerin numaraları verilir ve açıklama yazıları yazılır.

Şekil 14.7: Üstten ısı ve su yalıtımı yapılmış asmolen döşeme detayı
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1. Ahşap parke kaplama 1.5 ~ 2 cm
2. Tesviye betonu 3 ~ 5 cm arası
3. Su yalıtımı 0,2 ~ 0,4 cm arası
4. Isı yalıtımı 5 cm
5. Asmolen (dişli) döşeme 32 cm
6. Bims asmolen blok 40 x 25 x 20 cm
7. Tavan sıvası 2 cm
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Ahşap parke kaplamalı, zemine oturan kördöşeme detayını çiziniz (Şekil 14.8).

İşlem Basamakları 

•  Kullanılacak katmanları oluşturunuz.

•  Duvar ve grobeton çizimlerini yapınız.

•  Grobetonun üst kısmına su yalıtımı tabakasını çiziniz.

•  Su yalıtımı tabakasının üstüne ahşap ızgaraları çiziniz.

•  Ahşap ızgaralar arasına ısı yalıtımını çiziniz.

•  Isı yalıtımı tabakasının üst kısmına ahşap kördöşemeyi çiziniz.

•  Son tabaka olan ahşap parke kaplamasını çiziniz.

•  Grobetonun alt kısmına blokaj çizimini yapınız.

•  Blokajın alt kısmına toprak taramasını yapınız.

•  Malzemelere uygun taramaları yapınız. 

•  Malzemelerin numaralarını veriniz ve açıklama yazılarını yazınız.

Şekil 14.8: Ahşap parke kaplamalı, zemine oturan kördöşeme detayı 

1. Ahşap parke 2 cm
2. Ahşap kördöşeme 2,5 cm
3. Ahşap ızgara (kadron 5 x 5 cm) 50 cm arayla
4. Ahşap ızgara arası ısı yalıtımı 5 cm
5. Koruma betonu 3 ~ 5 cm arası
6. Su yalıtımı malzemesi 0,2 ~ 0,4 cm arası
7. Grobeton (düşük dozlu demirsiz beton) 10 cm
8. Blokaj (kırılmış taş parçaları) 5 - 15 cm
9. Toprak zemin
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Döşeme Nokta Detay Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı 
beceriler için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

Zemine Oturan Döşeme Detayı 

1 Kullanılacak katmanları oluşturdu.  

2 Duvar ve grobeton çizimlerini yaptı.  

3 Grobetonun üst kısmına ısı yalıtımı tabakasını çizdi.  

4 Isı yalıtımının alt ve üst yüzeyine su yalıtımı tabakasını çizdi.  

5 Su yalıtımı tabakasının üst kısmına tesviye betonunu çizdi.  

6 Tesviye betonunun üst kısmına döşeme kaplamasını çizdi.  

7 Grobetonun alt kısmına blokaj çizimini ve toprak taramasını yaptı.  

Isı ve Su Yalıtımı Yapılmış Asmolen Döşeme Detayı
8 Duvar ve asmolen boşluklarını bırakarak döşeme çizimini yaptı.  

9 Asmolen bloku (Bims blok) çizerek boşlukları doldurdu.  

10 Döşemenin üst kısmına ısı yalıtımı tabakası ve su yalıtımı tabakasını çizdi.  

11 Su yalıtımı tabakasının üst kısmına tesviye betonunu çizdi.  

12 Son tabaka olarak ahşap parke kaplamasını çizdi.  

Ahşap Parke Kaplamalı, Zemine Oturan Kördöşeme Detayı
13 Duvar ve grobeton çizimlerini yaptı.  

14 Grobetonun üst kısmına su yalıtımı tabakasını çizdi.  

15 Su yalıtımı tabakasının üstüne ahşap ızgaraları ve ısı yalıtımını çizdi.  

16 Isı yalıtımı tabakasının üst kısmına ahşap kördöşemeyi çizdi.  

17 Son tabaka olan ahşap parke kaplamasını çizdi.  

18 Grobetonun alt kısmına blokaj çizimini ve toprak taramasını yaptı.  

19
Malzemelere uygun taramaları yaptı. Malzemelerin numaralarını verip açıkla-
ma yazılarını yazdı.

 

20 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 20 ölçütten en az 14’ü Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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14.2. Duvar Nokta Detay Çizimi
Duvar, yapılarda mekânların (salon, mutfak, oda, banyo vb.) birbirinden ayrılmasını sağlayan ve mekânları düşey 
doğrultuda sınırlayan yapı elemanıdır. Ses ve ısı yalıtımını sağlar. Yapıyı sıcaktan, soğuktan ve yangından korur.

14.2.1. Yapıldıkları Konuma Göre Duvarlar
Dış Duvarlar: Yapının dış kısmını kapayarak yağmur, rutubet, nem vb. dış etmenlerden koruyan duvarlardır. Dış 
duvarlar, yapının bulunduğu iklim bölgesine uygun olarak detaylandırılıp farklı kalınlıklarda planlanabilir.

İç / Ara Duvarlar: Binaların iç hacimlerinin (koridor, mutfak, salon, banyo vb.) oluşturulmasında kullanılan duvar-
lardır. İç duvarlar, dış duvarlara göre farklı yapıdadır. Yalıtım ihtiyacı çok daha azdır.

14.2.2. Yük Durumlarına Göre Duvarlar
 Taşıyıcı Duvarlar

Taşıyıcı duvarlar, yapıdaki hareketli ve düşey yükler ile rüzgâr vb. yatay yüklerin taşınmasında, daha çok basınç 
gerilmeleri karşısında kalan düzlemsel yapı elemanları olup yapıdaki yeri bakımından iki çeşittir.

•  Taşıyıcı dış duvarlar

•  Taşıyıcı iç duvarlar 

“Taşıyıcı duvarlardan ardışık katlarda birbirlerinin üstünde yer alanların birbirlerine iletecekleri yüklerin 
eksantrik olmamaları için taşıyıcı duvarların eksenlerinin temelden çatıya kadar aynı düşey düzlem içinde 
bulunması sağlanmalıdır. Duvar kalınlığının değiştiği yerlerde duvarların eksenlerinin aynı düşey düzlemi içine 
alınması mümkün olmadığı takdirde taşıyıcı dış duvarlarda duvarın dış yüzeylerinin, taşıyıcı iç duvarlarda ise 
duvarların aynı tarafta kalan herhangi birer yüzeylerinin aynı düşey düzlem içine alınması sağlanmalıdır.” (TS 
2510/Nisan 1977, Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları, s.5).

 Taşıyıcı Duvar Kalınlıkları

Taşıyıcı duvar kalınlıkları, TBDY 2018’de (Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği) “Yığma Duvarlarda Uygulanacak 
Geometrik Şartlar” ismiyle verilmiştir.

•  Donatısız yığma, doğal veya yapay kesme taş ile yapılan binalarda taşıyıcı duvar kalınlığı minimum 35 cm’dir.

•  Donatısız yığma, diğer kârgir  birimlerde taşıyıcı duvar kalınlığı minimum 24 cm’dir.

•  Kuşatılmış yığma yapılarda taşıyıcı duvar kalınlığı minimum 24 cm’dir.

•  Donatılı yığma yapılarda taşıyıcı duvar kalınlığı minimum 24 cm’dir.

• Donatılı panel sistemlerle yapılan yığma yapılarda taşıyıcı duvar kalınlığı minimum 20 cm’dir.

 Taşıyıcı Olmayan (Bölme) Duvarlar

“Taşıyıcı olmayan duvarlar esas itibarıyla kendi ağırlıklarından başka bir yük taşımayan yapı elemanları olma-
larına rağmen, meydana gelebilecek rüzgâr yükü, deprem etkisi vb. yatay yükleri, yanında bulunan ve temas 
hâlinde bulunduğu taşıyıcı duvar, döşeme plağı, kolon vb. yük taşıyabilen yapı elemanlarına güvenle iletebile-
cek şekilde yapılmış bulunmalıdır.” (TS 2510 /Nisan 1977, Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları, s.12).
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“Bu gibi duvarların, binanın kiriş, kolon ve döşeme gibi taşıyıcı kısımlarına temas hâlinde bulunan bölümlerinin 
örülmesi sırasında taşıyıcı kısımlar ile iyi bir bağlantı sağlanmalı ve değme yerlerinde oluşan derzler, duvarın örül-
mesinde kullanılan harç ile sıkıca doldurulmalıdır.

