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Karekod okuyucu ile taratarak resim, 
video, soru ve çözümleri vb. ilave 
kaynaklara ulaşabileceğimiz karekod 
bölümüdür. Detaylı bilgi için http://
kitap.eba.gov.tr/karekod

Öğrenme birimi numarasını ifade 
eden bölümdür.

Öğrenme birimi adını ifade eden 
bölümdür.

Öğrenme biriminde öğrenilecek 
konuların yer aldığı bölümdür.

Öğrenme biriminde öğrenilecek 
konular içinde öne çıkan kavramların 
yer aldığı bölümdür.

Konu başlığı bölümüdür.

Alt konu başlığı bölümüdür.

Kazanımları destekleyen konu 
metinlerinin olduğu bölümdür.

Kitap Tanıtımı

Konuya ilişkin videolara erişim 
bölümüdür.

Konuya ilişkin animasyonlara 
erişim bölümüdür.
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Konuyla ve yapılan çalışmayla ilgili 
dikkat edilmesi gerekenlerin ve de-
rinlemesine araştırılması geren ça-
lışmaların yer aldığı bölümdür.

Konuyla ilgili örneklerin verildiği 
bölümdür.

Öğrencilerin edindiği bilgileri kullan-
masını sağlayacak çalışmaların yer al-
dığı bölümdür.

Öğrencilerin edindiği bilgileri değer-
lendirmesine yönelik özdenetim liste-
si yer aldığı bölümdür.

Öğretmenin öğrencileri değerlendir-
mesine yönelik değerlendirme kriter-
leri yer aldığı bölümdür.

İçeriğe ulaşmak için, cep telefonunuz-
da yüklü QR kod tarayıcı ile okutulacak 
kodu ve internet tarayıcınızın adres 
çubuğuna yazılacak bağlantıyı göste-
ren bölümdür. 
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1. ÖĞRENME BİRİMİ: ÖLÇÜ VE ÖLÇEK HESAPLARI

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ:
Ölçü nedir? 
Ölçü nasıl alınır? 
Ölçüm yapılan aletler nelerdir?  
Ölçü birimleri nelerdir?
Ölçek nedir? 
Ölçek türleri nelerdir? 
Ölçekler nerelerde kullanılır?
Ölçek hesapları nasıl yapılır? 
İnşaat teknolojisinde ölçeğin önemi nedir?

1. ÖĞRENME BİRİMİ: 
ÖLÇÜ VE ÖLÇEK 
HESAPLARI

ANAHTAR KELİMELER:
Ölçü, ölçek, hesap, birim, uzunluk, alan, hacim, ağırlık, santimetre, metre, milimetre, ton, 

kilogram, gram, litre, kütle, lazermetre



1.1. ÖLÇÜ BİRİMİ VE DÖNÜŞÜM HESAPLARI

AMAÇ      
Ölçü birimlerini bilmek ve ölçü birimleri dönüşüm hesaplarını matematiksel işlem kurallarına uygun 

olarak yapmak. 

Bu çalışma, uygulamalı olarak öğretmen kılavuzluğunda yürütülecektir.

GİRİŞ
Günümüz insan yaşamının birçok alanında yoğun bir şekilde kullanılan ölçme, iletişim kurmada ha-

yati bir öneme sahiptir. Mesleklerde ilgili meslek hesapları yapılabilmesi için temel ölçü birimlerininin bi-
linmesi gerekir. Bu temel ölçü birimleri hesaplanacak şeklin, cismin, kütlenin, maddenin vb. niteliğine ve 
özelliğine göre farklılık gösterir. Bu nedenle bir cismin boyutu veya özelliği farklı ölçü birimleriyle ifade edi-
lir. Bu temel ölçü birimleri ve kullanıldığı yerler öğrenilip birbirine dönüşümleri yapıldıktan sonra bu bilgiler 
hem günlük hayatta hem de meslek hayatında sıkça kullanılır.

Sevgili Öğrenciler, Ölçü birimleri ve ölçü birimlerinin kullanıldığı yerler hakkında bilgi toplayarak 
sınıf içerisinde arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

1.1.1. Ölçü Birimleri ve Kullanıldığı Yerler
Günlük hayatta; “Ne kadar?”, “Kaç kilogram?”, “Kaç tane?”, “Kaç metre?” vb. sorularına sıkça rast-

lanmaktadır. Bu sorulardan bazılarının cevabı sayılarak, bazılarının cevabı da ölçülerek verilir. “Kaç kitap 
var?”, “Kaç kişi geldi?” gibi soruların cevabı sayılarak; “Limonlar kaç kilogram?”, “Masanın eni kaç santimet-
re?” gibi soruların cevabı ise ölçülerek verilir.

“Sınıfın boyu kaç metre?” sorusunun cevabı sayılarak verilemez. Uzunluklar sayılarak değil, ölçüle-
rek bulunabilir. Genellikle “Ne kadar?” sorusunun cevabı ölçme ile, “Kaç tane?” sorusunun cevabı sayma 
ile verilir. Sürekli olan nicelikler sayılamaz, ölçülür. 

Niceliklerin boyutu ve sayısı hakkında bilgi vermek için yapılan işleme ölçme denir. Ölçme sonucun-
da bulunan sayıya o büyüklüğün ölçüsü denir.

Ölçme, bilimin ve çoğu mesleklerin gelişmesine önemli katkı sağlar. Ölçü, bir niceliği o nicelik için 
kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirmektir. Tarih boyunca çok değişik ölçü sis-
temleri geliştirilmiştir. Örneğin; bundan yetmiş yıl önce Türkiye’de kumaşlar arşın ile ölçülür, ekmek okka 
ile, buğday kile ile tartılırdı. Bugün bu birimler tümüyle unutuldu. Çünkü yıllardır dünyanın birçok ülkesinde 
olduğu gibi Türkiye’de de metre sistemi (metrik sistemi) kullanılıyor. Ancak değişik bir ölçü sistemi kullanan 
İngiliz ve Amerikalıların bir uzaklığı mil ile, sıvıyı galon ile ölçmeleri de metre sistemini kullanan ülkelerle 
anlaşma güçlüğü yaratmaktadır. Ölçü birimlerinin kullanımındaki uluslararası farklılıkları gidermek ve bir 
standart oluşturmak amacıyla Uluslararası Birimler Sistemi (SI) geliştirilmiştir fakat ülkelerin alfabeleri, ge-
leneksel ve coğrafi farklılıkları gibi nedenlerle kavramlardaki farklılıklar yine de bulunmaktadır. Türkiye’de 
özellikle inşaat sektöründe uzunluk, alan ve hacim ölçüsü için metre, kütle (ağırlık) ölçüsü için kilogram ve 
sıvı ölçüsü için ise litre temel ölçü birimi olarak kullanılmaktadır.               

 Ölçü Birimlerinin Çeşitleri
Ölçü birimleri beş ana başlık altında incelenebilir. 
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Bunlar:
  A. Uzunluk Ölçüsü Birimleri
  B. Alan Ölçüsü Birimleri
  C. Hacim Ölçüsü Birimleri
  Ç. Kütle Ölçüsü Birimleri
  D. Sıvı Ölçüsü Birimleri 

A. Uzunluk Ölçüsü Birimleri
Türk Dil Kurumuna göre uzunluk “Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı, iki nokta arasındaki 

yer aralığının ölçümü ve bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı boy, karşıtı en” olarak tanımlan-
maktadır. Temel bilimlerden olan matematik ve geometride bir nesnenin veya şeklin kenar boyutları kesin 
kural olmasa da  a, b, c, d.... gibi harflerle ifade edilerek yanına ölçü rakamı ile sayısal değeri yazılarak ifade 
edilir. Nesnenin şeklinde iki ölçü varsa,  uzunluk “a” ve genişlik kavramı “b” harfi ile, üçüncü kenar boyu-
tu varsa (derinlik, kalınlık, uzaklık gibi) “c, d, e…” harfleri  veya   yükseklik kavramı ”h” harfi ile  gösterilir. 
Metrenin; dekametre, hektometre, kilometre, desimetre, santimetre, milimetre olarak alt ve üst birimleri 
vardır. Ölçme temel birimi metredir. Metre “m” harfi ile gösterilir. 

İnşaat sektöründe uzunluk ölçümleri basit ölçme aletleri ile yapılabildiği gibi ileri teknoloji uzun-
luk ölçme cihazlarıyla da yapılmaktadır. Basit uzunluk ölçme aletleri olarak çelik şerit metreler, mezuralar, 
cetveller vb. bilinmektedir. Daha gelişmiş uzunluk ölçme aletleri ise optik ve lazer teknoloji ile elektronik 
ölçüm yapan cihazlardır [(Görsel  1.1 ve 1.2)]. 

    

Görsel 1.1: Uzunluk ölçümünde kullanılan metre çeşitleri

Görsel 1.2: Uzunluk ölçümünde kullanılan çeşitli lazer ve optik alet çeşitleri

B. Alan Ölçüsü Birimi 
Günlük hayatta çeşitli yüzeyleri ölçmek için kullanılan ölçülere alan ölçüleri denir. Alan ölçüleri de 

metre sistemine göre düzenlenmiştir. Alan ölçüleri birimi metrekaredir. Metrekare “m²” simgesi ile göste-
rilir. Bir metrekare, bir kenarı bir metre uzunluğunda olan karenin alanıdır. Dekametrekare, desimetrekare, 
hektometrekare, kilometrekare ve santimetrekare olarak ölçü birimleri metrekarenin katlarıdır(Görsel 1.3). 
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Metrekare birimi m² ile gösterilir. A sembolü ile ifade edi-
lir.

Karenin alan hesap formülü A = a × a = a²

             Görsel 1.3: Kare

C. Hacim Ölçüsü Birimi
 Katı, sıvı ya da gaz hâlindeki bir maddenin uzayda kapladığı yer miktarına hacim denir. V sembolü ile 

gösterilir. Temel hacim birimi metreküptür (m³) ve maddelerin metre cinsinden uzunluğunun, genişliğinin 
ve yüksekliğinin çarpımıyla bulunur. Dekametreküp, desimetreküp, kilometreküp, milimetreküp ve santi-
metreküp hacim ölçü biriminin katlarıdır (Görsel 1.4).

Hacim birimi m3 ile gösterilir. V sembolü ile ifade edilir.

Küpün hacim hesap formülü V = a × a × a = a³

Görsel 1.4: Küp

Ç. Kütle Ölçüsü Birimi 
Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir. Ağırlık birimi ile kuvvet birimleri aynıdır. Ağır-

lık vektörel veya yönlü bir büyüklüktür. Kütle ise skaler veya yönsüz bir büyüklüktür. Uluslararası Birimler 
Sisteminde temel ağırlık birimi kilogramdır (kg). Kütle fizikte “ m” harfi ile ağırlık “ G” harfi ile  ifade edilir 
(Görsel 1.5).

Ağırlık birimi kg ile gösterilir.

Görsel 1.5: Ağırlık ölçülmesinde kullanılan araçlara örnek

D. Sıvı Ölçüsü Birimi 
Litre,  sıvılar için kullanılan bir hacim ölçüsü birimidir.  Büyük L ile 

gösterilir. Litre bir Uluslararası Birim Sistemi (UBS) birimi değildir; fakat 
Uluslararası Ölçüm Sistemi (SI) (Uluslararası Birim Sistemi) birimleriyle bir-
likte kullanılması kabul görmüştür. SI’nın  hacim ölçüsü birimi metreküptür. 
Bu birimin adı metrik sistemde sık sık geçmektedir. 1 litre, 1 desimetreküpe 
eşittir. 1 rakamı ile karışmaması için küçük l yerine büyük L kullanımı kabul 
edilmiştir (Görsel 1.6).

Görsel 1.6: Litre ölçüm kabı

a

a

a

a

a
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Sıvı ölçü birimi litredir. L sembolü ile gösterilir.

Ölçü Birimlerinin Kullanıldığı Yerler
Ölçü birimlerinden; uzunluk ölçüsü birimleri uzunlukların ifade edilmesinde, yüzey ölçüsü birimleri yüzey alanlarının 
ifade edilmesinde, arazi ölçüsü birimleri arazi büyüklüklerinin ifadesinde, hacim ölçüsü birimleri kütlesinin üç boyu-
tu belli olan cisimlerin hacminin ifadesinde, sıvı ölçüsü birimleri sıvıların hacminin ifadesinde, kütle ölçüsü birimleri 
cisimlerin ağırlıklarının ifade edilmesinde kullanılır.

1.1.2. Ölçü Birimi Dönüşüm Hesapları
Ölçü birimlerinin birbirine dönüşüm hesabı yapılırken öncelikle hangi tür ölçü birimi olduğu bilinme-

lidir. Uzunluk ölçüsü birimi alan ölçü birimine veya sıvı ölçüsü birimi kütle ölçü birimine direkt çevrilemez. 
Bunu yapabilmek için o cismin veya şeklin başka fiziki ölçü ve değerlerini bilmek gerekir.

 Dönüşüm yapılacak birimin öncelikle aynı ölçü grubundan olması gerekir. Uzunluk ölçü birimi ise 
uzunluk ölçü birimine, hacim ise hacim ölçü birimine çevrilir.

Dönüştürülecek birimin, dönüşecek birime göre küçük mü (askatı mı) yoksa büyük mü (katı mı) 
olduğunu belirlemek gerekir. Yani çarpma işlemi mi yoksa bölme işlemi mi yapılacağını belirlemek gerekir. 

Eğer bir birim, kendinden büyük bir birime dönüştürülecek ise matematiksel bölme işlemi, kendin-
den küçük bir birime dönüştürülecek ise matematiksel çarpma işlemi yapılmalıdır. Hangi işlemin yapılaca-
ğı belirlendikten sonra iki türlü çözüm yapılabilir (Şekil 1.1). 

Çözüm yolu 1: Merdiven basamak yöntemi.

Şekil 1.1:  Ölçü birimlerinde basamak yöntemi 

Merdivenden inmek demek çarpma işlemi yapılacak demektir. Merdivenden çıkmak demek bölme 
işlemi yapılacak demektir.

Çözüm yolu 2: Tablo dönüşüm değerleri yöntemi.
• Tablodan dönüştürülecek birimin temel birim karşılığı bulunur.
• Temel birime dönüştürülen birim, istenilen birime göre çarpma ya da bölme işlemi ile dö-

nüştürülür.
Her iki çözüm yolu, tüm ölçü birimlerinin kendi içinde birbirine dönüşümünde kullanılabilir.

Üst basamaklara doğru her 
basamakta bölme işlemi yapılır.

Alt basamaklara doğru her 
basamakta çarpma işlemi yapılır.