Taşıyıcı olmayan iç duvarlar kat döşemelerinin yapımından sonra örüleceği ve genellikle bu döşemelere yük olarak 
etki yapacağı göz önünde tutulmalı ve olabildiği kadar hafif malzeme kullanılmalıdır.” (TS 2510 /Nisan 1977, Kârgir  
Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları, s.13).

Taşıyıcı duvarlar ve taşıyıcı olmayan duvarlar malzeme çeşidine göre gruplara ayrılır (Şekil 14.9).

Son yıllarda bina yükünü azaltmak için taşıyıcı olmayan ve oldukça hafif bölme sistemli duvarlar yapılmaya başlan-
mıştır. Bir yapının deprem yükünü azaltması nedeniyle bölme duvarlar ile taşıyıcı olmayan duvarların hafif tutul-
ması gerekmektedir.

14.2.3. Duvar Nokta Detay Çizimi
Detay projeleri, tasarımı yapılacak çalışmaların yeterince açıklanamayan kısımlarının ayrıntılı olarak çizilmesidir. 
1/50  ölçekli uygulama projesinin çiziminden sonraki aşamadır. Sistem detayları 1/20, 1/10, 1/5; imalat detayları 
1/5, 1/2, 1/1 ölçekli olarak çizilir. İhtiyaç duyulan her yapı elemanı için teknik bilgi ve ayrıntı içeren detay çizimleri 

yapılabilir.

Duvar detayları; dış duvar detayı, iç duvar detayı, asansör perde duvar detayı ve temel perde duvar detayı olarak 
incelenebilir.

Şekil 14.9: Malzeme çeşidine göre duvar isimleri

1. Beton ve betonerme duvarlar

2. Tuğla duvarlar

3. Panel duvarlar

4. Gazbeton duvarlar (donatılı)

5. Dolu briket duvarlar

6. Taş duvarlar

1. Tuğla duvarlar

2. Alçı levha bölme duvarlar

3. Gazbeton duvarlar

4. Boşluklu briket duvarlar

Taşıyıcısı olmayan duvarlar

(Bölme amaçlı)
Taşıyıcı duvarlar

Duvar Çeşitleri



BİLGİSAYARLA M
İM

ARİ PROJE ÇİZİM
 ATÖLYESİ

Bilgi Yaprağı

369

 Dış Duvar Detayı

Diğer yapı elemanlarıyla kıyaslandığında dış duvarların farklı bir durumu vardır. Dış duvarlar hem statik hem de 
yalıtım özellikleri bakımından yağmur, kar, rüzgâr gibi fiziksel etkilere ve dış gürültülerin kaynağına açıktır. Bu 
nedenle iç duvarlardan daha iyi nitelikte olmak durumundadır (Şekil 14.10).

Zemine yakın dış duvarlar, 
toprak altında kalan ve ze-
minle temasta olan tüm 
düşey yapı elemanlarının 
yalıtım malzemeleri vasıta-
sıyla suya ve neme karşı ko-
runması gerekir. Bu gereklilik 
toprak altında kalan beto-
narme temeller, kolonlar ve 
perde duvarlar için de geçer-
lidir. Şekil 14.11’de görülen, 
toprak altında kalan temel 
perde duvarı dıştan uygula-
nan yalıtımla korunmuştur.

Şekil 14.11: Toprak altında kalan temel perde duvarı

Şekil 14.10: Dış duvar – sarkan kiriş birleşim detayı (dıştan ısı yalıtımlı)

1. Dış cephe kaplaması (dekoratif sıva) 0,2 ~ 0,7 cm
2. Isı yalıtımı levha sıvası + File 0,2 ~ 0,7 cm arası
3. Isı yalıtımı dübeli
4. Isı yalıtımı tabakası 5 cm
5. Isı yalıtımı levha yapıştırıcısı 0,2 ~ 0,7 cm arası
6. İç sıva 2 ~ 3 cm arası
7. Duvar 20 cm
8. Tesviye betonu 2 ~ 3 cm arası
9. Döşeme kaplaması ( parke, seramik vb)
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Isı yalıtımlı dış duvar detayını çiziniz.

Isı yalıtımlı dış duvar detayı çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır (Şekil 14.12):

•  Layer Properties Manager (LA) diyalog kutusu kullanılarak duvar, döşeme, yalıtım, sıva, ölçü-
lendirme, tarama ve yazı adında katmanlar oluşturulur. Katmanlara farklı renkler verilebilir.

•  Katmanların çizgi tipi Continuous olarak ayarlanır. Çizimler katmanlara uygun olarak yapılır.

• Duvar ve döşeme için çizgi kalınlığı (Lineweight) 0,50 mm, diğer tüm katmanlar için 0,20 mm 
olarak girilir.

•  İlk olarak duvar, döşeme ve kiriş çizimleri yapılır.

•  Offset (O) komutu kullanılarak duvar dış yüzeyine ısı yalıtımı levha yapıştırıcısı çizilir.

Bundan sonraki tüm işlemlerde Offset (O) komutu kullanılacaktır.

•  Isı yalıtımı levha yapıştırıcısının dış tarafına ısı yalıtımı tabakası çizilir.

•  Isı yalıtımı tabakasının dış tarafına ısı yalıtımı levha sıvası ve dış cephe kaplaması çizilir.

•  Duvar iç yüzeyine sıva için boşluk oluşturulur.

•  Isı yalıtımı, döşeme, duvar ve sıva için tarama yapılır.

•  Malzemelerin numaraları verilir ve açıklama yazıları yazılır.

Şekil 14.12: Isı yalıtımlı dış duvar detayı
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1. Dış cephe kaplaması (dekoratif sıva) 0,2 ~ 0,7 cm
2. Isı yalıtım levha sıvası + File 0,2 ~ 0,7 cm arası
3. Isı yalıtımı dübeli
4. Isı yalıtımı tabakası 5 cm
5. Isı yalıtımı levha yapıştırıcısı 0,2 ~ 0,7 cm arası
6. İç sıva 2 ~ 3 cm arası
7. Duvar 20 cm
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Dıştan ısı ve suya karşı yalıtımlı temel perde duvar detayını çiziniz. 

Dıştan ısı ve suya karşı yalıtımlı temel perde duvar detayı çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır 
(Şekil 14.13):

Şekil 14.13: Dıştan ısı ve suya karşı yalıtımlı temel perde duvar detayı 
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1. Sıkıştırılmış toprak
2. Baskı duvarı 
3. Su yalıtımı tabakası 0,2 ~ 0,4 cm arası
4. Isı yalıtımı tabakası 5 cm
5. Su yalıtımı tabakası 0,2 ~ 0,4 cm arası
6. Düzeltme sıvası
7. Koruyucu ve ısı izolasyonu / koruma betonu
8. Drenaj borusu
9. Betonarme perde duvar

10. İç sıva

•  Layer Properties Manager (LA) diyalog kutusu 
kullanılarak duvar, döşeme ve perde beton, ya-
lıtım, sıva, ölçülendirme, tarama ve yazı adında 
katmanlar oluşturulur. Katmanlara farklı renkler 
verilebilir.

•  Katmanların çizgi tipi Continuous olarak ayarlanır. 
Çizimler katmanlara uygun olarak yapılır.

•  Duvar, döşeme ve perde beton için çizgi kalınlığı 
(Lineweight) 0,50 mm olarak girilir.

•  İlk olarak perde ve döşeme beton çizimleri yapılır. 
Perde betonun üzerine tuğla duvar çizilir.

•  Offset (O) komutu kullanılarak duvar dış yüzeyine 
düzeltme sıvası çizilir (6 No.lu malzeme). 

Bundan sonraki tüm işlemlerde 
Offset (O) komutu kullanılacaktır.

•  Duvarın dış tarafına su yalıtımı 
tabakası çizilir.

•  Duvarın dış tarafına ısı yalıtımı tabakası çizilir (4 
No.lu malzeme).

•  Isı yalıtımını korumak için ısı yalıtımı tabakasının 
diğer yüzeyine de su yalıtımı tabakası çizilir (3 
No.lu malzeme).