Ü
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Uzunluk Ölçüsü Birimi ve Dönüşümleri
Uzunluk ölçüsü temel birimi metredir. Metrenin katları vardır. Bunlar, metrenin askatları ve met-

renin katları olmak üzere ikiye ayrılır. Metre, onluk sisteme göre düzenlenmiş bir ölçü birimidir. Metrenin 
katları onar onar büyür ve askatları onar onar küçülür.

Metrenin Askatları: Metreden küçük olan uzunlukları ölçmek için kullanılan ölçü birimlerine metre-
nin askatları denir. Bunlar sırasıyla; desimetre, santimetre ve milimetredir (Şekil 1.2).    

 Şekil 1.2:  Uzunluk ölçü birimlerinde basamak yöntemi

Desimetre: Metrenin onda birine, 1 desimetre denir. Desimetre kısaca “dm” ile gösterilir.

1 dm = 0,1 m veya 1 m = 10 dm’dir.

Santimetre: Metrenin yüzde birine, 1 santimetre denir. Santimetre kısaca “cm” ile gösterilir.

1 cm = 0,01 m veya 1m = 100 cm’dir.

Milimetre: Metrenin binde birine, 1 milimetre denir. Milimetre kısaca “mm” ile gösterilir.
1 mm = 0,001 m veya 1 m = 1.000 mm’dir.

Mikron: Metrenin milyonda birine 1 mikron denir. Mikron kısaca “mu” ile gösterilir.
1 mu = 0,000001 m veya 1 m = 1.000.000 mu’dur.

Metrenin Katları: Metreden büyük olan uzunlukları ölçmek için kullanılan ölçü birimleridir. Bunlar 
sırasıyla, dekametre, hektometre ve kilometredir.

Dekametre: Metrenin on katına, 1 dekametre denir. Dekametre kısaca “dam” ile gösterilir.
1 dam = 10 m veya 1 m = 0,1 dam’dir.

Hektometre: Metrenin yüz katına, 1 hektometre denir. Hektometre kısaca “hm” ile gösterilir.
1 hm = 100 m veya 1 m = 0,01 hm’dir.

Kilometre: Metrenin bin katına, 1 kilometre denir. Kilometre kısaca “km” ile gösterilir.
1 km = 1.000 m veya 1 m = 0,001 km’dir. 

Şekil, bir merdiven gibi düşünülürse uzunluk ölçü birimleri askatlarına çevrilirken her basamakta 10 
ile çarpılır, üst katlarına çevrilirken de her basamakta 10’a bölünür (Şekil 1.2).

Ölçü birimlerinin dönüşümleri, birçok fen ve bilim dalında olduğu gibi günlük hayatta da çokça görü-
lür. Bu dönüşümlerin karmaşık yapısından kurtulup basit bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için de ulusla-
rarası ölçü dönüşüm tabloları hazırlanmıştır. Ölçüler arası dönüşüm hesaplaması yapmak gerektiğinde de 
bu tablolardan yararlanılmaktadır [(Tablo 1.1) (Tablo 1.2) (Tablo1.3)]. 

100 cm

1000 mm

10dm

1 m

0,01 hm

0,001 km

0,1 dam
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İzlemek için 
kodu tarayın.

http://kitap.eba.gov.tr/
KodSor.php?KOD=20145
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Tablo 1.1: Uzunluk Ölçü Birimi Dönüşüm Tablosu

Uzunluk Ölçüleri

1 Metre (m) 1 m 
1 Dekametre (dam) 10 m 
1 Hektometre (hm) = 10 dm 100 m 

1 Kilometre (km) = 10 hm = 100 dam 1.000 m 

1 Desimetre (dm) 1/10 m 
1 Santimetre (cm) 1/100 m 
1 Milimetre (mm) 1/1.000 m 
1 Mikron (mu) 1/1.000.000 m 

 Tablo 1.2: Eski Osmanlı Uzunluk Ölçü Birimi Dönüşüm Tablosu

Eski Osmanlı Uzunluk Ölçüleri
1 Merhale 45480 m 1 Zirai Mimari 75,35 cm 
1 Fersah 5685 m 1 Arşın 68 cm 
1 Eski Mil 1895 m 1 Endaze 65 cm 
1 Berid 227 m 1 Urup 8,5 cm 
1 Zirai Mimari 24 Parmak 1 Arşın 8 Urup
1 Kulaç 1,89 m 1 Hat 0,268 cm 

Tablo 1.3: Diğer Uzunluk Ölçü Birimi Dönüşüm Tablosu

Diğer Uzunluk Ölçüleri
1 Inch 2,540 cm 1 Ayak (Foot = Kadem) 30,48 cm 
1 Yarda (Yard) 91,44 cm 1 Yarda (Yard)  3 Ayak
1 İngiliz Mili (Kara) 1.609,3 m 1 İngiliz Mili (Kara) 5380 Ayak
1 İngiliz Mili (Deniz) 1.853 m 1 İngiliz Mili (Deniz) 6080 Ayak
1 Türk Mili 1.895 m 1 Rus Mili 7.467 m 
1 Fransız Mili 7.852 m 1 Yunan Mili 10.000 m 
1 Alman Mili 7.500 m 1 Coğrafi Mil 7.200 m 

Alan Ölçüsü Birimi ve Dönüşümleri
Yüzey ölçüsünün (alan ölçüleri) temel birimi metrekaredir. 1 metrekare, bir kenar uzunluğu 1 metre 

olan karesel bölgenin alanıdır. Kısaca “m²” ile gösterilir. Metrekarenin katları vardır.

Metrekarenin Askatları: Metrekareden daha küçük alanları ölçmek için kullanılan ölçü birimlerine, 
metrekarenin askatları denir. Metrekarenin askatları sırasıyla; desimetrekare, santimetrekare ve milimet-
rekaredir (Şekil 1.3).

Desimetrekare: Bir kenarının uzunluğu 1 dm olan karenin alanına, 1 desimetrekare denir. Kısaca 
“dm²” ile gösterilir.

1 dm² = 0,01 m² veya 1 m²= 100 dm²dir.

Santimetrekare: Bir kenarının uzunluğu 1 cm olan karenin alanına, 1 santimetrekare denir. Kısaca 
“cm²” ile gösterilir.

1 cm² = 0,0001 m² veya 1 m² = 10.000 cm²dir.
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Milimetrekare: Bir kenarının uzunluğu 1 mm olan karenin alanına, 1 milimetrekare denir. Kısaca 
“mm²” ile gösterilir.

1 mm² = 0,000001 m² veya 1 m² = 1.000.000 mm²dir.

Metrekarenin Katları: Metrekareden daha büyük alanları ölçmek için kullanılan ölçü birimlerine, 
metrekarenin katları denir. Metrekarenin katları sırasıyla; dekametrekare, hektometrekare ve kilometre-
karedir (Şekil 1.3).

Dekametrekare: Bir kenarının uzunluğu 1 dam olan karenin alanına, 1 dekametrekare denir. Kısaca 
“dam²” ile gösterilir.

1 dam² = 100 m² veya 1 m² = 0,01 dam²dir.

Hektometrekare: Bir kenarının uzunluğu 1 hm olan karenin alanına, 1 hektometrekare denir. Kısaca 
“hm²” ile gösterilir.

1 hm² = 10.000 m²  veya 1 m² = 0,0001 hm²dir.

Şekil 1.3:  Alan (yüzey) ölçü birimlerinde basamak yöntemi

Kilometrekare: Bir kenarının uzunluğu 1 km olan karenin alanına, 1 kilometrekare denir. Kısaca 
“km²” ile gösterilir.

1 km² = 1.000.000 m²  veya 1 m² = 0,000001 m²dir. 

Alan ölçü birimleri askatlara çevrilirken merdivenden her  basamak inişinde 100 ile çarpılır, üst kat-
larına çevrilirken de her basamak çıkışında 100’e bölünür (Şekil 1.3). 

Tablo 1.4: Alan Ölçü Birimi Dönüşüm Tablosu 

Alan Ölçüleri

1 Metrekare (m²) 1 m² 

1 Dekametrekare (dam²) = AR (a) 100 m² 

1 Hektometrekare (hm²) = HEKTAR (ha) 10.000 m² 

1 Kilometrekare (km²) = 100 HEKTAR 1.000.000 m² 

1 Desimetrekare (dm²) 1/100 m² 

1 Santimetrekare (cm²) 1/10.000 m² 

1 Milimetrekare (mm²) 1/1.000.000 m² 

10.000 cm2

1.000.000 mm2

100 dm2

1 m2

0,0001 hm2

0,000001 km2

0,01 dam2
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  Tablo 1.5: Diğer Alan Ölçü Birimi Dönüşüm Tablosu

Diğer Alan Ölçüleri

1 Dönüm 919 m² 1 İran Fettani 183.000 m² 

1 Büyük Dönüm 2,720 m² 1 Mısır Fettani 4.200 m² 

1 Hektar 10,779 Dönüm 1 Mimari Arşın Kare 0,574 m² 

1 Cerip (Hektar) 10.000 m² 1 Çarşı Arşın Kare 0,462 m² 

1 Endaze Kare 0,422 m² 1 Yarda Kare 0,8361 m² 

1 Mil Kare 2.589 km² 1 Ayak Kare 9,290 dm² 

1 Acre (Eykir) 4.047 m² 1 Inch Kare 6,452 cm² 

Arazi Ölçü Birimi ve Dönüşümleri
Türkiye’de genel olarak tarla, bahçe, arsa ve bağ gibi yüzeyler arazi ölçüsü birimleri ile ölçülür. Arazi ölçü-

sü birimi Ar’dır. Kısaca “a” ile gösterilir. Ar, metrekarenin yüz katı olan bir ölçü birimidir. 1 a = 1 dam² = 100 m²dir.
  
 Dekar: Ar’ın 10 katına dekar denir. Kısaca “daa” ile gösterilir.

1 daa = 10 a veya 1 daa = 1.000 m² veya 1 dönüm 1.000 m²dir.

   Hektar: Ar’ın 100 katına hektar denir. Kısaca “ha” ile gösterilir.
1 ha = 100 a veya 1 ha = 10 daa veya 1 ha = 10.000 m²dir.

Hacim Ölçü Birimi ve Dönüşümleri
Bir cismin uzayda kapladığı boşluğa hacim denir. Kenar uzunlukları 1 birim olan küpün uzayda kap-

ladığı boşluk, 1 birim küptür. Hacim ölçüsü temel birimi metreküptür. Kısaca “m³” ile gösterilir. Metreküp, 
kenar uzunlukları 1 metre olan küpün uzayda kapladığı boşluktur. Metreküpün katları vardır (Tablo 1.6).

Tablo 1.6: Hacim Ölçü Birimi Dönüşüm Tablosu 

Hacim  Ölçüleri

1 Metreküp (m³) 1 m³

1 Dekametreküp (dam³) 1.000 m³

1 Hektometreküp (hm³) 1.000.000 m³

1 Kilometreküp (km³) 1.000.000.000 m³

1 Desimetreküp (dm³) 1/1.000 m³

1 Santimetreküp (cm³) 1/1.000.000 m³

1 Milimetreküp (mm³) 1/1.000.000.000 m³

Metreküpün Askatları: Bir metreküpten küçük hacimleri ölçmek için kullanılan hacim ölçüsü bi-
rimlerine metreküpün askatları denir. Metreküpün askatları sırasıyla; desimetreküp, santimetreküp ve 
milimetreküptür (Şekil 1.4).

Desimetreküp: Bir kenarının uzunluğu 1 dm olan küpün hacmine 1 desimetreküp denir. Kısaca 
“dm³” ile gösterilir.

1 dm = 0,1 m’dir.

1 dm³ = 0,1 m × 0,1 m × 0,1 m = 0,001 m³tür.

1 m³ = 1.000 dm³tür.
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Santimetreküp: Bir kenarının uzunluğu 1 cm olan küpün hacmine, 1 santimetreküp denir. Kısaca 
“cm³” ile gösterilir.

1 cm = 0,1 dm’dir.

1 cm³ = 0,1 dm × 0,1 dm × 0,1 dm = 0,001 dm³tür.

1 dm³ = 1.000 cm³

1 m = 100 cm’dir.

1 m³ = 100 cm × 100 cm × 100 cm = 1.000.000 cm³tür.

Milimetreküp: Bir kenarının uzunluğu 1 mm olan küpün hacmine, 1 milimetreküp denir. Kısaca 
“mm³” ile gösterilir.

1 mm = 0,1 cm’dir.

1 mm³ = 0,1 cm × 0,1 cm × 0,1 cm = 0,001 cm³tür.

1 cm³ = 1.000 mm³tür.

1 m = 1.000 mm’dir.

1 m³ = 1.000 mm × 1.000 mm × 1.000 mm = 1.000.000.000 mm³tür. 

Şekil 1.4:  Hacim ölçü birimlerinde basamak yöntemi

Metreküpün Katları: Bir metreküpten büyük hacimleri ölçmek için kullanılan hacim ölçüsü birimle-
rine metreküpün katları denir. Metreküpün katları sırasıyla; dekametreküp, hektometreküp ve kilometre-
küptür (Şekil 1.4).

Dekametreküp: Bir kenarının uzunluğu 1 dam olan küpün hacmine, 1 dekametreküp denir. Kısaca 
“dam³” ile gösterilir.         

1 dam = 10 m’dir.

1 dam³ = 10 m × 10 m × 10 m = 1.000 m³tür.

Hektometreküp: Bir kenarının uzunluğu 1 hm olan küpün hacmine 1 hektometreküp denir. Kısaca 
“hm³” ile gösterilir.    

1 hm = 10 dam’dir.

1 hm³ = 10 dam × 10 dam × 10 dam = 1.000 dam³tür.

1.000.000 cm3

1.000.000.000 mm3

1.000 dm3

1 m3

0,000001 hm3

0,000000001 km3

0,001 dam3
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İzlemek için 
kodu tarayın.

http://kitap.eba.gov.tr/
KodSor.php?KOD=20147
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1 hm = 100 m’dir.

1 hm³ = 100 m × 100 m × 100 m = 1.000.000 m³tür.

Kilometreküp: Bir kenarının uzunluğu 1 km olan küpün hacmine, 1 kilometreküp denir. Kısaca 
“km³” ile gösterilir.

1 km = 10 hm’dir.

1 km³ = 10 hm × 10 hm × 10 hm = 1.000 hm³tür. 1 km = 100 dam’dir.

1 km³ = 100 dam × 100 dam × 100 dam = 1.000.000 dam³tür. 1 km = 1.000 m’dir.

1 km³ = 1.000 m × 1.000 m × 1.000 m = 1.000.000.000 m³tür.

Sıvı Ölçü Birimi ve Dönüşümleri
Su, benzin, zeytinyağı gibi sıvı maddeleri ölçmek için sıvı ölçüsü birimleri kullanılır. Sıvı ölçüsü temel 

birimi litredir. Kısaca “L” ile gösterilir. 1 L’lik hacim 1 dm³lük hacme karşılık gelir. Litrenin katları vardır.
Litrenin Askatları: Litreden az sıvıları ölçmek için kullanılan sıvı ölçüsü birimlerine litrenin askatları 

denir. Litrenin askatları sırasıyla; desilitre, santilitre ve mililitredir (Şekil 1.5).
Desilitre: Litrenin onda birine, 1 desilitre denir. Kısaca “dl” ile gösterilir.