•  Yalıtım malzemelerini korumak için duvarın dış ta-
rafına baskı duvarı çizilir (2 No.lu malzeme).

•  Duvar iç yüzeyine sıva çizimi yapılır (9 No.lu malze-
me).

•  Malzemelere uygun taramalar yapılır. 

•  Malzemelerin numaraları verilir ve açıklama yazı-
ları yazılır.



Uygulama Yaprağı

372 14. BİLGİSAYARLA İÇ MEKÂN NOKTA DETAY ÇİZİMLERİ

İçten yalıtımlı dış duvar detayını çiziniz (Şekil 14.14).

İşlem Basamakları 

•  Kullanılacak katmanları oluşturunuz.

•  Duvar, döşeme ve kiriş çizimlerini yapınız.

•  Duvar dış yüzeyine sıva filesi ve cephe kaplamasını çiziniz.

•  Duvar iç yüzeyine ısı yalıtımı levha yapıştırıcısını çiziniz.

•  Duvar iç yüzeyine ısı yalıtımı tabakasını çiziniz.

•  Buhar kesici çizimini yapınız.

•  Alçı sıva çizimini yapınız.

•  Son kat iç kaplama çizimini yapınız.

•  Malzemelere uygun taramaları yapınız. 

•  Malzemelerin numaralarını verip açıklama yazılarını yazınız.

Şekil 14.14: İçten yalıtımlı dış duvar detayı

1. Dış cephe kaplaması

2. Sıva 2 cm 

3. Duvar 20 cm

4. Isı yalıtımı levha yapıştırıcısı 0,2 ~ 0,7 cm arası

5. Isı yalıtımı tabakası 5 cm

6. Buhar kesici

7. Alçı sıva (sıva filesi ile birlikte) 0,5 ~ 0,7 cm arası

8. İç kaplama ( dekoratif sıva ve boyalar, doğal-yapay taş kapla-
ma, duvar kağıdı vb.)
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Duvar Nokta Detay Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı 
beceriler için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

Isı Yalıtımlı Dış Duvar Detayı

1 Kullanılacak katmanları oluşturdu.  

2 Duvar, döşeme ve kiriş çizimlerini yaptı.  

3 Isı yalıtımı levha yapıştırıcısı için boşluk oluşturdu.  

4 Isı yalıtımı tabakasını çizdi.  

5 Isı yalıtımı levha sıvası ve dış cephe kaplamasını çizdi.  

6 Duvar iç yüzeyine sıva için boşluk oluşturdu.  

Dıştan Isı ve Suya Karşı Yalıtımlı Temel Perde Duvar Detayı 

7 Perde ve döşeme beton çizimlerini yaptı. Perde betonun üzerine tuğla duvarı çizdi.  

8 Düzeltme sıvasını duvar dış yüzeyine çizdi.  

9 Su yalıtımı tabakasını ısı yalıtımının her iki yüzeyine de çizdi.  

10 Baskı duvarını çizdi.  

İçten Yalıtımlı Dış Duvar Detayı

11 Duvar, döşeme ve kiriş çizimlerini yaptı.  

12 Duvar dış yüzeyine sıva filesi ve cephe kaplamasını çizdi.  

13 Duvar iç yüzeyine ısı yalıtımı levha yapıştırıcısını çizdi.  

14 Duvar iç yüzeyine ısı yalıtımı tabakası ve buhar kesici çizimlerini yaptı.  

15 Alçı sıva ve son kat iç kaplama çizimlerini yaptı.  

16 Malzemelere uygun taramaları yaptı.  

17 Malzemelerin numaralarını verdi ve açıklama yazılarını yazdı.  

18 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 18 ölçütten en az 13’ü Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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14.3. Merdiven Nokta Detay Çizimi
Merdiven; bir yapıda kot farkı olan iki yatay düzlem arasındaki bağlantıyı rahat, kolay ve güvenli bir şekilde sağlayan 
yapı elemanıdır. Merdivenlerin plandaki konum ve tasarımları çok önemlidir. Girişe yakın olması, görülebilen ortak 
bir kullanım alanında konumlandırılması, iyi aydınlatılması ve kullanışlı tasarlanması gerekir. 

14.3.1. Merdiven Elemanları 

Merdivenin en temel iki elemanı basamak ve rıhttır. Basamak, merdivenin üzerine basılan yatay yüzeydir. Rıht ise 
iki basamak arasındaki düşey yüzeydir. 

Basamaklar, sık kullanılan yerler olduğu için aşınma etkisi altındadır. Beton yüzeyler, aşınmaya karşı çok da dayanıklı 
değildir. Bu yüzden hem basamağın hem de rıhtın kaplanması gerekir. 

 Merdiven Kaplamaları

Kaplama işlemi, görsellik ve temizlik yönünden önem arz eder.

Merdiven kaplamaları farklı malzemelerle (döşemelerde kullanılan malzemeler gibi) yapılabilmektedir. En çok 
kullanılan kaplama malzemeleri şunlardır:

•  Doğal taş (mermer, granit, bazalt)

•  Dökme mozaik ve karo mozaik

•  Ön dökümlü beton (yapay taşlar, suni mermer vb.)

•  Seramik kaplama 

•  Ahşap kaplama

•  Plastik asıllı kaplamalar

• Parke, halı vb.

 Korkuluk ve Küpeşte

Merdiven ve sahanlıkların açık olan kenarlarına düşme tehlikesine karşı korkuluk yapılmalı ve üst kenarlarına 
küpeşte takılmalıdır.

Sahanlıkların boş kenarları ile 1’den fazla basamağı bulunan açık merdivenlerde ve rampalarda döşeme ko-
tundan itibaren en az 1,10 metre yüksekliğe kadar standartlara uygun olarak korkuluk yapılması mecburidir. 
Korkuluk yüksekliği, sahanlıklarda ve tüm basamaklarda eşit olmalıdır.

Limonluk; merdiven boşluğu tarafında, basamağın yan kısmında yapılan çıkıntıdır. Ayağın merdiven boşluğuna 
kayması, temizlik esnasında suyun dökülmesi, atıkların yan boşluklardan aşağıya düşmesi gibi olumsuzlukları 
ortadan kaldırmak için limonluk yapılması tercih edilir. Genellikle mozaik, mermer, taş vb. kârgir malzemelerden 
yapılır.

14.3.2. Merdiven Detay Çizimleri 
Mimari projelerde yer alan merdiven çizimlerinde çıkış hattı, korkuluk, çıkış yönünde numaralandırma, çizgisel ve 
kotlu ölçülendirme gibi bilgiler yer almalıdır.

Merdiven detay projeleri, tasarımı yapılacak çalışmaların yeterince açıklanamayan kısımlarının ayrıntılı olarak çi-
zilmesidir. Basamak-rıht detayı ve korkuluk-küpeşte detayı gibi ihtiyaç duyulan her yapı elemanı için teknik bilgi ve 
ayrıntı içeren detay çizimleri yapılır.
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Merdiven detayları; D1 merdiven basamak-rıht detayı, D2 korkuluk-küpeşte detayı olarak incelenebilir (Şekil 14.15).

Şekil 14.15: Merdiven planı ve A-A kesiti

Şekil 14.16: Korkuluk-küpeşte 
detayı (yandan tespit)

Merdiven genişliğinin istenen ölçünün altında olduğu durumlarda 
veya dar merdivenlerde kullanım alanını daha da daraltmamak için 
yandan bağlantılı korkuluk modeli uygulanır.

Üstten monte edilen korkuluklar, merdiven kullanım alanını bir mik-
tar daraltır. Yandan tespit edilen korkuluklar ise kullanım alanı adına 
avantaj sağlar. Bu yüzden dar merdivenlerde genişliği korumak için 
tercih edilen bağlantı şekli yandan tespit edilen korkuluklardır (Şekil 
14.16).
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D1 merdiven basamak ve rıht detayını çiziniz.

Merdiven basamak-rıht detayı çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır (Şekil 14.17):

•  Layer Properties Manager (LA) diyalog kutusu kullanılarak merdiven kaplama, merdiven beto-
nu, korkuluk, küpeşte, ölçülendirme, tarama ve yazı adında katmanlar oluşturulur. Katmanlara 
farklı renkler verilebilir.

•  Katmanların çizgi tipi Continuous olarak ayarlanır. Çizimler katmanlara uygun olarak yapılır.

• D1 merdiven basamak-rıht detayı için Şekil 14.15’teki A-A kesiti çizimi kullanılır.

•  A-A kesitinde bulunan merdiven çiziminin ilk üç basamağı ve döşeme betonu Polyline (PL) komutu ile çizilerek 
merdiven betonu oluşturulur. 

•  Mermer yapıştırma harcı için merdiven basamakları, Offset (O) komutu ile çizimin üst kısmına doğru çoğaltılır.

•  Mermer basamak ve rıht kaplaması tabakaları için mermer yapıştırma harcı Offset (O) komutu yardımıyla çizi-
min üst kısmına doğru çoğaltılarak mermer kalınlığı kadar mesafe oluşturulur.

•  Mermer kalınlığı için çoğaltılan çizgiden düzenleme komutları yardımıyla mermer basamak ve rıht kaplaması 
tabakaları oluşturulur. 

•  Offset (O) komutu kullanılarak tavan sıvası oluşturulur. 

•  Malzemelere uygun taramalar yapılır.

•  Çizimde bulunan merdiven elemanlarının numaraları verilip açıklama yazıları yazılır.

Şekil 14.17: D1 merdiven basamak-rıht detayı
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1. Kayma önleyici şerit 3 cm

2. Mermer basamak kaplaması 3 cm

3. Mermer rıht kaplaması 2 ~ 3 cm

4. Mermer yapıştırma harcı

5. Merdiven döşeme betonu

6. Tavan sıvası
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D2 korkuluk-küpeşte detayını çiziniz.

Korkuluk-küpeşte detayı çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır (Şekil 14.18):

•  D2 korkuluk-küpeşte detayı için D1 merdiven basamak-rıht detayı kullanılır. Çizimler katmanla-
ra uygun olarak yapılır.

•  Korkulukta kullanılacak dikmeler Rectangle (REC) komutu yardımıyla basamakların üst orta 
kısmına gelecek şekilde çizilir (2 No.lu korkuluk elemanı).

•  Dikme ile basamağın birleşim kısmına Rectangle (REC) komutu yardımıyla paslanmaz korkuluk 
rozeti çizilir (4 No.lu korkuluk elemanı).

•  Çelik dikmelerin üzerine Polyline (PL) komutu yardımıyla üç adet paslanmaz çelik boru çizilir. 
(3 No.lu korkuluk elemanı).

•  Korkuluk dikmelerinin üzerine Circle (C) ve Polyline (PL) komutları yardımıyla paslanmaz çelik 
küpeşte çizimi yapılır (1 No.lu korkuluk elemanı).

•  Arkada kalan korkuluk elemanları, Trim (TR) ve Erase (E) komutları yardımıyla temizlenir.

•  Malzemelere uygun taramalar yapılır.

•  Çizimde bulunan küpeşte ve korkuluk elemanlarının numaraları verilir ve açıklama yazıları ya-
zılır. 

Şekil 14.18: D2 korkuluk-küpeşte detayı (üstten tespit)
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1. Paslanmaz çelik küpeşte - Ø5 cm              

2. Paslanmaz çelik dikme- Ø4 cm

3. Paslanmaz çelik boru- Ø3 cm

4.Paslanmaz korkuluk rozeti

5. Hareketli mafsal takımı

6. Merdiven döşeme betonu

7. Tavan sıvası



Uygulama Yaprağı

378 14. BİLGİSAYARLA İÇ MEKÂN NOKTA DETAY ÇİZİMLERİ

Doğal taş kaplamalı basamak-rıht detayını çiziniz (Şekil 14.19).

İşlem Basamakları 

•  Kullanılacak katmanları oluşturunuz.

•  Duvar, döşeme ve kiriş çizimlerini yapınız.

•  İlk üç basamağı çiziniz.

•  Basamağın alt kısmına döşeme betonunu çiziniz.

•  Yapıştırma harcını merdiven basamaklarının üst kısmına doğru çiziniz.

•  Basamak kaplamasını oluşturunuz.

•  Rıht kaplamasını oluşturunuz.

•  Tavan sıvasını çiziniz.

•  Malzemelere uygun taramaları yapınız.

•  Malzemelerin numaralarını veriniz ve açıklama yazılarını yazınız.

Şekil 14.19: Doğal taş kaplamalı basamak-rıht detayı

1. Kayma önleyici şerit 3 cm            

2. Doğal taş basamak kaplaması 3 cm

3. Doğal taş rıht kaplaması 2 cm

4. Yapıştırma harcı

5. Merdiven döşeme betonu

6. Merdiven altı sıvası

7. Sahanlık betonu
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Merdiven Nokta Detay Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı 
beceriler için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

D1 Merdiven Basamak-Rıht Detayı

1 Kullanılacak katmanları oluşturdu.  

2 D1 detayı için basamak ve döşeme betonu çizimlerini yaptı.  

3 Mermer yapıştırma harcını çizdi.  

4
Mermer basamak ve rıht kaplaması tabakaları için mermer kalınlığı kadar mesafe 
oluşturdu. 

 

5 Mermer basamak ve rıht kaplaması tabakalarını iki parça hâlinde çizdi.  

D2 Korkuluk-Küpeşte Detayı 

6 Korkulukta kullanılacak dikmeleri çizdi.  

7 Dikme ile basamağın birleşim kısmına paslanmaz korkuluk rozetini çizdi.  

8 Çelik dikmelerin üzerinden üç adet çelik boruyu çizdi.  

9 Korkuluk dikmelerinin üzerine küpeşteyi çizdi.  

Doğal Taş Kaplamalı Basamak-Rıht Detayı

10 Duvar, döşeme ve kiriş çizimlerini yaptı.  

11 İlk üç basamağı ve bu basamakların altına döşeme betonunu çizdi.  

12 Yapıştırma harcını merdiven basamaklarının üst kısmına doğru çizdi.  

13 Basamak kaplamasını oluşturdu.  

14 Rıht kaplamasını oluşturdu.  

15 Tavan sıvasını çizdi.  

16
Malzemelere uygun taramaları yaptı. Çizimde bulunan merdiven elemanlarının 
numaralarını verip açıklama yazılarını yazdı.

 

17 Çizimleri katmanlara uygun olarak yaptı.  

18 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 18 ölçütten en az 13’ü Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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14.4. Aydınlatma Nokta Detay Çizimi
Mahallerin tasarımında en önemli unsurlardan biri aydınlatmadır. Mekâna ve mekânda kullanılacak nesnelere uy-
gun renkte olan, kullanım amacına göre seçilen armatürlerle oluşturulmuş, gözü yormayan bir aydınlatma ortamı-
nın oluşturulması önemlidir.

Aydınlatmada ışığın doğru şekilde yönlendirilmesi ve etki ettiği cisimlere göre ayarlanması gerekir. Işığın göze doğ-
rudan gelmemesine, kullanılacak mekâna uygun armatürün seçilmesine ve en uygun yere montajının yapılmasına 
dikkat edilmelidir. Böylece doğru aydınlatma ortamı sağlanmış olur.

14.4.1. Dekoratif Aydınlatma
Dekoratif aydınlatmalar, bulunduğu mahallerin (salon, mutfak, banyo ve oturma bölümleri vb.) farklı bir ambiyansa  
(havaya) bürünmesini sağlar (Şekil 14.21). İç mekânlar, duvarlara ve tavana yansıtılan dekoratif ışıklarla daha şık ve 
estetik açıdan daha güzel bir görünüme kavuşturulabilir (Şekil 14.20). 

Şekil 14.20: Duvar ve tavanda dekoratif aydınlatma Şekil 14.21: Tavanda dekoratif aydınlatma

Dekoratif aydınlatmalarda farklı yöntemler kullanılabilir. Alçı plakalarla oluşturulan ışık bandı ve asma tavanda gizli 
ışık uygulaması bu yöntemlerden bazılarıdır. Işık bandı ve asma tavanda gizli ışık uygulamaları için alüminyum profil 
yardımıyla tavana veya duvara monte edilen alçı plakaların üzerine saten alçı çekilir (Şekil 14.22). Asma tavan üze-
rine yerleştirilecek spot veya LED ışıklarla istenen aydınlatma seviyesi ve dekoratif görünüm sağlanmış olur (Şekil 
14.23). Dekoratif görünüm için oldukça kolay uygulanan aydınlatma seçeneklerinden biri de duvar aplikleridir.