1 dl = 0,1 l veya 1 l = 10 dl’dir.

Santilitre: Litrenin yüzde birine, 1 santilitre denir. Kısaca “cl” ile gösterilir.
1 cl = 0,01 l veya 1 l = 100 cl’dir.

Mililitre: Litrenin binde birine, 1 mililitre denir. Kısaca “ml” ile gösterilir.
1 ml = 0,001 L veya 1 L = 1.000 ml’dir.

Litrenin Katları: Litreden çok sıvıları ölçmek için kullanılan sıvı ölçüsü birimlerine litrenin katları 
denir. Litrenin katları sırasıyla; dekalitre, hektolitre ve kilolitredir (Şekil 1.5).

Dekalitre: Litrenin on katına, 1 dekalitre denir. Kısaca “dal” ile gösterilir.
1 dal = 10 L veya 1 L = 0,1 dal’dir.

Hektolitre: Litrenin yüz katına, 1 hektolitre denir. Kısaca “hl” ile gösterilir.

1 hl = 100 L veya 1 L = 0,01 hl’dir.

Kilolitre: Litrenin bin katına, 1 kilolitre denir. Kısaca “kl” ile gösterilir.

1 kl = 1.000 L veya 1 L = 0,001 kl’dir.

Şekil 1.5:  Sıvı ölçü birimlerinde basamak yöntemi 

100 cl

1000 ml

10 dl

1 L

0,01 hl

0,001 ktl

0,1 dal
Bir  ü

st birim
e çevirm

ek için her 

basamakta 10’a bölünür.

Bir  a
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ek için her 

basamakta 10 ile çarpılır.

İzlemek için 
kodu tarayın.

http://kitap.eba.gov.tr/
KodSor.php?KOD=20148

İzlemek için 
kodu tarayın.

http://kitap.eba.gov.tr/
KodSor.php?KOD=20149
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Tablo 1.7: Sıvı Ölçü Birimi Dönüşüm Tablosu

Sıvı Ölçü Birimleri

1 Litre 1 L
1 Dekalitre (dal) 10 L
1 Hektolitre (hl) 100 L
1 Kilolitre (kl) 1.000 L 
1 Desilitre (dl) 1/10 L 
1 Santilitre (sl) 1/100 L
1 Mililitre (ml) 1/1.000 L 

Kütle Ölçü Birimi ve Dönüşümleri
Tabiatta bulunan nesneler maddelerden oluşur. Her nesnenin içinde farklı miktarda madde bulunur. 

Nesnelerin içindeki madde miktarına kütle denir. +4 derece sıcaklıkta 1 dm³ hacimli saf suyun kütlesine 1 
kilogram denir. Kütle ölçüsü temel birimi kilogramdır. Kısaca “kg” ile gösterilir.

Hassas ölçüm gerektiren altın, değerli taş ve maden gibi maddelerin kütle ölçüsü temel birimi gram-
dır. Kısaca “g“ ile gösterilir. Kilogramın binde birine gram denir (Şekil 1.6).

Gramın Askatları
Desigram: Gramın onda birine, 1 desigram denir. Kısaca “dg” ile gösterilir.

1 g = 10 dg veya 1 dg = 0,1 g’dır.

Santigram: Gramın yüzde birine, 1 santigram denir. Kısaca “cg” ile gösterilir.
1 g = 100 cg veya 1 cg = 0,01 g’dır.

Miligram: Gramın binde birine 1 miligram denir. Kısaca “mg” ile gösterilir.
1 g = 1000 mg veya 1 mg = 0,001 g’dır.

Gramın Katları
Dekagram: Gramın on katına 1 dekagram denir. Kısaca “dag” ile gösterilir.

1 dag = 10 g veya 1 g = 0,1 dag’dır.

Şekil 1.6:  Kütle ölçü birimlerinde basamak yöntemi 

100.000 cg

1.000.000 mg

10.000 dg

1.000 g

10 hg

1 kg

100 dag
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basamakta 10 ile çarpılır.

İzlemek için 
kodu tarayın.

http://kitap.eba.gov.tr/
KodSor.php?KOD=20162
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Hektogram: Gramın yüz katına 1 hektogram denir. Kısaca “hg” ile gösterilir.
1 hg = 100 g veya 1 g = 0,01 hg’dır.

Kilogram: Gramın bin katına 1 kilogram denir. Kısaca “kg” ile gösterilir.
1 kg = 1000 g veya 1 g = 0,001 kg’dır.

Kilogramın Katları: Kilogramdan büyük olan madde miktarlarını ölçmek için kental ve ton kullanılır. 
Kental “q” ile ton “t” ile gösterilir.

1 q = 100 kg , 1 t = 1.000 kg , 1 q = 0,1 t veya 1 t = 10 q’dır.

 Tarih boyunca kullanılmış ve Türkiye’de kullanılan veya kullanılmamış olan diğer ölçü birimleri ile 
buraya kadar anlatılmış olan güncel ölçü birimlerinin karşılığı olan ölçü birimleri Tablo 1.8’de verilmiştir.

Tablo 1.8:  Diğer Ölçü Birim Karşılıkları

Diğer Ölçü Birim Karşılıkları

1 Inch Küp 16,387 cm³ 1 Gallon (İngiliz) 4,546 litre

1 Libre Ton 1016,05 kg 1 Gallon (Amerikan) 3,785 litre

1 Libre (paund) 453,60 gr 1 Bushel (Amerikan) 35,238 litre

1 Ons (Ounce) 28,350 gr 1 Bushel (İngiliz) 36,35 litre

1 Grain 0,65 gr 1 Baril 119,22 litre

1 Short Ton (Amerikan) 907,180 kg 1 Libre Ton 2240 libre

1 Libre (paund) 16 ons 1 Short Ton (Amerikan) 2000 Libre

1 Long Ton (İngiliz) 1016,047 kg 1 Ons (Ounce-Sıvı) 0,030 litre

1 Ayak Küp 0,028 m³ 1 İstanbul Kilesi 37 litre

1 Ayak Küp 28,316 dm³ 1 Dolu (Yarım) 18,50 litre

1 Ayak Küp 28,316 dm³ 1 Şinik 9,25 litre

1 Pint (İngiliz) 0,568 litre 1 Pint (Amerikan) 0,473 litre

1 Quart (Amerikan) 0,946 litre” 1 Long Ton (İngiliz) 2240 Libre

Etkinlik 1.1 : Uzunluk Ölçüsü Birimi Dönüşüm Hesabı

AMAÇ      
Uzunluk ölçü birimlerinin birbirine dönüşümünü yapmak.

Bu çalışma, uygulamalı olarak öğretmen kılavuzluğunda yürütülecektir.

 Örnek Çözümlerle Uzunluk Ölçüsü Birimi Dönüşüm Hesabı Yapmak
Uygulamalarda, grup çalışmaları uyum becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla üç ki-

şilik gruplar oluşturulur. Oluşturulan gruplarda öğrencilere iş birliği ve yardımlaşma ile çalışma yapma alış-
kanlığı kazandırılır ve öğrencilerin öğrenme becerileri artırılır.

Öğretmeniniz ve grup arkadaşlarınızla aşağıdaki örnekleri, daha önce birim ölçüsü dönüşüm hesabı 
yapılan uzunluk, alan, hacim ve sıvı ölçüsü birim dönüşüm hesaplamalarındaki yöntemleri de dikkatlice 
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inceleyerek yapınız.

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

İşlem Basamakları
• Dönüşecek ve dönüştürülecek ölçü birimleri incelenerek hesap yöntemi belirlenir.

• Belirlenen çözüm yöntemine göre matematiksel işlem yapılır.

• Bulunan sonuç birimi yazılarak kontrol edilir.

Etkinliğe Ait Örnekler ve Çözümler

 Örnek 1. 10 metre uzunluğundaki bir inşaat demirinin boyu kaç milimetredir?

Merdiven basamak yöntemi ile çözüm:  Verilen ölçü birimi metre ve dönüştürülecek birim mili-
metre (metrenin alt birimi) olduğundan basamaklardan iniliyor demektir. Merdivenden inmek demek 
çarpmak demektir. Üç basamak inildiğinden ve her basamak uzunluk birim ölçüsü 10 birim olduğundan 
üç basamak için 10×10×10=1000 birim ile çarpmak gerekir. 

10 m = (10 × 1.000) = 10.000 mm’dir.

Tablo dönüşüm değerleri yöntemi ile çözüm: Tablodan (Tablo 1.1) dönüşecek değerin(mm) uzun-
luk temel birimi olan metre karşılığı bulunur (1/1000).

 Burada 1 m = 1000 mm‘dir.

Örnek 2. Bir bilgisayar ekranının eni 355 mm, boyu 465 mm ve kalınlığı 18 mm’dir. Bu bilgisayar ekranının 
ölçülerini santimetre cinsinden ifade ediniz.

Merdiven basamak yöntemi ile çözüm:  Verilen ölçüler mm olduğundan mm’den cm’ye bir basa-
mak çıkılır (bölme işlemi) ve her basamak 10 birim olduğundan verilen mm ölçüsü 10’a bölünür.

Örnek 3. Uzunluğu 12.500 metre (m) olan bir sulama kanalının kilometre (km) cinsinden uzunluğunu 
hesaplayınız. 

    Tablo dönüşüm değeri yöntemi ile çözüm: Tablo 1.1’de verilen uzunluk ölçü birimi dönüşüm 
tablosuna göre 1 km = 1.000 m’dir. Metre olarak verilen uzunluğu km’ye dönüştürmek için 12.500 m 
olan kanal uzunluğu 1.000 m’ye bölünür. 
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Bundan sonraki örnek soruları öğretmeniniz ile inceleyip yöntem ve çözümlerinizi sınıf içinde 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Örnek 4. 1,5 metreyi metrenin askatları cinsinde yazınız.

• 1,5 m = ……………………………. dm
• 1,5 m = ……………………………. cm
• 1,5 m =……………………………. mm’dir.

Örnek 5. 300 metreyi metrenin katları cinsinde yazınız.

• 300 m = ……………………………. dam
• 300 m = ……………………………. hm
• 300 m = ……………………………. km’dir.

Örnek 6. 7 dekametre uzunluğundaki arsanın bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

• 7 dam = ……………………………. cm’dir.

Örnek 7. A şehri ile B şehri arasındaki uzaklık 450 kilometredir. Bu iki şehir arasında sefer yapan otobüs 
kaç dekametre yol gidecektir?

• 450 km = ……………………………. dam

Örnek 8. 500 santimetre uzunluğundaki taş duvarın boyu kaç hektometredir?

• 500 cm = ……………………………. hm’dir.

 Örnek 9. Bir merdiven basamağının eni 0,32 m ve yüksekliği 0,18 m’dir. Bu ölçüleri milimetre ve cm cin-
sinden ifade ediniz.

• Eni: 0,32 m = ……………………………. mm  = ……………………………. cm       
• Yükseklik: 0,18 m = ……………………………. mm  = ……………………………. cm olur.

Etkinlik 1.2: Arazi Ölçüsü Birimi Dönüşüm Hesabı 

AMAÇ      
Arazi ölçü birimlerinin birbirine dönüşümünü yapmak.

Bu çalışma, uygulamalı olarak öğretmen kılavuzluğunda yürütülecektir.

Örnek Çözümlerle Arazi Ölçüsü Birimi Dönüşüm Hesabı Yapmak
Uygulamalarda, grup çalışmaları uyum becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla üç ki-

şilik gruplar oluşturulur. Oluşturulan gruplarda öğrencilere iş birliği ve yardımlaşma ile çalışma yapma alış-
kanlığı kazandırılır ve öğrencilerin öğrenme becerileri artırılır.
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Etkinliğe Ait Örnekler ve Çözümler

 Örnek 1. Bina beton kalıbının yüzey alanı 37.500 metrekare ise bu kalıp kaç hektometrekaredir?

Merdiven basamak yöntemi ile çözüm: Verilen ölçü birimi m² ve dönüştürülecek birim hm² (met-
rekareden büyük) olduğundan basamaklardan çıkılır (Bakınız Şekil 1.4). Merdivenden çıkmak demek 
bölmek demektir. m²den hm²ye iki basamak çıkılır ve her basamak 100 birim olduğundan iki basamak 
için 100 × 100 = 10.000 birim ile bölmek gerekir.

  

 Tablo dönüşüm değerleri yöntemi ile çözüm: Tablodan (Bakınız Tablo 1.4) dönüşecek değerin 
(hm²) alan temel birimi olan m² karşılığı bulunur.

 Burada 1 hm² = 10.000 m²dir.

Örnek 2. Isı izolasyonu yapılacak dış cephe yüzeyi 9 dekametrekare ise bu yüzey kaç milimetrekaredir?

Merdiven basamak yöntemi ile çözüm:  Verilen ölçü birimi dam² ve dönüştürülecek birim mili-
metre (dam²nin alt birimi) olduğundan basamaklardan inilir. Merdivenden inmek demek çarpmak 
demektir. dam²den mm²ye dört basamak inildiğinden ve her basamak alan ölçüsü birimi 100 birim 
olduğundan dört basamak için 100×100×100×100 = 100.000.000 birim ile çarpmak gerekir.

9 dam² = 9 × 100.000.000 = 900.000.000 mm²dir. 

Örnek 3. Sıva ile kaplanacak duvar yüzeyi 720.000 desimetrekare ise bu yüzey kaç kilometrekaredir?

Tablo dönüşüm değeri yöntemi ile çözüm: Tablo 1.4’te verilen alan ölçü birimi dönüşüm tablo-
suna göre 1 dm² =1 / 1000 m² ve 1 km² = 1.000.000 m²dir. 

 dm² olarak verilen alan ölçüsü, önce m²ye sonra km²ye dönüştürülür. Bunun için 720.000 dm² 
olan alan ölçüsünü kendisinin katı olan m²ye çevirmek için alan ölçüsünün 1.000 m²ye bölünmesi ge-
rekmektedir.

  

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

  İşlem Basamakları
• Dönüşecek ve dönüştürülecek ölçü birimleri incelenerek hesap yöntemi belirlenir.

• Belirlenen çözüm yöntemine göre matematiksel işlem yapılır.

• Bulunan sonuç birimi yazılarak kontrol edilir.
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Örnek 4.  İmar planında 110.000 m² sosyal ve ticaret merkezi olan arazi büyüklüğünü hektar (ha) olarak 
ve dekar (ar) olarak ölçü birimine çeviriniz.