Şekil 14.22: Spot veya led ışıklarla tavan 
aydınlatması

Şekil 14.23: Gömme spot ve gizli ışık detayı
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14.4.2. Aydınlatma Nokta Detay Çizimi
Aydınlatmalarda farklı detay ve yöntemler kullanılabilir. Bu bölümde, asma tavanlarda uygulanan 
gizli ışık ve ışık bandı detayına ait çizimler yer almaktadır. Çizimlerde ölçüler ayrıntılı olarak gös-
terilmiş olup malzeme ve profil bilgileri verilmiştir.

Asma tavan gizli ışık detayını çiziniz.

Asma tavan gizli ışık detayı çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır (Şekil 14.24):

•  Layer Properties Manager (LA) diyalog kutusu kullanılarak agraf, tavan profili, alçı plaka, ışık 
kaynağı, ölçülendirme, tarama ve yazı adında katmanlar oluşturulur. Katmanlara farklı renkler 
verilebilir. 

•  Katmanların çizgi tipi (tarama hariç) Continuous olarak ayarlanır. Çizimler katmanlara uygun 
olarak yapılır.

•  Döşeme betonu, Rectangle (REC) komutu ile çizilir. 

•  Agraf ve Tavan C profili, Polyline (PL) komutu ile çizilir.

•  Duvar U ve Tavan U profilleri, Polyline (PL) komutu ile çizilir.

•  Alçı plaka çizimleri Polyline (PL) komutu kullanılarak yapılır.

•  Arkada kalan alçı plaka elemanları, Trim (TR) ve Erase (E) komutları yardımıyla temizlenir.

•  Işık kaynağı, Rectangle (REC) komutu yardımıyla ışık hüzmeleri ise Line (L) komutu ile oluşturu-
lur.

•  Dimlinear (DLI) komutu kullanılarak ölçülendirme yapılır.

•  Hatch (H) komutu kullanılarak çizime ait taramalar yapılır.

Şekil 14.24: Asma tavan gizli ışık detayı 
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Işık bandı detayını çiziniz (Şekil 14.25).

İşlem Basamakları 

•  Kullanılacak katmanları oluşturunuz.

•  Döşeme betonunu çiziniz.

•  Duvar U profilini çiziniz.

•  Tavan U profilini çiziniz.

•  Alçı plaka çizimlerini yapınız.

•  Aydınlatma kaynağını çiziniz.

•  Dübel ve borazan vidaların çizimlerini yapınız.

•  Çizime ait taramaları yapıp açıklama yazılarını yazınız.

Şekil 14.25: Işık bandı detayı
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Aydınlatma Nokta Detay Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceri-
ler için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

Asma Tavan Gizli Işık Detayı 

1 Kullanılacak katmanları oluşturdu.  

2 Döşeme betonunu çizdi.  

3 Agraf ve tavan C profilini çizdi.  

4 Duvar U ve tavan U profillerini çizdi.  

5 Alçı plaka çizimlerini yaptı.  

6 Aydınlatma kaynağını çizdi.  

Işık Bandı Detayı 

7 Döşeme betonunu çizdi.  

8 Duvar U100 profilini çizdi.  

9 Tavan U profilini çizdi.  

10 Alçı plaka çizimlerini yaptı.  

11 Aydınlatma kaynağını çizdi.  

12 Dübel ve borazan vidaların çizimlerini yaptı.  

13 Ölçülendirmeleri yaptı.  

14 Çizime ait taramaları yapıp açıklama yazılarını yazdı.  

15 Çizimleri katmanlara uygun olarak yaptı.  

16 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 16 ölçütten en az 11’İ Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.
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14.5. Sıhhi Tesisat Nokta Detay Çizimi 
Yapılarda temiz suyun (sıcak veya soğuk) kirlenmeden sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli 
ve pis suların toplanarak bina dışına taşınmasını sağlayan boru ağına sıhhi tesisat denir. 

Temiz suların yapılara sağlıklı bir şekilde ulaştırılabilmesi için tesisat sisteminin projelendirilmesi gerekir. 

Sıhhi tesisat ağında temiz suyun kullanım noktalarına ulaştırılması kadar kullanılmış olan atık suların sistemden 
güvenli bir şekilde uzaklaştırılması da önemlidir. Atık sular sistemden uzaklaştırılırken doğru bağlantı yapılmalı, atık 
ve temiz suyun birbirine karışması engellenmelidir. Binalarda sağlıklı, konforlu bir şekilde yaşam sürdürülebilmesi 
için her adım planlanmalıdır. 

Sıhhi tesisat, bir yapının ıslak hacim olarak nitelendirilen mekânları için (WC ve banyo, mutfak) düzenlenir. Islak 
hacimli mekânlara yerleştirilmesi gereken uç malzemelerin, temiz ve pis su borularının yerleri de projede belirtil-
melidir. Montaj esnasında bu tesisat elemanları projede belirtilen yerlere yerleştirilmelidir.

 Mutfak Sıhhi Tesisat Elemanları 

Mutfakta eviye (tek gözlü, damlalıklı veya iki gözlü), fırınlı ocak, bulaşık makinesi, buzdolabı, kombi ve aspiratör 
gibi tefriş elemanları bulunur. Mutfak yerleşimi yapılırken bazı hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin 
fırın ve buzdolabı yan yana konumlandırılmamalıdır. Ocak, davlumbaz veya aspiratör, bağlantısından dolayı ba-
caya yakın olmalıdır. Eviye ise herhangi bir zorunluluk yoksa pencereden gelecek ışığı önden ya da sol yandan 
alacak şekilde yerleştirilmeli ve kirli su kolonuna da yakın olmalıdır. Eviye ve bulaşık makinesi için bırakılacak atık 
su boru çaplarının da Ø50 (fi elli) olması yeterlidir. 

Mutfak tesisatı yapılırken bahsi geçen tefriş elemanlarının yerleşim planı dikkate alınmalıdır.

 Banyo Sıhhi Tesisat Elemanları 

Banyoda klozet, lavabo, duş teknesi veya duş kabini, çamaşır makinesi (tercihe bağlı) ve yer süzgeci gibi vitrifiye 
elemanları bulunur. Şofben ve kombi gibi su ısıtma cihazları, oluşabilecek tehlikelere karşı banyoya yerleştiril-
memelidir. Banyolarda duman gazı için baca bırakılmamalı, havalandırma ve aspirasyon sistemleri tesis edilerek 
bu ihtiyaç giderilmelidir.

Banyoda kullanılan klozet gideri için Ø100’lük boru hattı bırakılmalıdır. Diğer vitrifiye elemanları için Ø50’lik 
boru hattı yeterlidir. 

Banyoların düzenlenmesinde kapının açılmasına engel olacak tasarımlardan kaçınılmalıdır. Çamaşır makinesi, 
banyoda yer alacaksa su ile temas etmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. Banyoda dikey olarak döşenen bo-
rular sıva altında kalacak şekilde düzenlenmelidir. Lavabo, bitmiş döşemeden 80-85 cm yükseklikte yerleştirile-
bilir. Ayna, bitmiş döşemeden 150-155 cm yükseklikte konumlandırılabilir.

 WC Sıhhi Tesisat Elemanları 

Tuvaletler alaturka ve alafranga olarak düzenlenebilir. Alafranga tuvaletlerin yerleştirildiği ıslak hacim alanların-
da mutlaka yer süzgeci bulunmalıdır. 
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Tuvalet tasarımı yapılan yerde lavabo olma zorunluluğu vardır. Tuvalet taşının yanında temizlik için musluk ve sifon 
bağlantısı yer almalı, lavabo için atık su ağzı bırakılmalıdır (Şekil 14.26). Tuvalet taşı için Ø100’lük boru ağzı, lavabo 
için Ø50’lik boru ağzı yeterlidir (Şekil 14.27). 