Çözüm: Tablo 1.4’te verilen alan ölçü birimi dönüşüm tablosuna göre 1 ha = 10.000 m²dir. 
Yüzey alanı metrekare olarak verilen araziyi hektara (ha) dönüştürmek için 110.000 m² arazi alanı-

nın 10.000 m²ye bölünmesi gerekmektedir.

 1 hektar = 100 ar  ise              11 ha = 11 × 100 = 1.100 ar‘dır.

Örnek 5. Villa yapılacak parsel büyüklüğü 8 ar ise bu arsa kaç metrekaredir?

Çözüm:    
1 ar = 100 m² ise     8a = (8 × 100) = 800 m2dir. 

Bundan sonraki örnek soruları öğretmeniniz ile inceleyip yöntem ve çözümlerinizi sınıf içinde 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Örnek 6.  Çatı yüzey alanı 8,25 dekametrekare olan çatının alanı kaç desimetrekaredir?

• 25 dam2 = ………………………………..….= ………… dm2

Örnek 7. Yol projesi çizilecek her kâğıt yüzeyi 140 santimetrekare ise her bir kâğıt kaç milimetrekaredir?

• 140 cm2 = ………………………………… = ………… mm2

Örnek 8. Okulun çiçek bahçesi 25 metrekaredir. 1.500 desimetrekaresine lale fidanı dikildiğine göre gül 
fidanı dikmek için kaç santimetrekare alan kalmıştır?

• 25 m2 = …………………………………………………
………………………………………………………………..
……………………………………………………..………….

Örnek 9. Baraj sulama havzası 1.250 hektometrekare ise bu alan kaç kilometrekaredir?

• 1.250 hm2 = ………………………….. = ……………… km2

Örnek 10.  Bir arsanın  alanı 5.500 santimetrekare ise bu alan kaç metrekaredir?

• 5500 cm2 = ………………………….. = ……………… m2

Örnek 11. Duvar yüzeyinin alanı 32 metrekare ise bu alan kaç santimetrekaredir?

• 32 m2 = …………………………..  = ……………… cm2
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Örnek 12. Havzun iç yüzey alanı 200 metrekare ise bu alan kaç milimetrekaredir?

• 200 m2 = ………………………….. = ……………… mm2 

Örnek 13. Banyo zemini alanı 9.750 cm2 ise kaç metrekaredir? 

• 9.750  cm2 = ………………………….. = ……………… m2 

Örnek 14. Bir evin salonu 45 metrekaredir. Oturma alanı olarak belirlenen 3.000 desimetrekaresine 
parke döşenmiştir. Kalan kısım mutfak alanı olacağından karo döşenecektir. Karo döşenecek alan kaç 
metrekaredir?

• 45 m2 = …………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

Etkinlik 1.3: Hacim ve Sıvı Ölçüleri Birimi Dönüşüm Hesabı

AMAÇ      
Hacim ve sıvı ölçü birimlerinin birbirine dönüşümünü yapmak. 

Bu çalışma, uygulamalı olarak öğretmen kılavuzluğunda yürütülecektir.

Örnek Çözümlerle Hacim ve Sıvı Ölçüsü Birimi Dönüşüm Hesabı Yapmak
Uygulamalarda, grup çalışmaları uyum becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla üç ki-

şilik gruplar oluşturulur. Oluşturulan gruplarda öğrencilere iş birliği ve yardımlaşma ile çalışma yapma alış-
kanlığı kazandırılır ve öğrencilerin öğrenme becerileri geliştirilir.

Daha önce dönüşüm hesabı yapılan uzunluk ve alan ölçüsü birim dönüşüm hesaplamalarındaki yön-
temleri de dikkatlice inceledikten sonra öğretmeniniz kolavuzluğunda aşağıdaki örnekleri yapınız.

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

 İşlem Basamakları
• Dönüşecek ve dönüştürülecek ölçü birimleri incelenerek hesap yöntemi belirlenir.

• Belirlenen çözüm yöntemine göre matematiksel işlem yapılır.

• Bulunan sonuç birimi yazılarak kontrol edilir.
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Etkinliğe Ait Örnekler ve Çözümler

 Örnek 1. Doğrama yapımında kullanılacak 12.500 metreküp kereste kaç desimetreküptür?

Merdiven basamak yöntemi ile çözüm: Verilen ölçü birimi m³ ve dönüştürülecek birim dm³ (met-
reküpten küçük) olduğundan basamaklardan iniliyor demektir (Bakınız Şekil 1.5). Merdivenden inmek 
demek çarpmak demektir. m³ten dm³e bir basamak inilir ve her basamak hacim ölçüsünde 1.000 birim 
olduğundan bir basamak için 1.000 × 1 = 1.000 birim ile çarpmak gerekir.

12,500 × 1.000 = 12.500 dm³  kerestedir.

 Tablo dönüşüm değerleri yöntemi ile çözüm: Tablodan (Tablo 1.6) dönüşecek değerin (dm³) ha-
cim temel birimi olan m³ karşılığı bulunur.

     Burada 1 dm³= 1 / 1.000 m³tür. Yani 1 m³ = 1.000 dm³tür.

 

Bundan sonraki örnek soruları öğretmeniniz ile inceleyip kullandığınız / kullanacağınız yöntem 
ve çözümlerinizi sınıf içinde arkadaşlarınızla paylaşınız.

Örnek 2. İnşaatta kullanılacak olan 1.600 metreküp beton kaç dekametreküptür?

• 1.600 m3 = ………………………………….. = …………… dam3

Örnek 3. İnşaat hafriyatından çıkan 17.500 dekametreküp toprak kaç kilometreküptür?

• 17.500 dam3 = ………………………………….. = …………… km3

Örnek 4. Orman arazisinden elde edilen köknar kereste tomruklarının miktarı 0,005 hektometreküptür. 
Bu tomrukların toplam hacmi kaç metreküptür?

• 0,005 hm3 = …………………………………..  = …………… m3

Örnek 5. Beton laboratuvar testi için alınan küp numunesinin hacmi 8.000 santimetreküp ise bu numune 
betonun hacmi kaç metreküptür?

• 8.000 cm3 = ………………………………….. = …………… m3

Örnek 6. 1.050 desimetreküp taş duvar kaç santimetreküptür?

• 1.050 dm3 = …………………………………..  = …………… cm3

Örnek 7. 1.225 dekametreküp kaç santimetreküptür?

• 1.225 dam3 = ………………………………….. = …………… cm3
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Sıvı Birimleri İle İlgili Uygulamalı Örnekler

Örnek 1. 33 hektolitre kaç litredir?

• 33 hl = ………………………………….. =…………… L

Örnek 2. 3,2 litre kaç dekalitredir?

• 3,2 L = …………………………………..  = …………… dal

Örnek 3. 0,25 kilolitre kaç desilitredir?

• 0,25 kl = ………………………………….. = …………… dl

Örnek 4. 10 litre kaç desimetreküptür?

• 10 L = …………………………………..  = …………… dm3

Örnek 5. 8 santilitre kaç mililitredir?

• 8 cl = …………………………………..  = …………… ml

Örnek 6. 1.500 santilitre kaç hektolitredir?

• 1.500 cl = …………………………………..  = …………… hl

Etkinlik 1.4: Kütle Birimi Dönüşüm Hesabı

Bu çalışma, uygulamalı olarak öğretmen kılavuzluğunda yürütülecektir.

Örnek Çözümlerle Uzunluk Ölçüsü Birimi Dönüşüm Hesabı Yapmak
Uygulamalarda, grup çalışmaları uyum becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla üç ki-

şilik gruplar oluşturulur. Oluşturulan gruplarda öğrencilerin iş birliği ve yardımlaşma ile çalışma yapma 
alışkanlığı kazandırılır ve öğrenicinin öğrenme becerileri artırılır.

Daha önce birim ölçüsü dönüşüm hesabı yapılan uzunluk, alan, hacim ve sıvı ölçüsü birim dönüşüm 
hesaplamalarındaki yöntemleri grup arkadaşlarınızla dikkatlice inceleyerek öğretmeninizin kılavuzluğunda 
aşağıdaki örnekleri yapınız.

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 
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Etkinliğe Ait Örnekler ve Çözümler

 Örnek 1. 2,5 kilogram kaç gramdır?

   2,5 kg = (2,5 × 1.000) = 2.500 g 

Örnek 2. 3 gram kaç desigramdır?

3 g = (3 × 10) = 30 dg 

Örnek 3. 150 desigram kaç dekagramdır?

150 dg = (150 / 100) = 1,5 dag 

Örnek 4. 3 hektogram kaç santigramdır?

3 hg = (3 × 10.000) = 30.000 cg 

Örnek 5. 5 kental kaç kilogramdır?

5 q = (5 × 100) = 500 kg 

Örnek 6. 15.500 miligram kaç hektogramdır?

15.500 mg = (15.500 / 100.000) = 0,155 hg

Uygulama 1.1: Ölçü Birimleri ve Dönüşüm Hesapları 

Sevgili Öğrenciler; ölçü birimi dönüşüm hesabı yapmaya başlamadan önce çözüm yönteminizi 
belirleyip, ölçü birimlerinin bilgi sayfalarında verilen şekil ve tablolarını gözden geçirerek verilen 
sürede soruları çözünüz. 

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

İşlem Basamakları

• Dönüşecek ve dönüştürülecek ölçü birimleri incelenerek hesap yöntemi belirlenir.

 İşlem Basamakları
• Dönüşecek ve dönüştürülecek ölçü birimleri incelenerek hesap yöntemi belirlenir.

• Belirlenen çözüm yöntemine göre matematiksel işlem yapılır.

• Bulunan sonuç birimi yazılarak kontrol edilir.
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Aşağıda çoktan seçmeli olarak verilen soruları öğrendiğiniz teknikleri kullanarak çözünüz.

1. Bir (1) ton kaç kilogramdır? 

  A) 0,001  B)0,1   C) 10   D)100   E) 1000 

2.  520 km kaç metre etmektedir? 

  A) 5,2   B) 52   C) 520   D) 5.200  E) 520.000  

3. 2,5 hektar kaç ardır?

  A) 0,025  B)0,25  C) 25  D) 250  E) 2500 

4. 1.500 metreküp kaç dekametreküptür?

  A) 0,15  B) 1,5  C) 150  D) 300  E) 3.000  

5. 0,15 dekalitre kaç desilitredir?

  A) 1,5  B) 15  C) 30  D) 150  E)  1500

6. 350 gram kaç kilogramdır?

  A) 0,035 B)0,035  C) 3,5  D) 35  E) 3.500 

7. 0,25 ton kaç kentaldir? 

  A) 0,025 B) 0,25  C) 0,5  D) 2,5  E) 25 

8. 7 hektometrekare kaç metrekaredir?

  A) 0,07  B) 70  C) 700  D) 7.000 E) 70.000

9. 5 dm³ su kaç litre yapar? 

  A) 0,05   B) 0,05   C) 5   D) 50   E) 500 

10. Ali 6 metre duvarcı ipi almıştır. Ali, bu ipin 0,15 dekametresini duvar örerken kullanmıştır. Ali’nin 
kaç desimetre ipi kalmıştır?

  A) 4,5  B) 5,85  C) 6,15  D)  45  E)50

11. 25 ton kaç kentaldir? 

  A) 0,25  B) 2,5  C) 25  D) 50  E) 250 

• Belirlenen çözüm yöntemine göre matematiksel işlem yapılır.

• Bulunan sonuç birimi yazılarak kontrol edilir. 
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12. 17 hektometrekare kaç metrekaredir?

  A) 0,017 B) 170  C) 1700  D) 17.000 E) 170.000

13. 8 dm³ su kaç litre yapar? 

  A) 0,008  B) 0,08   C) 0,8   D) 8   E) 80 

14. 12 metre duvarcı ipi kaç desimetredir?

  A) 0,012 B) 0,12  C) 1,2  D) 120   E) 1200

15. 1 hektar kaç kilometrekaredir? 

  A) 0,01  B) 0,1  C) 10  D) 100  E)1000

16. Elinde 1,5 dm³ suyu bulunan usta  0,5 desimetreküpünü harç yaparken kullanmıştır. Geriye  kaç litre 
su kalmıştır? 

  A) 0,01  B) 0,1  C) 1  D) 10  E)100

Değerlendirme 1.1

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kontrol 
ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Sınıf oturma planındaki yerinize yerleştiniz mi?
2 Sorudaki ölçü biriminin hangi ölçü birimi çeşidi olduğunu anladınız mı?  

(uzunluk, alan, hacim, sıvı, kütle )
3 Problem çözümü için gerekli donanımı sağladınız mı?
4 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?
5 Matematiksel işleminize karar verdiniz mi?
6 Matematiksel işlemi el hasabı veya hesap makinesi kullanarak doğru bir şekil-

de yaptınız mı?
7 İşlem sonucunun birimini yazdınız mı?
8 Sonucu bulduktan sonra işlemin sağlamasını yaparak kontrol ettiniz mi?

Not: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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1.2. ÖLÇEK HESAPLARI 

GİRİŞ

Matematiksel işlem kurallarına uygun olarak ölçek hesapları yapmak.

 Mühendislik biliminin birçok alanında kullanılan ölçekler, arazi veya planların küçültülerek veya 
büyütülerek  kâğıt üzerine çizilmesinde  kullanılır. Çok büyük binaların çiziminde gerçek ölçüler bel-
li oranlarda küçültülürken, gerçekte çok küçük olan ve detaylı görünmesi istenilen yerler ise belli 
oranlarda büyütülerek çizilir. 

Sevgili Öğrenciler, ölçeklerin kullanıldığı yerler hakkında bilgi toplayarak sınıf içerisinde arkadaşla-
rınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

Harita ve planda belirtilmiş olan herhangi iki nokta arasındaki uzunluğun bu noktaların arazi üzerin-
deki karşılığına (gerçek uzunluğa) olan oranına ölçek denir.

 

 Bir yerin haritasını veya planını çizebilmek için o yer küçültülerek bir düzlem üzerine çizilebilir. Çün-
kü haritası veya planı çizilecek yerin büyüklüğünde bir kâğıt bulmak ve kullanmak olanaksızdır. Bunun için 
çizilecek yerin eşit oranlarda küçültülerek çizilmesi gerekir. Bu küçültme oranına ölçek denir. Ölçek, her-
hangi bir yerin plan veya haritası çizilirken ne kadar küçültüldüğünü gösteren orandır. Plan ve haritaların 
hepsinde ölçek kullanılır.

Ayrıca bir arazi parçasını veya herhangi bir yapının gerçek boyutlarını ya da uygulanması istenen 
bir planı, belli oranlar dâhilinde büyütülerek ya da küçültülerek teknik resim kurallarına göre kâğıt üzerine 
çizilmesi şeklinde de açıklanabilir.

1.2.1. Ölçek Çeşitleri
İki çeşit ölçek vardır: kesir ölçeği ve çizgi ölçeği. 

Kesir Ölçeği

Haritadaki küçültme oranını basit kesirle ifade eden ölçek türüdür. Kesir ölçeği, formül yardımıyla 
bulunur. Kesir ölçeklerinde kesrin altındaki rakam gerçek uzunluğu, kesrin üstündeki rakam ise plan ya da 
harita üzerindeki uzunluğu ifade eder. 

      birer kesirli ölçektir.

Kesir ölçekte, pay ile paydanın birimleri aynıdır. Örneğin, 1/50 kesir ölçeğine sahip bir planda 1 
cm’lik uzunluk, gerçekte  50 cm’yi göstermektedir.

İnşaat sektöründe karşılaşılabilen proje ve paftalarda aşağıdaki ölçekler kullanılır (Tablo 1.9).
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Tablo 1.9: Kullanıldığı Yere Göre Ölçekler 

ÖLÇEK KULLANILDIĞI YERLER
1/1 -1/2 1/10-1/20-25 ölçekli çizilen elemanların imalat detay resimlerinde  
1/5 1/20-25 ve 1/50 ölçekli çizimlerin, nokta detaylarının çiziminde
1/10 Kapı, pencere, korkuluk, ahşap tavan, kaplama, vb. detay gerektiren 

çizimlerde
1/20-1/25 Sistem detaylarında
1/50 Yapıların uygulama projelerinde
1/100 Ön proje ve kesin proje ile altyapı projelerinde
1/200 Ön proje ve altyapı projelerinde
1/500 Altyapı ve şehircilik uygulama projelerinde, ön projelerde
1/1000-1/2000 ve üzeri Altyapı ve şehircilik uygulama projelerinde

 
1/25-1/100 veya 1/250.000 şeklinde yazılan ölçeklere kesir ölçeği denir. Bu ölçekte küçültme oranı, 

payı 1 olan kesir sayıları ile gösterilir. Kesir ölçeğinde, harita ya da plan üzerindeki 1 cm’lik uzaklığın gerçek-
te ne kadar olduğu paydada görülür.

Örneğin, bir planın köşesinde “Ölçek: 1/100” olarak yer almış olsun. Bu kesir ölçeği, gerçek uzunluk-
ların her birinin 100 kez küçültülerek düzlem üzerine geçirildiğini gösterir.

100 cm’lik gerçek uzaklık, planda 1 cm’lik uzunlukla gösterilmiş demektir. Ölçekten yararlanılarak iki 
yer arasındaki gerçek uzaklık hesaplanır.

İnşaat türüne göre haritalarda kullanılan ölçekler şu şekildedir: 
Sanatsal yapılar ve binalar için: 1/50, 1/100, 1/200.
Saha çalışmaları ve büyük mühendislik yapıları (barajlar, köprüler, viyadükler, havaalanları, limanlar 

vb.) için: 1/500, 1/1000, 1/2000.
Şehir yerleşim planı ve otoyollar için: 1/1.250, 1/2.000, 1/5.000, 1/10.000, 1/20.000, 1/50.000.

Çizgi (Grafik) Ölçeği

Haritalarda yapılan küçültme oranının bir doğru üzerinde gösterilmesiyle oluşan ölçek şeklidir (Şekil 
1.7).

Şekil 1.7: Çizgi ölçek örnekleri

Çizgi ölçeklerde her çentik arası, harita uzunluğunu ifade eder ve birbirine eşittir. Şekil 1.7’de gö-
rülen ölçeklerin her bir çentik aralığı 1 cm olarak gösterilmiştir. Dikkat edilirse bu örnekte, çentikler arası 
uzunluk birbirine eşit olduğu hâlde, gerçek uzunlukları birbirinden farklıdır. Bunun nedeni, her bir ölçeğin 
küçültme oranının da farklı olmasıdır.

Kısa mesafeleri daha ayrıntılı ölçebilmek için sıfırın solundaki birim daha ayrıntılı bölmelere ayrılır. 
Çizgi ölçeklerin kesir ölçeklere göre iki önemli avantajı vardır. Bunlardan birincisi, çizgi ölçeklerin kullanıldı-
ğı haritaların fotokopi veya fotoğrafla büyütülmesi, küçültülmesi durumunda oluşacak bozulmalar en aza 

İzlemek için 
kodu tarayın.

http://kitap.eba.gov.tr/
KodSor.php?KOD=20150
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iner. İkincisi ise yine çizgi ölçeklerin kullanıldığı haritalarda, iki nokta arasındaki gerçek uzunluğun hiçbir 
hesaplama yapmadan ve cetvel kullanılmadan bulunabilmesidir.

1.2.2. Ölçeklerin Kullanıldığı Yerler
Ölçek;

• Gerçek ölçülerin ve ortamların pafta veya plan üzerine aktarılmasında,
• Plan, harita ve pafta üzerinden gerçek ölçülerin bulunmasında,
• Plan, harita ve pafta üzerinden uzunluk, çevre ve alan ölçülerinin bulunmasında kullanılır.

1.2.3. Ölçek Hesapları
Çeşitli harita ve çizimlerde ölçek kullanılarak uzunluk ve alan bulunabilir. Ayrıca yön okundan yarar-

lanarak da yön bulunabilir. Bu işlemler için yapılan hesaplamalara ölçek hesapları denir.

 

Uzunluk ve alan ölçülerinde virgülden sonra iki basamak, hacim ölçülerinde ise üç basamak yazıl-
malıdır.

Haritalarda Uzunluk Ölçüleri
Haritada iki nokta arasındaki gerçek uzunluğu bulmak için harita üzerindeki uzunluk ile ölçeğin pay-

dası çarpılır. 
 

Örnek 1.   ölçekli bir haritada 4 cm ile gösterilen bir yolun gerçek uzunluğu kaç km’dir?

Çözüm:

 Haritadaki uzunluğu bulmak için 
iki nokta arasındaki gerçek uzunluk ölçeğin 
paydasına bölünür. 

  

Örnek 2. 90 km uzunluğundaki bir yol,  1/900.000   
ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir?

Çözüm:

 

  

GU = HU × ÖP

GU = 4 cm × 400.000 

GU = 1.600.000 cm = 1.600.000  (5 sıfır atılır.) 

GU = 16 km

Neden 5 sıfır atıldığını aranızda tartışınız. 
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Ölçeği bulmak için haritadaki uzun-
luk gerçek uzunluğa bölünür. 

 

 

Örnek 3. 200 km uzunluğundaki bir yol, haritada 
20 cm ile gösterildiğine göre bu haritanın ölçeği nedir?

Çözüm:
 

 

 

1/1 Ölçek Hesabı

• 1/1 ölçek: Çizilecek gerçek ölçü aynı ölçüsünde çizilir.

• 1/1 ölçek uygulama: Gerçekte 100 cm (1 metre) olan bir çizgi, proje üzerinde 100 cm olarak çizilir.

• 1/1 ölçek formülü: 100=100 

1/2 Ölçek Hesabı

• 1/2 ölçek: Çizilecek gerçek ölçünün yarısı alınarak çizilir.

• 1/2 ölçek uygulama: Gerçekte 100 cm (1 metre) olan bir çizgi, proje üzerinde 50 cm (yarım metre) olarak 
çizilir.

• 1/2 ölçek formülü: 100/2=50 

1/5 Ölçek Hesabı

• 1/5 ölçek: Çizilecek gerçek ölçü 10’a bölünür ve iki katı alınarak çizilir.

• 1/5 ölçek uygulama: Gerçekte 100 cm (1 metre) olan bir çizgi, proje üzerinde 20 cm olarak çizilir.

• 1/5 ölçek formülü: 100/10=10 ve 10 × 2=20 

1/10 Ölçek Hesabı

• 1/10 ölçek: Çizilecek gerçek ölçü 10’a bölünerek çizilir.

• 1/10 ölçek uygulama: Gerçekte 100 cm (1 metre) olan bir çizgi, proje üzerinde 10 cm olarak çizilir.

• 1/10 ölçek formülü: 100/10=10 

1/20 Ölçek Hesabı

• 1/20 ölçek: Çizilecek gerçek ölçü 10’a bölünür ve çıkan sonucun yarısı alınarak çizilir.

• 1/20 ölçek uygulama: Gerçekte 100 cm (1 metre) olan bir çizgi, proje üzerinde 5 cm olarak çizilir.

• 1/20 ölçek formülü: 100/10=10 ve 10/2=5 

1/50 Ölçek Hesabı

• 1/50 ölçek: Çizilecek gerçek ölçü 100’e bölünür ve çıkan sonucun iki katı alınarak çizilir.

• 1/50 ölçek uygulama: Gerçekte 100 cm (1 metre) olan bir çizgi, proje üzerinde 2 cm olarak çizilir.

• 1/50 ölçek formülü: 100/100=1 ve 1×2=2 

1/100 Ölçek Hesabı

• 1/100 ölçek: Çizilecek gerçek ölçü 100’e bölünerek çizilir.

• 1/100 ölçek uygulama: Gerçekte 100 cm (1 metre) olan bir çizgi, proje üzerinde 1 cm olarak çizilir.

• 1/100 ölçek formülü: 100/100=1 
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1/200 Ölçek Hesabı

• 1/200 ölçek: Çizilecek gerçek ölçü 100’e bölünür ve çıkan sonucun yarısı alınarak çizilir.

• 1/200 ölçek uygulama: Gerçekte 100 cm (1 metre) olan bir çizgi, proje üzerinde 0,5 cm (yarım milim) 
olarak çizilir.

• 1/200 ölçek formülü: 100/100=1 ve 1/2=0,5 

1/500 Ölçek Hesabı

• 1/500 ölçek: Çizilecek gerçek ölçü 1.000’e bölünür ve çıkan sonucun iki katı alınarak çizilir.

• 1/500 ölçek uygulama: Gerçekte 100 cm (1 metre) olan bir çizgi, proje üzerinde 0,2 cm (2 milimetre) 
olarak çizilir.

• 1/500 ölçek formülü: 100/1.000=0,1 ve 0,1 × 2=0,2 

1/1.000 Ölçek Hesabı

• 1/1.000 ölçek: Çizilecek gerçek ölçü 1.000’e bölünerek çizilir.

• 1/1.000 ölçek uygulama: Gerçekte 100 cm (1 metre) olan bir çizgi, proje üzerinde 0,1 cm (1 milimetre) 
olarak çizilir.

• 1/1.000 ölçek formülü: 100/1.000=0,1

Uygulama 1.2: Ölçek Hesabı Yaparak Ölçekli Çizim 

Sevgili Öğrenciler, bu çalışma öğretmen ile uygulamalı olarak işlenecektir. 7. soruyu kendiniz ce-
vaplayınız.

Aşağıdaki “Ölçek Hesapları” konusu ile ilgili soruları öğretmeniniz ile cevaplandırınız.

 1. 1/600 ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen bir yolun gerçek uzunluğu kaç km’dir?

 2. 90 km uzunluğundaki bir yol,    1/900   ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir?

 3. 200 km uzunluğundaki bir yol, haritada 20 cm ile gösterildiğine göre bu haritanın ölçeği nedir?

 4. Ölçeği 1/300  olan bir haritada 6 cm’lik uzaklık ger-
çekte kaç km’dir?

 5. İki kent arasındaki uzaklık 20 km’dir. Bir haritada 
bu uzaklık 20 cm ile gösterildiğine göre bu haritanın ölçeği 
nedir?

 6.  1/1.500 ölçekli haritada alanı 5 cm² olan gölün 
gerçek alanı kaç km²dir?

 7. Aşağıda verilen oda planının krokisini uygun bir 
kâğıda 1/20 ölçeğinde çiziniz. Ölçüler santimetre olarak ve-
rilmiştir. Duvar kalınlığını 20 cm olarak alınız.
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Yukarıda verilen ölçek hesapları konusuna ait uygulamayı, aşağıdaki işlem basamakları ve öneri-
leri dikkate alarak yapınız. Projeyi A4 kâğıdına uygun ölçekte çiziniz. 

ARAÇ GEREÇ ANALİZİ
S. NO ARAÇ GEREÇ KULLANIM AMACI

1 Gönye (45, plastik) Çizim yapmak için kullanılır.

2 Gönye (30-60 plastik) Çizim yapmak için kullanılır.

3 HB Kalem Çizim yapmak için kullanılır.

4 Yumuşak Silgi Kurşun kalemi silmek için kullanılır.

5 A4 Çizgisiz Kâğıt Çizim yapmak için kullanılır.

6 Bant Kâğıdı bantlamak için kullanılır.

7 Paralel veya T Cetveli Yatay çizim için kullanılır.

8 Şerit metre veya Lazer metre Ölçü almak için kullanılır.

İşlem Basamakları Öneriler
•Verilen krokideki gerçek ölçüleri 1/20 ölçeğin-

de küçültünüz.
• Gerçek ölçüleri ölçeği kullanarak kroki uzunluğuna çe-

viriniz.
• Bu çevirme için ölçek formülünü kullanınız.

 

KU = Ölçek x GU

• Verilen ölçülerin birimlerini, kroki uzunluğuna çevirir-
ken cm cinsinden yazınız.

• Kroki uzunluklarını gerçek uzunlukların yanına yazınız.
•Kroki uzunluklarına göre krokiyi çiziniz. • Bulduğunuz kroki uzunluklarını soldan sağa saat yö-

nünde sırayla çiziniz.
• Çizimi yaparken gönye kullanınız.
• Çizgileri birbirine 90° açıda olacak şekilde çiziniz.
• Kroki uzunluğunu doğru çevirdiyseniz çizimin sonunda 

kroki kapanacaktır.
• Kroki kapanmaz ise kroki uzunluğu hesaplarınızı kont-

rol ediniz.
•Kapı ve pencereyi çiziniz. • Krokiye duvar kalınlıklarını çiziniz.

• Kapının yerini ölçerek işaretleyiniz.
• Kapıyı ve açılış yönünü çiziniz.
• Pencerenin yerini ölçerek işaretleyiniz.
• Pencereyi sembolik olarak gösteriniz.

•Yazıları ve ölçüleri yazınız. • Krokinin ölçü çizgilerini çiziniz.
• Dik norm yazı kullanarak ölçü çizgilerinin ortasına öl-

çüleri santimetre cinsinden yazınız.
• Çizimin sağ alt köşesine çizimin adını ve ölçeği dik 

norm yazı ile yazınız.
• Yardımcı çizgileri silerek çizimi temizleyiniz.
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Değerlendirme 1.2

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Uygulama için gerekli araç ve gereçleri temin ettiniz mi?
2 Ölçü için gerekli ölçme araçlarını temin ettiniz mi?
3 Öğretmeniniz nezaretinde sınıfınızın en ölçüsünü aldınız mı?
4 Aldığınız en ölçüsünü kayıt ettiniz mi?
5 Öğretmeniniz nezaretinde sınıfınızın boy ölçüsünü aldınız mı?
6 Aldığınız boy ölçüsünü kayıt ettiniz mi?
7 Teknik resim kurallarına uygun olarak A4 kâğıdını düzgün bir yüzeye bantla 

yapıştırdınız mı?
8 Öğretmeninizle uygun ölçeği belirlediniz mi?