Tesisat projelerinde temiz su, pis su, sıcak su ve pis su kolon hattı için bazı simgeler kullanılır. Bu simgeler aşağıdaki 
tabloda verilmiştir (Tablo 14.1):

Tablo 14.1: Sıhhi Tesisat Projelerinde Kullanılan Semboller

Şekil 14.26: WC sıhhi tesisat elemanları ve tesisat planı Şekil 14.27: WC pis su kolon şeması

14.5.1. Mutfak Sıhhi Tesisat Elemanları Çizimi
Şekil 14.28’de verilen mutfak tesisatı planında eviye, bulaşık makinesi, fırınlı ocak, buzdolabı ve davlumbaz bulun-
maktadır. Planda yer alan eviye ve bulaşık makinesi için gereken tesisat elemanları ve bu elemanların konumları 
çizim ile gösterilmelidir. 

Mutfak sıhhi tesisat elemanları ve kolon şemasının çizimleri aşağıdaki işlem sırasına göre yapılır:

•  Layer Properties Manager (LA) diyalog kutusu kullanılarak pis su hattı, temiz su hattı, sıcak su hattı ve pis su 
kolon hattı adında dört ayrı katman oluşturulur. 

•  Sıcak su hattı katmanı, Linetype (çizgi tipi) ACAD_ISO10W100 (noktalı kalın çizgi) olarak ayarlanır.

•  Diğer katmanlar Linetype Continuous olarak ayarlanır. 
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Şekil 14.28’de görülen mutfak sıhhi tesisat elemanlarını ve Şekil 14.29’da görülen pis su kolon 
şemasını çiziniz.

Mutfak sıhhi tesisat elemanları ve kolon şeması çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır:

•  Mutfak tesisatı elemanları ve tesisat planı için tefrişi yapılmış zemin kat planı kullanılır.

•  Polyline (PL) komutu kullanılarak mutfak balkonuna P.3 pis su kolon hattı ve kombi çizilir.

• P.3 pis su kolon hattından eviye ve bulaşık makinesine doğru Polyline (PL) komutu yardımıyla 
pis su hattı çizilir.

•  Zemin katın giriş kapısından gelen temiz su hattı; 
Polyline (PL) komutu yardımıyla önce kombiye, 
sonrasında eviye ve bulaşık makinesine doğru 
hat oluşturacak şekilde çizilir. 

•  Kombiden eviye ve bulaşık makinesine doğru 
Polyline (PL) komutu yardımıyla sıcak su hattı 
çizilir.

•  Mutfak kolon şeması için Şekil 14.28’de verilen 
plandan A-A kesme düzleminin kestiği duvar, 
pencere ve döşeme gibi yapı elemanlarının doğ-
rultuları Ray komutu kullanılarak kesitin çizilece-
ği yere uzatılır ve A-A kesiti çıkarılır.

•  Eviye, bulaşık makinesi, fırınlı ocak ve buzdolabı-
na ait görünüşler Copy (CO) komutu kullanılarak 
kopyalanır ve Şekil 14.29’da gösterildiği gibi ke-
site yerleştirilir.

•  Eviye için sıcak su, temiz su ve pis su hatları, kesit 
üzerinde katmanlara uygun olarak çizilir.

•  Bulaşık makinesi için temiz su ve pis su hatları, 
kesit üzerinde katmanlara uygun olarak çizilir.

•  Arkada kalan proje elemanları, Trim (TR) ve Era-
se (E) komutları yardımıyla temizlenir.

Şekil 14.28: Mutfak sıhhi tesisat elemanları ve tesisat planı

Şekil 14.29: Mutfak pis su kolon şeması (A-A Kesiti)
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14.5.2. Banyo Sıhhi Tesisat Elemanları Çizimi
Şekil 14.30’da verilen banyo planında banyo lavabosu, çamaşır makinesi, klozet ve duş kabini 
bulunmaktadır. Planda yer alan tüm vitrifiye ürünleri için gereken tesisat elemanları ve bu ele-
manların konumları çizim ile gösterilmelidir.Asma tavan gizli ışık detayını çiziniz.

Şekil 14.30’da görülen banyo sıhhi tesisat elemanlarını ve Şekil 14.31’de görülen kolon şema-
sını çiziniz.

Banyo sıhhi tesisat elemanları ve kolon şeması çizilirken aşağıdaki aşamalar uygulanır:

•  Banyo tesisatı elemanları ve tesisat planı 
için tefrişi yapılmış normal kat planı kulla-
nılır.

•  Banyodaki P6 numaralı pencerenin yanına 
Polyline (PL) komutu yardımıyla P.1 pis su 
kolon hattı çizilir.

•  P.1 pis su kolon hattından banyo lavabosu, 
çamaşır makinesi, klozet ve duş kabinine 
doğru Polyline (PL) komutu yardımıyla pis 
su hattı çizilir.

•  Banyo lavabosu ve duş kabini için Polyline 
(PL) komutu yardımıyla sıcak su ve temiz su 
hatları çizilir.

•  Çamaşır makinesi ve klozet için Polyline 
(PL) komutu yardımıyla temiz su hatları çi-
zilir. 

•  Banyo kolon şeması için Şekil 14.30’da ve-
rilen plandan B-B kesme düzleminin kesti-
ği duvar, perde beton ve döşeme gibi yapı 
elemanlarının doğrultuları Ray komutu 
kullanılarak kesitin çizileceği yere uzatılır ve 
B-B kesiti çıkarılır.

•  Duş kabini, klozet ve çamaşır makinesine 
ait görünüşler Copy (CO) komutu kullanıla-
rak kopyalanır ve Şekil 14.31’de gösterildiği 
gibi kesite yerleştirilir.

•  Duş kabini için sıcak su, temiz su ve pis su 
hatları, kesit üzerinde katmanlara uygun 
olarak çizilir.

•  Çamaşır makinesi ve klozet için temiz su ve 
pis su hatları, kesit üzerinde katmanlara uy-
gun olarak çizilir.

•  Arkada kalan proje elemanları, Trim (TR) 
ve Erase (E) komutları yardımıyla temizle-
nir.

Şekil 14.30: Banyo sıhhi tesisat elemanları ve tesisat planı

Şekil 14.31: Banyo pis su kolon şeması (B-B Kesiti)
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WC sıhhi tesisat elemanlarını ve bina içi atık su tesisatı temel bölümlerini çiziniz (Şekil 14.32, 14.33 ve 14.34).

İşlem Basamakları 

•  Kullanılacak katmanları oluşturunuz.

•  P.1 pis su kolon hattını çiziniz.

•  P.1 pis su kolon hattından WC lavabosu ve tuvalet taşı için 
pis su hatlarını çiziniz.

•  WC lavabosu ve tuvalet taşı için temiz su hatlarını çiziniz.

•  WC kolon şeması için Şekil 14.32’de verilen plandan C-C ke-
sitini çıkarınız.

•  WC lavabosu, ayna ve tuvalet taşına ait görünüşleri Şekil 
14.33’te verilen kesite göre yerleştiriniz. Tuvalet taşının P.1 
pis su kolon hattına bağlantısını çiziniz.

•  WC lavabosu ve tuvalet taşı için temiz su ve pis su hatlarını, 
kesit üzerinde katmanlara uygun olarak çiziniz.

•  Bodrum, zemin ve 1. kat planlarını içeren bir kroki üzerine 
bina içi atık su tesisatı bölümlerini çiziniz (Şekil 14.34).

•  Taramaları yapınız ve açıklama yazılarını yazınız.

Şekil 14.32: WC sıhhi tesisat elemanları ve tesisat 
planı

Şekil 14.33: WC pis su kolon şeması (C-C Kesiti)

Şekil 14.34: Bina içi atık su tesisatı temel bölümleri 
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Sıhhi Tesisat Nokta Detay Çizimi Gözlem Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Yönerge 
Aşağıdaki gözlem formunda yer alan ölçütlerden öğrencinin kazanabildiği beceriler için Evet, kazanamadığı beceriler 
için Hayır kutucuğunu (X) işaretleyiniz. 