9 Ölçeği kullanarak gerçek ölçüleri kroki uzunluğuna çevirdiniz mi?  
10 Verilen ölçülerin birimlerini kroki uzunluğuna çevirirken cm cinsinden yazdı-

nız mı?
11 Kroki uzunluklarını gerçek uzunlukların yanına yazdınız mı?

12 Bulduğunuz kroki uzunluklarını soldan sağa saat yönünde sırayla çizdiniz mi?

13 Çizimi yaparken gönye kullandınız mı?
14 Çizgileri birbirine 90° açıda olacak şekilde çizdiniz mi?
15 Çizimin sonunda krokide başladığınız noktaya geldiniz mi?
16 Krokiye duvar kalınlıklarını çizdiniz mi?
17 Kapının yerini ölçerek işaretledikten sonra kapıyı ve açılış yönünü çizdiniz mi?
18 Pencerenin yerini ölçerek işaretlediniz mi?
19 Pencereyi sembolik olarak gösterdiniz mi?

20 Krokinin ölçü çizgilerini çizdiniz mi?
21 Dik norm yazı kullanarak ölçü çizgilerinin ortasına ölçüleri santimetre cinsin-

den yazdınız mı?
22 Çizimin sağ alt köşesine çizimin adını ve ölçeği dik norm yazı ile yazdınız mı?
23 Yardımcı çizgileri silerek çizimi temizlediniz mi?
24 Bu çizim sırasında grup arkadaşlarınızla eşit ağırlıkta görev aldınız mı?
25 Çizimi güvenli bir yerde muhafaza altına aldınız mı?
26 Çizim aletlerini yerlerine kaldırıp çalışma alanını temizlediniz mi?

 Not: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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1.3. ÖLÇEKLERİN YAPI HESAPLARINDA KULLANILMASI 

AMAÇ
Ölçeklerin yapılarda kullanım şekillerini bilmek, yapı projelerinde ve görsellerinde kullanılan ölçek 

hesaplarını yapmak.

Bu çalışma öğretmen kılavuzluğunda uygulanacaktır.

Ölçekler, mühendislik dallarının birçoğunda kullanılır. Özellikle inşaat sektöründeki plan ve proje 
çizimlerinde, yol ve su yapılarının inşasında, haritacılıktaki mevcut arazilerin ölçülmesi ve kâğıt üzerine 
aktarılmasında, çeşitli maket çalışmalarında, modelcilikte vb. belli oranlar dâhilinde ölçekler kullanılır ve 
kullanılan ölçek görsel paftasının altında ifade edilir.

Teknik görsellerde gerçek ölçüsü ifade edilmeyen, unutulan ölçüler uygulayıcılara sorun çıkarır. Çi-
zilen görselin ölçeği belli ise  çizgi boyunu cetvelle ölçerek basit bir matematiksel işlem ile hesaplayarak  
görselin gerçek boyutu bulunabilir.  

Sevgili Öğrenciler, bireysel olarak ölçek kullanmadan aynı nesnenin görselini çizseydiniz, bu görsel-
deki ifadeler sizce nasıl olurdu? İfadelerdeki farklılıkları nasıl giderebilirdiniz? Çözüm yolunuzu ve 
bulduğunuz yöntemi, öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

1.3.1. Yapı Projelerinde Ölçeklerin Kullanılması
Yapıları gerçek ölçüleri ile kâğıt üzerine çizmek mümkün değildir. Yapı projeleri çok büyük oldu-

ğundan bu işlem için kâğıt, masa vb. çizim araç gereçleri yeterli olamaz. Bunun için tüm yapı projelerinin 
çiziminde belli oranda küçültme yapmak gerekir (Bakınız Tablo 1.9). 

Yapı inşaatının eksiksiz ve hatasız olması için de öncelikle o yapı projesi hazırlığında kullanılacak öl-
çeğin uygun olması gerekir. Yapı projesi ve yapı elemanları çok geniş bir kavramdır. İnşaat alanında çizilen 
projeler altyapı ve üstyapı projeleri olarak iki ana gruba ayrılır. Her projenin kendine özgü çizim tekniği ve 
standartları vardır. Örneğin; altyapı projelerinden olan yol projesinin veya sulama projesinin, projeyi oluş-
turan her paftasında bulunan çizimlerin ayrı bir özelliği, tekniği, dili ve farklı ölçekleri vardır. 

 Genel olarak üstyapı projeleri denilince akla ilk olarak konut projeleri gelir. İnşaat sektöründe ölçek-
ler konut yapı projeleri ve konut yapı elemanlarının çizimlerinde kullanılır.

        Konut yapı projeleri inşaatla ilgili iki ana çalışma grubu tarafından hazırlanır. 
• Mimari Proje (Mimarlar hazırlar.)
• Statik Proje (İnşaat mühendisleri hazırlar.)            

 Mimari Projelerde Ölçekler
Bir konut mimari uygulama projesinde, mimari projeyi oluşturan paftalar (görseller) şunlardır:

• Vaziyet Planı (Binanın büyüklüğüne göre 1/100-1/200-1/500 ölçekten birisi ile çizilir.)
• Kat Planları (1/50 ölçekle çizilir.)

 √ Bodrum kat planları
 √ Zemin kat planı
 √ Asma kat planı
 √ Normal kat planları
 √ Çatı katı planı

• Çatı Planı ve Kesitleri (1/50 ölçekle çizilir.)
• Kesit Görselleri (Kat planında yerleri belirlenen en az iki kesit görseli 1/50 ölçekle çizilir.)
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 √ A-A kesit görseli
 √ B-B kesit görseli

• Görünüş (Bina Cephe) Görselleri (1/50 ölçekle çizilir.)
 √ Ön görünüş görseli
 √ Arka görünüş görseli
 √ Sağ yan görünüş görseli
 √ Sol yan görünüş görseli

• Detay (Ayrıntı) Görselleri (Detayın büyüklüğüne göre 1/2-1/5-1/10-1/20-25 ölçekle çizilir.)
 √ Sistem detayı 
 √ Merdiven detayları
 √ Kapı ve pencere (doğrama) detayları
 √ Çatı detayları ve yalıtım (izolasyon) detayları

Statik Projelerde Ölçekler
Bir konut statik uygulama projesinde, statik projeyi oluşturan paftalar (görseller) şunlardır:

• Temel planı: 1/50 ölçekle çizilir. Detaylar 1/5, 1/10, 1/20 ölçekle çizilir.
• Temel planı açılım ve detayları: Küçük detaylar 1/2, 1/5, 1/10; açılımlar 1/20-25 ölçekle 

çizilir.
• Kolon aplikasyon (uygulama) planları: 1/50 ölçekle akslar, 1/20-25 ölçekle kolonlar çizilir.
• Döşeme kalıp planları: 1/50 ölçekle çizilir.
• Döşeme donatı planları: 1/50 ölçekle çizilir. Donatı kalınlıkları sembolik gösterilir.
• Kiriş açılımları: 1/20-25 ölçekle çizilir.
• Merdiven detayları: 1/20-25 ölçekle çizilir.
• Birleşim detayları: Küçük detaylar 1/2, 1/5, 1/10; diğer detaylar 1/20-25 ölçekle çizilir.

1.3.2. Planlarda Ölçekler ve Ölçek Hesapları

Plan, bir yerin kuş bakışı görünüşünün belli bir oranda küçültülerek veya büyütülerek kâğıt üzerine 
çizilmesine denir.

Vaziyet Planlarında Ölçekler ve Ölçek Hesapları

Vaziyet planı; parselde inşa edilecek yapının kuş bakışı olarak arsa sınırlarını, yapının arsa üzerinde 
oturumunu ve çevresiyle olan ilişkisini, bahçe ve peyzaj düzenini, parselin diğer parsellerle ve yollarla du-
rumunu, kuzey yönünü, teknik alt yapıyı, bina yaklaşım ve kotlarını 1/500, 1/200 veya 1/100 ölçekli plana 
denir.

Yerleşim planı veya durum planı olarak da anılan bu çizimler esasında bir krokiden çok fazlasını 
içeren teknik çizimlerdir. Vaziyet planında projelendirilen alan en ufak detaylarına kadar işlenir. Uygulama 
aşamasında binanın çekme mesafeleri, çıkmaları ve yapı yaklaşma sınırı gibi iskân aşamasında hayati önem 
arz eden kontroller vaziyet planına göre yapılır.

Bu planın asıl amacı, tasarlanan yapının üzerinde inşa edilecek olan imar ada ve parselin konumu-
nun ile imar parselinin çevresine ait bilgilerin gösterilmesidir.

Vaziyet planı, inşaatın yapılacağı yerin bağlı olduğu belediyeden alınan İmar Çapı Belgesi ve Yol Kotu 
Belgesi ile Tapu Kadastro Müdürlüğünden alınan Aplikasyon Krokilerindeki (Aplikasyon Planı) bilgiler doğ-
rultusunda çizilir.

Aplikasyon planlarında ise tasarlanan yapının inşa edileceği ada parseldeki konumu; ölçülü, koordi-
natlı ve kot bilgileriyle birlikte gösterilir. Yapının köşe noktaları gibi önemli noktalarından, parselin köşe ve 
belirleyici noktalarına olan mesafeler verilerek yapının arsa üzerindeki net konumu bu proje ile gösterilir.

Vaziyet planlarında projedeki yapının yeryüzüne oturuş yönünü göstermesi amacıyla kuzey yönü 
işareti belirtilir. Kullanılan ölçek mutlaka belirtilir. Vaziyet planları genellikle 1/200 veya 1/500  ölçeğinde 

44

Ölçü ve Ölçek Hesapları



çizilir. Ancak proje büyüklüğüne göre 1/1.000, 1/2.000 ölçekli de olabilir [(Görsel 1.7) (Görsel 1.8)].
Hâkim rüzgâr, manzara ve kuzey yönü işaretleri aynı yerde toplu olarak gösterilir. Birden çok yapı 

bloğu var ise bloklar harflendirilir ve yüksek bloklar yüksekliklerine göre kalınlaşan çizgilerle belirtilir. Blok-
ların içine kat adetleri, yükseklikleri, çatı örtü malzemesi, zemine oturma sahaları (m² olarak) ve belli edil-
miş ise inşaat sırası yazılır. Paftanın uygun bir yerinde toplam inşaat alanı verilir. 

Bina esas girişi bitmiş döşeme üstü kotu ±0.00 olarak alınır. Plan, kesit ve görünüşler bu kota göre 
kotlandırılır. Bina adedi (blok) birden fazla ise her bina girişi bitmiş döşeme üst kotu ±0.00 kabul edilir.      

Binanın; önemi gerektiriyorsa çevreyi de içeren, gerektirmiyorsa parsel sınırlarına kadar iki kesiti ya 
da silueti çizilir. Siluet ya da kesitlerin yanına ya da altına doğal ve önerilen zemin kotları belirtilir. 

Çizilmiş vaziyet planı örneklerini bulup inceleyiniz ve edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaş-
larınız ile paylaşınız. 

Vaziyet planları projelerde olmasa idi proje inşaatında ne gibi sorunlar oluşurdu? Projeler başka 
nasıl uygulanabilirdi?

 
 

Görsel 1.7: Ölçeksiz taslak halinde çizilmiş vaziyet planı              Görsel 1.8: Ölçekli çizilmiş vaziyet planı

Vaziyet planlarında ölçek hesapları şu şekilde yapılır.

Örnek 1. Bir parselin cadde cephesindeki bir kenarının boyu 32 m’dir. Buna göre kâğıt üzerinde 
vaziyet planında 1/200 ölçek kullanılırsa çizilmesi gereken uzunluk kaç cm olmalıdır? 

Çözüm:                 

 Formülünde verilenler yerine konulduğunda
 

 Burada içler–dışlar çarpımı yapıldığında  
 

Çizim Uzunluğu = 0,16 m olur. Çizimlerde genellikle cm ölçüsü kullanıldığından; 

Çizim Uzunluğu = 0,16 m × 100=16 cm’dir. 
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Örnek 2.  1/500 ölçekle çizilmiş bir vaziyet planında arsa içindeki binanın komşu parsele olan mesafesi 
4,4 cm’lik çizgi ile gösterilmiş ise bu binanın komşu sınıra olan gerçek uzunluğu kaç m’dir?

Çözüm:                 

  Formülünde verilenler yerine konulduğunda
 

  Burada içler–dışlar çarpımı yapıldığında  
 

 Gerçek uzunluk ×1 =500 × 4,4                    

 Gerçek uzunluk =500 × 4,4    

Gerçek uzunluk =2.200 cm = 22,0 m’dir.

Örnek 3. Gerçek uzunluğu 275 m olan bir hastane bloğunun ön cephesi vaziyet planında 13,75 cm’lik çizgi 
ile gösterilirse bu vaziyet planının ölçeği nedir? 

Çözüm:             

275 m=275 × 100=27.500 cm’dir.

        Formülünde verilenler yerine konulduğunda 
 
       Burada içler–dışlar çarpımı yapıldığında  

Ölçek paydası × 13,75=1 × 27.500                     

 Ölçek paydası =  27.500/13,75  = 2.000

Ölçek  = 1/2.000 dir.

Uygulama 1.3: Vaziyet Planında Ölçek Hesabı 

Vaziyet planı taslağı verilen binanın planını 1/200 ölçeğinde çizebilmek için plan üstünde veri-
len ölçülerin çizim uzunluklarını hesaplayınız (Görsel 1.9). (Planda verilen uzunluklar cm’dir.) Uygulamayı 
doğru yapabilmeniz için öğretmeninizin yapacağı uyarıları dikkatle dinleyiniz. Açıklanmasına ihtiyaç duy-
duğunuz konuları öğretmeninize sorunuz.

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

İşlem Basamakları

• Plandaki ölçülerin ölçü birimleri incelenerek hesap yöntemi belirlenir.

• Gerekli ölçü birimi dönüşüm hesapları yapılır.

•  formülünde değerler yerine konulur.

• Belirlenen çözüm yöntemine göre matematiksel işlem yapılır.
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• Bulunan sonuç birimi yazılarak kontrol edilir.

Görsel 1.9: Vaziyet planı taslağı verilen bina

Değerlendirme 1.3

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kontrol 
ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Problem çözümü için gerekli donanımı sağladınız mı?
2 Sorudaki ölçü biriminin hangi ölçü birimi çeşidi olduğunu anladınız mı? (uzun-

luk, alan, hacim, sıvı, kütle)
3 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?
4 Ölçü birimlerini kendi içerisinde dönüştürdünüz mü?
5 Matematiksel işlemin ne olduğuna (çarpma-bölme) karar verdiniz mi?
6 Matematiksel işlemi el hesabı veya hesap makinesi kullanarak doğru bir şekil-

de yaptınız mı?
7 İşlem sonucunun birimini yazdınız mı?
8 Sonucu bulduktan sonra işlemin sağlamasını yaparak kontrol ettiniz mi?

 Not: …………………………………………………………………………………………………………………………..................................
...........................................................................................................................………………………………

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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Kat Planlarında Ölçekler ve Ölçek Hesapları

Kat planları, yapının katlarından yataya paralel kesildiği düşünülerek dik izdüşümünün çizilmesiyle 
elde edilen görsellerdir (Görsel 1.10). Yapının amaca uygun kullanımı bu çalışma ile ifade edilir. Yapı ele-
manları (duvar, kolon, kapı, pencere, bacalar, merdiven, asansör, tefriş vb.) ve yerleri çizgisel olarak ölçüleri 
ile beraber bu görsellerde gösterilir.

Görsel 1.10: Yatay kesitin yapı üzerindeki ifadesi
Yapının kat planları denilince temelden çatıya kadar her katın çizimle ifadesi anlaşılır. Mimaride kat 

planlarının isimleri yapının kat planları denilince temelden çatıya kadar her katın çizimle ifadesi anlaşılır. 
Mimaride kat planlarının isimlendirilmesinde giriş katı zemin kat olarak isimlendirilir. Bu katın taban yük-
sekliği (kotu)  subasman kotu veya kırmızı kot olarak kabul edilir. Zemin katın tabanı subasman kotu olarak 
kabul edilir. Subasman kotunun altında kalan tüm katlara bodrum kat, üstündeki katlara ise normal kat ismi 
verilir.Bina girişindeki tretuvar üstü veya toprak üstü 0,00 kotu olarak kabul edilir. Zemin kat ile normal kat 
arasında çekme mesafeli bir kat var ise buna da çekme veya asma kat, çatı katında diğer katlara göre içeriye 
çekilmiş katlar var ise çatı katı ismi verilir (Şekil 1.8). 

Şekil 1.8: Yapılarda kat isimlendirmesi

Bakış yönüne göre üstte 
kalan görünmeyen) ksım

Kesit 
düzlemi 
bakış yönü

Kesit resmine 
çizilecek duvar

Pencere boşluğu

Kapı boşluğu
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Mimari projenin büyük bölümünü oluşturan bu kat planları benzer veya tip olsalar bile her kat için 
ayrı ayrı oluşturulur ve en alt kottan başlanmak üzere paftaya art arda eklenir. Öncelikle ölçüsüz taslak 
plan çizilir (Görsel 1.11). Kat planları konusunda insanların en çok kafasının karıştığı noktalardan birisi kat 
planların bakış hizasıdır. Kat planları ortalama boydaki bir insanın göz hizasından plana paralel kesit alınıp 
kişinin yere / aşağıya doğru baktığı şekilde çizilir (Örneğin, statik projelerde yukarı yönde bakılır.).

Görsel 1.11: Ölçeksiz taslak hâlinde çizilmiş kat planı

Görsel 1.12: Ölçekli çizilmiş kat planı 

Yapı projeleri hazırlanırken 
yapının bütün kısımlarının ölçüleri 
ölçek kullanılarak çizilir, iç ve dış çiz-
gisel ölçülendirme ve kotlu ölçülen-
dirme ile planlarda gerekli tüm ölçü-
ler gösterilir (Görsel 1.12). Plandaki 
ölçülerden yararlanılarak inşaat uy-
gulamaları burada verilen ölçülere 
göre yapılır. Kullanılacak malzemele-
rin miktarları bu ölçülerden hesap-
lanır ve ona göre malzemeler alınır.

Kat planları binanın büyüklü-
ğü veya küçüklüğü göz önüne alına-
rak 1/50-1/100 ölçeklerinde çizilse 
de en çok kullanılan ölçek 1/50’dir. 
Kat planlarında kullanılan ölçek he-
sapları önceki konularda anlatıldığı 
gibi yapılmaktadır.

Tüm kat planlarında iç ve dış 
ölçülendirme yapılarak binanın tüm 
kısımlarının boyutları gösterilir. Her 
paftada çizim ölçeği ve kuzey yönü 
mutlaka belirtilmelidir. Planda bu-
lunan tüm hacimler (salon, mutfak, 
oturma odası, WC, balkon vb.) kul-
lanma amaçlarına göre isimlendirilir. 

Daire ve odalar bulundukları 
kata göre (101, 201...501 gibi), ka-
pılar ve pencereler ölçü çeşitliliğine 
göre (K1, K2,…K5 gibi kapılar; P1, 
P2,…...P6 gibi pencereler) harf ve 
rakamlarla kodlandırılmalıdır. Plan-
lardan sonra çizilecek kesit görselle-
ri için kesit yerleri (A-A, B-B, C-C….) 
planlarda gösterilmeli; zemin, tavan  
ve duvar kaplamaları ile eşya tefriş-
leri de uygun biçimde planlara iş-
lenmelidir. Son kat planlarında çatı 
mahya (çatı kırılma) hatları ifade 
edilmelidir. 1.
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Kat planlarında ölçek hesapları şu şekilde yapılır. 

Örnek 1. Bir binanın dış ölçüleri 11,30 × 14,20 m’dir. 1/50 ölçekle çizilecek kat planında binanın 
boyutları kaçar cm olmalıdır?

Çözüm:  

1. yöntem:   Formülünde verilenler yerine konulduğunda

  1. kenar boyutu için:  Burada içler – dışlar çarpımı yapıldığında

      

Çizim uzunluğu = 22,6 cm olur. 

 2. kenar boyutu için:  Burada içler – dışlar çarpımı yapıldığında

Çizim uzunluğu = 28,4 cm olur. 

2. yöntem:  Pratik olarak gerçek uzunluğu 1/50 ölçekte çizmek istenildiğinde, verilen uzunluğu 
2 (iki) ile çarpıp, 100 (yüz)’e bölünce yine aynı sonuç bulunur. (Bu yol sadece 1/50 ölçek için geçerlidir.)

Gerçek ölçü metre cinsinden yazılır, 2 (iki) ile çarpılır ve sonuç santimetre cinsinden çizilir. 

Çizilen uzunluk santimetre cinsinden yazılır, 2’ye (iki) bölünür ve gerçek uzunluk metre cinsinden 
bulunur.  (SADECE 1/50 ÖLÇEK İÇİN GEÇERLİDİR.) 

1. kenar boyutu için:   11,30 m × 2 =22,6 cm = 226 mm

2. kenar boyutu için:   14,20 m × 2 =28,4 cm = 284 mm

Örnek 2.  1/50    ölçekle çizilmiş bir kat planında 18 mm çizilmiş kapının gerçek uzunluğu kaç m’dir? 

Çözüm:  formülünde verilenler yerine konulduğunda 

 burada içler – dışlar çarpımı yapıldığında

Gerçek Uzunluk × 1  = 18 × 50                     Gerçek Uzunluk = 900 mm= 90 cm’dir.    

Örnek 3. Uzun kenarı 42 m olan spor salonunun ölçüsü, kat planında 42 cm’lik çizgi ile gösterilirse bu kat 
planının ölçeği nedir? 

Çözüm: 42 m = 42 × 100 =4.200 cm’dir.   

burada içler – dışlar çarpımı yapıldığında

Ölçek paydası × 42  = 1 × 4200  dür.

50

Ölçü ve Ölçek Hesapları



Uygulama 1.4: Kat Planında Ölçek Hesabı
Aşağıda verilen kat planını 1/50 ölçekli proje çizim ve sunuş standartlarına uygun olarak çizmek için 

ölçek hesaplarını yapmak.

Aşağıdaki kat planı taslağındaki binanın planını 1/50 ölçeğinde çizebilmek için ölçü çizgilerinde ve-
rilen ölçülerin çizim uzunluklarını hesaplayınız. (Planda verilen uzunluklar cm’dir.) Görselde salon kısmın-
da 1/100 ölçekte çizilen uzunluk 6,35 cm ise salonun verilmeyen kenarının gerçek ölçüsünü hesaplayınız 
(Görsel 1.13).

Uygulamayı doğru yapabilmeniz için öğretmeninizin yapacağı uyarıları dikkatlice dinleyiniz. Açıklan-
masına ihtiyaç duyduğunuz konuları öğretmeninize sorunuz.

Görsel 1.13: Kat planı taslağı

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

İşlem Basamakları

• Plandaki ölçülerin ölçü birimleri incelenerek hesap yöntemi belirlenir.

• Gerekli ölçü birimi dönüşüm hesapları yapılır.

•  formülünde değerler yerine konulur.

• Belirlenen çözüm yöntemine göre matematiksel işlem yapılır.

• Bulunan sonuç birimi yazılarak kontrol edilir.

İzlemek için 
kodu tarayın.

http://kitap.eba.gov.tr/
KodSor.php?KOD=20151
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Değerlendirme 1.4

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kontrol 
ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Problem çözümü için gerekli donanımı sağladınız mı?
2 Sorudaki ölçü biriminin hangi ölçü birimi çeşidi olduğunu anladınız mı? (uzun-

luk, alan, hacim, sıvı, kütle)
3 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?
4 Ölçü birimlerini kendi içerisinde dönüştürdünüz mü?
5 Matematiksel işlemin ne olduğuna (çarpma-bölme) karar verdiniz mi?
6 Matematiksel işlemi el hesabı veya hesap makinesi kullanarak doğru bir şekil-

de yaptınız mı?
7 Bulduğunuz sonuca birimini yazdınız mı?
8 İşlemin sonucunu bulduktan sonra sağlamasını yaparak kontrol ettiniz mi?

 Not: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………........................………………………………………………………………………………………………………………………....
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BİLGİ  
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ÖLÇÜ  
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KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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Kesit ve Görünüş Görsellerinde Ölçekler ve Ölçek Hesapları

Yapı projelerinde kesit ve görünüş görsellerinde, yapının büyüklüğüne ve çizilen yapı elemanının 
özelliğine göre 27. sayfada  Tablo 1.9’da gösterilen küçültme ölçekleri kullanılır. 

Kesitlerde Ölçekler ve Ölçek Hesapları

Yapı projelerinde kesit görsel-
leri, yapının en üst katından bodrum 
katına kadar düşey bir düzlemle kesil-
diği hayal edilerek çizilen görsellerdir 
(Görsel 1.14). Kat planlarında olduğu 
gibi kesitler de uygulama projelerinde 
1/50 ve bazı proje aşamalarında 1/100 
ölçekte çizilmektedir. 

Kesit görselleri; yapı ile ilgili dü-
şey ölçülendirmeleri yapabilmek, yapı 
sistemi ve yapı elemanları hakkında 
daha ayrıntılı bilgi vermek amacıyla çi-
zilir (Görsel 1.15).

Görsel 1.14: Düşey kesitin yapı üzerindeki ifadesi 

Görsel 1.15: Plan bilgilerinden çizilmiş ölçekli kesit görselleri
Mimari kat planlarının (Görsel 1.16) ardındaki paftalarda bina kesitleri bulunmaktadır. Her projede 

birbirine dik doğrultuda olmak üzere en az iki adet kesit bulunur. Projenin anlaşılmasının kolaylaşması 
ve kritik noktaların detaylı bir şekilde gösterilmesi için bu kesit sayıları artırılıp ikiden fazla olacak şekilde 
verilebilmektedir. Kesitler özellikle binanın merdiven, asansör boşluğu gibi kritik noktalardan geçirilip pro-
jelerin daha açık bir şekilde anlaşılabilmesi sağlanmaktadır.

Yükseklik ölçüleri kot işaretleri ve çizgisel ölçülendirmeler ile ifade edilir. Kesit görsellerinde kat yük-
seklikleri, kat kotları ve pencere, parapet yükseklikleri, merdiven sahanlık kotları, saçak ve mahya kotu gibi 
yükseklik ile ilgili bilgiler verilir.

A-A, B-B,…… N-N, veya  1-1, 2-2, …3-3 vb. kesitleri olarak adlandırılan proje kesitlerinin tam olarak 
nereden geçtiği ise planlarda gösterilmektedir. Genellikle planlarda kalın-kesik-noktalı çizgi ile kesit düzlem 
yeri ve kesit çizgisinin plan dışında bittiği yerin uçlarında üçgen şeklinde bakış yönü ifade edilir. 
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Görsel 1.16: Kesit görseli çizilecek kat planları
Ölçek hesaplamaları, kat planlarındaki ölçek hesaplamaları ile aynısıdır. 

Kesit görsellerinde ölçek hesapları şu şekilde yapılır. 

Örnek 1. Zemin kotu ± 0,00 m ve çatı mahya kotu +7,10 m olan bir villanın 1/50 ölçekle çizilecek kesit 
görselinde binanın çatı mahya kotuna kadar olan yüksekliği kaç cm olmalıdır?

Çözüm:

1. yöntem:  Formülünde verilenler yerine konulduğunda 

 Burada içler – dışlar çarpımı yapıldığında

             olur. 

2. yöntem: Gerçek ölçü metre cinsinden yazılır, 2 (iki) ile çarpılır ve sonuç santimetre cinsinden 
çizilir.

Ç.U = (G.U. =7,1 m ) × 2 =14,2 cm’dir.

Örnek 2.  1/50    ölçekle çizilmiş bir kesit görselinde kat yüksekliği 57 mm çizilmiş ise binanın kat 
yüksekliği gerçekte kaç m’dir?

Çözüm:      
1.Yöntem:

57 mm = 57/1000  = 0,057 m’dir. 

 Formülünde verilenler yerine konulduğunda 

 Burada içler – dışlar çarpımı yapıldığında

dir.
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Yapı projelerinde görünüş görselleri, yapının 
tamamlanmış hâli hayal edilip binalara dışarıdan 
bakılarak dış görüntüsünü oluşturan çizgisel görsel-
lerdir (Görsel 1.17). 
         Görünüş görsellerinin çizimi için kat planların-
dan ve kesit görsellerinden faydalanılır. Görünüşler-
de, kesit ve planlardan intikal eden yapı elemanları-
nın farklılık göstermemesi sağlanır.

Kesitlerden sonra projelerde görünüşler bu-
lunmaktadır. Asıl girişin bulunduğu görünüşten baş-
layarak saat yönünde ayrı paftalarda veya aynı paf-
tada sıra ile yer alır. Binanın görünüşlerinin ayrı ayrı 
çizildiği bu görünüşler çoğu zaman ön, arka, sağ ve 
sol yan görünüş veya cephe görseli, yönlere göre ku-
zey, güney, doğu ve batı görünüş veya cephe şeklin-
de isimlendirilir. Yapı tek blok ise dört görünüşü de 
çizilir. Birkaç bloktan oluşuyor ise yapının mimarisini 
ifade edecek şekilde çoğaltılır [(Görsel 1.18) (Görsel 
1.19)].  