Ölçütler Evet Hayır

Mutfak Sıhhi Tesisat Elemanları Çizimi 

1 Mutfak balkonuna P.2 pis su kolon hattını ve kombiyi çizdi.  

2 Eviye ve bulaşık makinesi için pis su hatlarını çizdi.  

3 Eviye ve bulaşık makinesi için sıcak su ve temiz su hatlarını çizdi.  

4 Mutfak kolon şeması için Şekil 14.33’te verilen plandan A-A kesitini çıkardı.  

5 Sıcak su, temiz su ve pis su hatlarını kesit üzerinde katmanlara uygun olarak çizdi.  

Banyo Sıhhi Tesisat Elemanları Çizimi 

6 P.1 pis su kolon hattını çizdi.  

7 Banyo lavabosu, çamaşır makinesi, klozet ve duş kabini için pis su hattını çizdi.  

8 Banyo lavabosu ve duş kabini için sıcak su ve temiz su hattını çizdi.  

9 Çamaşır makinesi ve klozet için sadece temiz su hattını çizdi.  

10 Banyo kolon şeması için Şekil 14.35’te verilen plandan B-B kesitini çıkardı.  

11
Sıcak su, temiz su ve pis su hatlarını kesit üzerinde katmanlara uygun olarak 
çizdi.

 

WC Sıhhi Tesisat Elemanları Çizimi

12 P.2 pis su kolon hattını çizdi.  

13 WC lavabosu ve tuvalet taşı için pis su ve temiz su hatlarını çizdi.  

14 WC kolon şeması için plandan C-C kesitini çıkardı.  

15 WC lavabosu, ayna ve tuvalet taşına ait görünüşleri kesite yerleştirdi.  

16
Sıcak su, temiz su ve pis su hatlarını kesit üzerinde katmanlara uygun olarak 
çizdi.

 

17 Taramaları yaptı ve açıklama yazılarını yazdı.  

18 Çalışmayı zamanında bitirdi.  

Sütun Toplamı

Değerlendirme 
Değerlendirme sonunda 18 ölçütten en az 13’ü Evet ise bir sonraki öğrenme uygulamasına geçebilirsiniz, değil ise ilgili 
öğrenmeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.



Uygulama Yaprağı
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Dıştan yalıtımlı döşeme çıkması ve sarkan kiriş detayını çiziniz (Şekil 14.35).

İşlem Basamakları 

•  Kullanılacak katmanları oluşturunuz.

•  Duvar, döşeme ve sarkan kiriş çizimlerini yapınız.

•  Duvar, döşeme ve sarkan kiriş dış yüzeylerine ısı yalıtımı levha yapıştırıcısını çiziniz.

•  Duvar, döşeme ve sarkan kirişin dış yüzeylerine ısı yalıtımı levhasını çiziniz.

•  Isı yalıtımı dübelini çiziniz.

•  Duvar, döşeme ve sarkan kirişin dış yüzeylerine sıva filesi ve dış cephe kaplamasını çiziniz.

•  Duvar, döşeme ve sarkan kirişin iç yüzeylerine sıva tabakasını çiziniz.

•  Döşeme betonunun üst kısmına tesviye betonu tabakasını çiziniz.

•  Tesviye betonu tabakasının üst kısmına döşeme kaplamasını çiziniz.

•  Döşeme betonunun alt tarafına tavan sıvasını çiziniz.

•  Malzemelere uygun taramaları yapınız. 

•  Malzemelerin numaralarını verip açıklama yazılarını yazınız.

Şekil 14.35: Dıştan yalıtımlı döşeme çıkması ve sarkan kiriş detayı 

1. Dış cephe kaplaması (dekoratif sıva) 0,2 ~ 0,7 cm             
2. Isı yalıtım levha sıvası + File 0,2 ~ 0,7 cm arası
3. Isı yalıtımı dübeli
4. Isı yalıtımı tabakası 5 cm 
5. Isı yalıtımı levha yapıştırıcısı 0,2 ~ 0,7 cm arası
6. İç sıva 2 ~ 3 cm arası
7. Duvar 20 cm
8. Tesviye betonu 3 ~ 5 cm arası
9. Döşeme kaplaması (parke, seramik vb.)
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İç Mekân Nokta Detay Çizimleri Değerlendirme Formu
 

Sınıf Numara Öğrencinin Adı Soyadı Değerlendirme Tarihi

Derece

ço
k 

za
yı

f

za
yı

f

or
ta

iy
i

ço
k 

iy
i

Ölçütler 1 2 3 4 5

1 Kullanılacak katmanları oluşturdu.

2 Duvar, döşeme ve sarkan kiriş çizimlerini yaptı.

3 Duvar, döşeme ve sarkan kirişin dış yüzeylerine ısı yalıtımı levha yapıştırıcısını çizdi.

4 Duvar, döşeme ve sarkan kirişin dış yüzeylerine ısı yalıtımı levhasını çizdi.

5 Isı yalıtımı dübelini çizdi.

6 Duvar, döşeme ve sarkan kirişin dış yüzeylerine sıva filesi ve dış cephe kaplamasını 
çizdi.

7 Duvar, döşeme ve sarkan kirişin iç yüzeylerine sıva tabakasını çizdi.

8 Döşeme betonunun üst kısmına tesviye betonu tabakasını çizdi.

9 Tesviye betonu tabakasının üst kısmına döşeme kaplamasını çizdi.

10 Döşeme betonunun alt kısmına tavan sıvasını çizdi.

11 Malzemelere uygun taramaları yaptı. 

12 Malzemelerin numaralarını verdi ve açıklama yazılarını yazdı.

Sütun Toplamı

Ölçek Puanı

100 Üzerinden Alınan Puan

*Tablodaki ölçek puanını 100’lük sisteme dönüştürme işlemi

Tabloda her bir ölçüt için belirlenen en yüksek puan 5’tir. Tabloda toplam 12 ölçüt vardır. Dolayısıyla tablodan alınabilecek 
en yüksek puan 12 x 5 = 60 tır. 

100 Üzerinden Alınan Puan = [(Ölçek Puanı x 100) / 60]

Yönerge 
Bu uygulama kapsamında öğrenci tarafından kazanılması istenen beceri ve davranışların ne düzeyde 
gerçekleştiğini dikkate alarak belirlenen ölçütlerin derecesini ilgili kutucuğa (X) işaretleyiniz.
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Şekiller
Öğrenme Birimleri Oluşturma Şekli

1. Öğrenme Birimi
Şekil 1.1. Şekil 1.2. Şekil 1.3. Şekil 1.4. Şekil 1.5. Şekil 1.6

Komisyon tarafından oluşturuldu.
Şekil 1.7 Şekil 1.8 Şekil 1.9

2. Öğrenme Birimi
Şekil 2.1. Şekil 2.2. Şekil 2.3. Şekil 2.4. Şekil 2.5. Şekil 2.6.

Komisyon tarafından oluşturuldu.

Şekil 2.7. Şekil 2.8. Şekil 2.9. Şekil 2.10. Şekil 2.11. Şekil 2.12.
Şekil 2.13 Şekil 2.14 Şekil 2.15. Şekil 2.16. Şekil 2.17. Şekil 2.18.
Şekil 2.19. Şekil 2.20 Şekil 2.21. Şekil 2.22. Şekil 2.23. Şekil 2.24.
Şekil 2.25. Şekil 2.26 Şekil 2.27. Şekil 2.28. Şekil 2.29. Şekil 2.30.
Şekil 2.31. Şekil 2.32 Şekil 2.33. Şekil 2.34. Şekil 2.35. Şekil 2.36.
Şekil 2.37. Şekil 2.38 Şekil 2.39. Şekil 2.40. Şekil 2.41 Şekil 2.42.
Şekil 2.43. Şekil 2.44.

3. Öğrenme Birimi
Şekil 3.1. Şekil 3.2. Şekil 3.3. Şekil 3.4. Şekil 3.5. Şekil 3.6.

Komisyon tarafından oluşturuldu.

Şekil 3.7. Şekil 3.8. Şekil 3.9. Şekil 3.10. Şekil 3.11. Şekil 3.12.
Şekil 3.13 Şekil 3.14 Şekil 3.15. Şekil 3.16. Şekil 3.17. Şekil 3.18.
Şekil 3.19. Şekil 3.20 Şekil 3.21. Şekil 3.22. Şekil 3.23. Şekil 3.24.
Şekil 3.25. Şekil 3.26 Şekil 3.27. Şekil 3.28. Şekil 3.29. Şekil 3.30.
Şekil 3.31. Şekil 3.32

4. Öğrenme Birimi
Şekil 4.1. Şekil 4.2. Şekil 4.3. Şekil 4.4. Şekil 4.5. Şekil 4.6.

Komisyon tarafından oluşturuldu.
Şekil 4.7. Şekil 4.8. Şekil 4.9. Şekil 4.10. Şekil 4.11. Şekil 4.12.
Şekil 4.13 Şekil 4.14 Şekil 4.15. Şekil 4.16. Şekil 4.17. Şekil 4.18.
Şekil 4.19. Şekil 4.20 Şekil 4.21. Şekil 4.22. Şekil 4.23. Şekil 4.24.
Şekil 4.25. Şekil 4.26 Şekil 4.27. Şekil 4.28.

5. Öğrenme Birimi
Şekil 5.1. Şekil 5.2. Şekil 5.3. Şekil 5.4. Şekil 5.5. Şekil 5.6.

Komisyon tarafından oluşturuldu.
Şekil 5.7. Şekil 5.8. Şekil 5.9. Şekil 5.10. Şekil 5.11. Şekil 5.12.
Şekil 5.13 Şekil 5.14 Şekil 5.15. Şekil 5.16. Şekil 5.17. Şekil 5.18.
Şekil 5.19. Şekil 5.20

6. Öğrenme Birimi
Şekil 6.1. Şekil 6.2. Şekil 6.3. Şekil 6.4. Şekil 6.5. Şekil 6.6.

Komisyon tarafından oluşturuldu.Şekil 6.7. Şekil 6.8. Şekil 6.9. Şekil 6.10. Şekil 6.11. Şekil 6.12.
Şekil 6.13

7. Öğrenme Birimi
Şekil 7.1. Şekil 7.2. Şekil 7.3. Şekil 7.4. Şekil 7.5. Şekil 7.6.

Komisyon tarafından oluşturuldu.
Şekil 7.7. Şekil 7.8. Şekil 7.9. Şekil 7.10.

8. Öğrenme Birimi
Şekil 8.1. Şekil 8.2. Şekil 8.3. Şekil 8.4. Şekil 8.5. Şekil 8.6.

Komisyon tarafından oluşturuldu.
Şekil 8.7. Şekil 8.8. Şekil 8.9. Şekil 8.10. Şekil 8.11. Şekil 8.12.

9. Öğrenme Birimi
Şekil 9.1. Şekil 9.2. Şekil 9.3. Şekil 9.4. Şekil 9.5. Şekil 9.6.

Komisyon tarafından oluşturuldu.
Şekil 9.7. Şekil 9.8. Şekil 9.9. Şekil 9.10. Şekil 9.11.

10. Öğrenme Birimi
Şekil 10.1. Şekil 10.2. Şekil 10.3. Şekil 10.4. Şekil 10.5. Şekil 10.6.

Komisyon tarafından oluşturuldu.

Şekil 10.7. Şekil 10.8. Şekil 10.9. Şekil 10.10. Şekil 10.11. Şekil 10.12.
Şekil 10.13 Şekil 10.14 Şekil 10.15. Şekil 10.16. Şekil 10.17. Şekil 10.18.
Şekil 10.19. Şekil 10.20 Şekil 10.21. Şekil 10.22. Şekil 10.23. Şekil 10.24.
Şekil 10.25. Şekil 10.26 Şekil 10.27. Şekil 10.28. Şekil 10.29. Şekil 10.30.
Şekil 10.31. Şekil 10.32 Şekil 10.33 Şekil 10.34
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11. Öğrenme Birimi
Şekil 11.1. Şekil 11.2. Şekil 11.3. Şekil 11.4. Şekil 11.5. Şekil 11.6.

Komisyon tarafından oluşturuldu.
Şekil 11.7. Şekil 11.8. Şekil 11.9. Şekil 11.10. Şekil 11.11. Şekil 11.12.
Şekil 11.13 Şekil 11.14 Şekil 11.15. Şekil 11.16. Şekil 11.17. Şekil 11.18.
Şekil 11.19. Şekil 11.20 Şekil 11.21. Şekil 11.22. Şekil 11.23. Şekil 11.24.

12. Öğrenme Birimi
Şekil 12.1. Şekil 12.2. Şekil 12.3. Şekil 12.4. Şekil 12.5. Şekil 12.6.

Komisyon tarafından oluşturuldu.
Şekil 12.7. Şekil 12.8. Şekil 12.9. Şekil 12.10. Şekil 12.11. Şekil 12.12.
Şekil 12.13 Şekil 12.14 Şekil 12.15. Şekil 12.16. Şekil 12.17. Şekil 12.18.
Şekil 12.19. Şekil 12.20 Şekil 12.21. Şekil 12.22. Şekil 12.23. Şekil 12.24.
Şekil 12.25.

13. Öğrenme Birimi
Şekil 13.1. Şekil 13.2. Şekil 13.3. Şekil 13.4. Şekil 13.5. Şekil 13.6.

Komisyon tarafından oluşturuldu.
Şekil 13.7. Şekil 13.8. Şekil 13.9. Şekil 13.10. Şekil 13.11. Şekil 13.12.

14. Öğrenme Birimi
Şekil 14.1. Şekil 14.2. Şekil 14.3. Şekil 14.4. Şekil 14.5. Şekil 14.6.

Komisyon tarafından oluşturuldu.

Şekil 14.7. Şekil 14.8. Şekil 14.9. Şekil 14.10. Şekil 14.11. Şekil 14.12.
Şekil 14.13 Şekil 14.14 Şekil 14.15. Şekil 14.16. Şekil 14.17. Şekil 14.18.
Şekil 14.19. Şekil 14.20 Şekil 14.21. Şekil 14.22. Şekil 14.23. Şekil 14.24.
Şekil 14.25. Şekil 14.26 Şekil 14.27. Şekil 14.28. Şekil 14.29. Şekil 14.30.
Şekil 14.31. Şekil 14.32 Şekil 14.33 Şekil 14.34

Görseller
Öğrenme Birimleri Oluşturma Şekli

1. Öğrenme Birimi
Görsel 1.1. Görsel 1.2. Görsel 1.3. Görsel 1.4. Görsel  1.5. Görsel 1.6

Komisyon tarafından oluşturuldu.Görsel 1.7 Görsel 1.8 Görsel 1.9 Görsel 1.10 Görsel 1.11 Görsel 1.12
Görsel 1.13

2. Öğrenme Birimi
Görsel 2.1. Görsel 2.2. Görsel  2.3. Görsel 2.4. Görsel  2.5. Görsel 2.6

Komisyon tarafından oluşturuldu.
Görsel 2.7 Görsel 2.8 Görsel  2.9 Görsel 2.10 Görsel 2.11 Görsel 2.12

3. Öğrenme Birimi
Görsel 3.1. Görsel 3.2. Görsel  3.3. Komisyon tarafından oluşturuldu.

6. Öğrenme Birimi
Görsel 6.1. Görsel 6.2. Görsel  6.3. Görsel  6.4. Komisyon tarafından oluşturuldu.

10. Öğrenme Birimi
Görsel 10.1. Görsel 10.2. Görsel 10.3. Görsel 10.4. Görsel 10.5. Görsel 10.6

Komisyon tarafından oluşturuldu.
Görsel 10.7 Görsel 10.8 Görsel 10.9

12. Öğrenme Birimi
Görsel 12.1. Komisyon tarafından oluşturuldu.

13. Öğrenme Birimi
Görsel 13.1. Görsel 13.2. Görsel 13.3. Komisyon tarafından oluşturuldu.

Kapak ve İç Kapak Görselleri
https://www.123rf.com adresinden temin edilen resimlere ait ID numaraları aşağıda verilmiştir.

ID: 40170626 ID: 17999280 ID: 10760685 ID: 62812140 ID: 18312436 ID: 10299516 ID: 39372774
ID: 27777267 ID: 36186340 ID: 12453939 ID: 92503272 ID: 41591943 ID: 92502712 ID: 66814548
ID: 48205496 ID: 87892066 ID: 60752743 ID: 19091108 ID: 44956479 ID: 11637744 ID: 18015966
ID: 4985275 ID: 20993202 ID: 48558820 ID: 29736583 ID: 28559190