Görünüş görsellerinde; cephe tasarımı, cep-
he hareketleri, dış cepheden görülen kapı ve pen-
cere görünüşleri ile açılış yönleri, denizlik, parapet, 
söve vb. elemanlar, balkon ve şekilleri ile korkuluk-
ları, çatı ve saçaklar ile bacaların görüntüsü, yağmur 
olukları ve iniş boruları detaylarına uygun olarak 
çizilir.

Görsel 1.18: Görünüş görseli çiziminde faydalanılacak kat planları 

Yapı yüzeylerinin görüntüsü, özellikleri ve yüzeyin kaplanmasında kullanılan malzemelerin teknik 
özellikleri ve bilgileri yazı, çizgi ve taramalarla ifade edilir. Mimari ile ilgili olmayan çizgilere yer verilmez. 
Yapının ilgili kotları ile plan ve kesitlerde gösterilemeyen ölçüler yazılır. 

Görünüş görsellerinde de mimari kat planları ve kesit görsellerinde olduğu gibi çoğunlukla uygulama 
projelerinde 1/50 ve bazı proje aşamalarında 1/100 ölçek kullanılmaktadır. Görünüş görsellerinde ölçek 
hesaplamaları, kat planları ve kesit görsellerinde öğrenilen ölçek hesaplamaları ile aynısıdır. 

Görünüş Çizimlerinde Ölçekler ve Ölçek Hesapları

Görsel 1.17: Kat planından bina ön görünüşü çizimi 
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Kesit görsellerinde ölçek hesapları şu şekilde yapılır.
Örnek 1. Bina girişi tretuvar kotu ± 0,00 m, su basman kotu 60 cm ve kat yüksekliği 285 cm olan 8 

katlı bir binanın saçak kotuna kadar olan yüksekliği 1/50 ölçekle çizilecek görünüş görselinde zeminden 
kaç cm olmalıdır?

Çözüm: Gerçek ölçü metre cinsinden yazılır, 2 (iki) ile çarpılır ve sonuç santimetre cinsinden çizilir. 
(Bu yöntem 1/50 ölçek hesaplarında kolay hesaplama yöntemidir.)

Bina yüksekliği= Su basman yüksekliği + (8 kat × 2,85 m) = 0,60 m+22,80 m= 23,40 m

 1 /50 ölçekte Ç.U. = (G.U. =23,40 m ) × 2 =46,8 cm’dir.

Örnek 2.  1/50    ölçekle çizilmiş bir görünüş görselinde pencere yüksekliği 2,8 cm çizilmiş ise bu 
pencerenin yüksekliği gerçekte kaç m’dir?

Çözüm:         

1. yöntem:    2,8 cm = 2,8/100 cm = 0,028 m’dir.       

 Formülünde verilenler yerine konulduğunda 

 Burada içler – dışlar çarpımı yapıldığında

Gerçek uzunluk × 1  = 0,028 × 50         Gerçek uzunluk(G.U.) = 1,40 m= 140 cm’dir.

2. yöntem: Çizilen uzunluk metre cinsinden yazılır, 2’ye (iki) bölünür ve gerçek uzunluk metre cin-
sinden bulunur.  (Sadece 1/50 ölçek için geçerlidir.)

Görsel 1.19: Planlardan faydalanılarak çizilmiş ölçekli görünüş görselleri
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 Örnek 3. Yüksekliği 90 cm olan bir balkon korkuluğu, görünüş görselinde 0,9 cm’lik çizgi ile gösterilirse 
bu kesit görselinin ölçeği nedir? 

Çözüm:

 Formülünde verilenler yerine konulduğunda 

 Burada içler – dışlar çarpımı yapıldığında

dir. 

Aşağıda verilen uzunluk ölçülerinin plan üzerinde (ölçeğe göre) kaç cm veya mm olarak çizildiği-
ni bulunuz.

1.  120 cm, 1/50  ölçekli plan üzerinde ................................   mm   çizilir? 

2.  10 m, 1/50  ölçekli plan üzerinde .................................   cm   çizilir? 

3. 20 cm, 1/50  ölçekli plan üzerinde ..................................   mm   çizilir? 

4.  30 m, 1/100  ölçekli plan üzerinde ..................................   cm   çizilir? 

5.  30 cm, 1/20  ölçekli plan üzerinde ..................................   mm   çizilir? 

6.  80 cm, 1/50  ölçekli plan üzerinde ..................................   mm   çizilir? 

7.  150 cm, 1/100  ölçekli plan üzerinde ...............................   mm   çizilir? 

8.  12 m, 1/50  ölçekli plan üzerinde ....................................   cm   çizilir? 

9.  220 cm, 1/50  ölçekli plan üzerinde ................................   mm   çizilir? 

10. 7 m, 1/50  ölçekli plan üzerinde ...................................   mm   çizilir? 
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Uygulama 1.5: Kesit Görsellerinde Ölçek Hesabı
Verilen kat planından 1/100 ölçekli avan proje çizim ve sunuş standartlarına uygun olarak kesit 

görsellerini çizmek için ölçek hesaplarını yapmak.

Verilen A-A kesit görselinde kotlu ve çizgisel ölçülendirme ile gösterilen ölçüleri 1/100 ölçeğinde 
çizebilmek için ölçülerin çizim uzunluklarını hesaplayınız (Görsel 1.20). (Planda verilen uzunluklar cm’dir.) 

 Uygulamayı doğru yapabilmeniz için öğretmeninizin yapacağı uyarıları dikkatlice dinleyiniz. Açık-
lanmasına ihtiyaç duyduğunuz konuları öğretmeninize sorunuz.

Görsel 1.20: A-A kesit görseli 

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

 

İşlem Basamakları

• Plandaki ölçülerin ölçü birimleri incelenerek hesap yöntemi belirlenir.

• Gerekli ölçü birimi dönüşüm hesapları yapılır.

•  formülünde değerler yerine konulur.

• Belirlenen çözüm yöntemine göre matematiksel işlem yapılır.

• Bulunan sonuç birimi yazılarak kontrol edilir.
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Değerlendirme 1.5

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kont-
rol ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?
2 Ölçü birimlerini kendi içerisinde dönüştürdünüz mü?
3 Matematiksel işlemin ne olduğuna (çarpma-bölme) karar verdiniz mi?
4 Matematiksel işlemi el hesabı veya hesap makinesi kullanarak doğru bir şekil-

de yaptınız mı?
5 Bulduğunuz sonuca birimini yazdınız mı?
6 İşlemin sonucunu bulduktan sonra sağlamasını yaparak kontrol ettiniz mi?

 Not: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………........................……………………………………………………………………………………………………………………………
………………….……..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
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ÖLÇÜ  
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SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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Detay Ayrıntı Görsellerinde Ölçekler ve Ölçek Hesapları

Ayrıntı projesi yapının tüm detaylarını kapsayan projedir. 1/50 ölçekli uygulama projelerinde ifade 
edilen kapı, pencere, merdiven, baca, çatı, korkuluk ve denizlik gibi yapı elemanlarındaki uygulama özelliği, 
imalat için daha ayrıntılı vermek amacıyla daha büyük görseller olacak şekilde detay ölçeği ile çizilir. Ayrıntı 
projelerinde ölçek çoğunlukla 1/20, 1/10, 1/5, 1/2 ve 1/1 olur. Detay görsellerinin ölçeklerinin belirlenme-
sinde şu özelliklere dikkat edilir.

1/20 Ölçekli Projeler: Detay ölçeğidir. Bazı özel konularda, küçük, karışık, son derece ayrıntılı çizi-
minde yarar görülen konularda, 1/20 ölçeği uygulama proje ölçeği olarak da kullanılır fakat esas olarak bir 
detay ölçeğidir. Yapının 1/50 ölçekli projeyle uygulanmasında problemlerin doğabileceği; mutfak, banyo, 
WC-lavabo ve servis ofisleri gibi ıslak mekanların merdivenlerinin ve karakteristik cephelerinin 1/20 ölçekli 
sistem detayları çizilir. 

1/10 Ölçekli Projeler: 1/10 ölçeği genellikle doğrama görsellerinin çiziminde kullanılır. Pencerele-
rin, kapıların, gömme dolapların, iç bölmelerin, camekânların, lambrilerin, ahşap tavanların vb. görsellerin 
çiziminde 1/10 ölçeği seçilir. 1/10 ölçeğinde kaba yapı ve ince yapı açıkça gösterilir. 1/10 ölçeğinin detay 
görsellerinin çiziminde 1/2 ve 1/1 ölçeği kullanılır.

 1/5 Ölçekli Projeler: 1/5 ölçeği; 1/20, 1/50 ölçeğindeki çizimlerin imalat detaylarının belirlendiği 
ölçektir. 

1/2 ve 1/1 Ölçekli Projeler: 1/2 ve 1/1 ölçeği; 1/20, 1/10 ölçeğindeki çizimlerin ortaya koydukları 
çözümlerin doğrudan doğruya yapıma geçilecek 
ayrıntıların çizildiği ölçektir. 1/5, 1/2 ve 1/1 ölçek-
li imalat detayı çizimleri yapıma ilişkin ayrıntıların 
işçilik ve malzeme önermelerini ve uygulama to-
leranslarını kapsar.

Detaylar, projeyi uygulayacak teknik 
elemanlar için son müracaat görseli-
dir. Bu bakımdan her türlü ayrıntı be-
lirtilir ve ölçülendirmesi eksiksiz yapılır. 

 Mimari yapı projelerinde genellikle aşağı-
daki detay görselleri çizilir. 

Genel Sistem Detayları ve Ölçekleri
Yapının tüm inşaat sistemini gösteren ve 

inşa özelliği olan mahallerden geçirilerek çatıdan 
temele kadar tüm katları, bütün inşaat elemanla-
rını kapsayan (1/20, 1/10 veya 1/5 ölçekli) kısmi 
plan, kesit ve görünüşlerdir. Sistem detaylarında; 
plan, kesit ve görünüş aynı ölçekte olanaklı ise 
aynı paftaya çizilir.  Değişik malzeme, imalat ya da 
yapı elemanlarının tüm birleşme özellikleri şema-
tik olarak gösterilir; ayrıntı ise imalat detayında 
verilir (Görsel 1.21). 

Sistem detayları genellikle 1/20 ölçeğinde 
çizilir. Ancak, verilmek istenen bilgiler gerektiri-
yorsa 1/10 ya da 1/5 ölçekleri kullanılabilir. Sis-
tem detaylarında ölçek hesaplamaları  daha önce 
anlatılan ölçek hesaplamaları ile  aynıdır. Görsel 1.21: Sistem detay görseli 
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Genel sistem detaylarında ölçek hesapları şu şekilde yapılır.

 Örnek 1.  1/20    ölçekle çizilmiş bir sistem detayında asmolen döşeme kalınlığı 17 mm çizilmiş ise 
bu döşeme kalınlığı gerçekte kaç cm’dir?

 Çözüm:

17 mm = 1,7 cm’dir. 

 formülünde verilenler yerine konulduğunda 

 burada içler – dışlar çarpımı yapıldığında 

Gerçek Uzunluk × 1  = 1,7 × 20 Gerçek Uzunluk (G.U.)       Döşeme kalınlığı = 34 cm’dir. 

Örnek 2. Gerçekte 15 cm olan blokaj yüksekliği sistem detayında 1,5 cm’lik çizgi ile gösterilirse bu 
detay görselinin ölçeği nedir?  

Çözüm:

 formülünde verilenler yerine konulduğunda 

 burada içler – dışlar çarpımı yapıldığında 

dur.

Merdiven Detayları ve Ölçek Hesapları 

Merdiven sistem de-
tayı 1/20 veya 1/10 ölçekle 
çizilen merdiven planı ve bu 
planda gösterilen kesit yeri-
ne göre çıkarılan merdiven 
sahanlık, basamak ve rıhtla-
rının kesit ve görünüşünden 
oluşur (Görsel 1.22). Merdi-
ven korkuluk, küpeşte, ank-
raj, süpürgelik, limon kirişi ve 
döşeme-basamak birleşim 
detayları da bu görsellerde 
çizilir. Döner merdivenlerde 
değişik basamakların duvar 
ve merdivenkovası tarafın-
daki ölçüleri ayrı ayrı verilir. 
Merdiven basamak, rıht kap-
laması ve şekli ile ilgili bilgi 
verilmek istenirse nokta de-
tayları 1/5 ve 1/2 ölçekli de-
tay görselleri ayrıca çizilir. Görsel 1.22: Merdiven plan ve kesit görseli ile merdiven basamak detay görselleri 
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   İç ve dış merdivenlerin, kat planlarının, kesitler 
ve vaziyet planlarında gösterildiği gibi bazı özel durum-
larda sistem detaylarında da gösterilmesi gerekebilir. 
Bundan dolayıdır ki merdivenler nerede gösterilecekse 
ona göre ölçek seçilmelidir. Örneğin, kat planı veya ke-
sitlerde gösterilecekse kat planı veya kesitin genel öl-
çeği kullanılmalıdır (1/50, 1/100). Eğer vaziyet planında 
dış merdiven gösterilecekse 1/500, 1/1.000, 1/2.000 
ölçekte çizilmelidir (Görsel 1.23).

Merdiven plan ve detaylarında ölçek hesapları şu şekilde yapılır.

Örnek 1.  1/10 ölçekle çizilmiş bir merdiven planında ara sahanlık kotu  +1,32 m ise aynı ölçekle 
çizilecek merdiven kesitinde ara sahanlık yüksekliği kaç cm çizilir?

 Çözüm:

1,32 m = 1,32x100  = 132 cm’dir.

 formülünde verilenler yerine konulduğunda 

 burada içler – dışlar çarpımı yapıldığında

        Ç.U.=6,25 cm çizilir.

Örnek 2. Gerçekte 17 cm olan merdiven rıht yüksekliği, merdiven basamak detayında 34 mm’lik 
çizgi ile gösterilirse bu detay görselinin ölçeği nedir?  

Çözüm:

 formülünde verilenler yerine konulduğunda 

 burada içler – dışlar çarpımı yapıldığında

dir.

 Örnek 3. Basamak genişliği 28 cm olan 18 basamaklı tek kollu bir merdivenin kol uzunluğu, 1/20 
ölçekli merdiven planında kaç cm çizilir?  

Çözüm:

Merdiven kol uzunluğu = 18 × 28 = 504 cm

 formülünde verilenler yerine konulduğunda

 burada içler – dışlar çarpımı yapıldığında 

Görsel 1.23: Dış merdiven planı
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Doğrama Detayları ve Ölçek Hesapları

Doğrama detaylarında ölçek hesapları şu şekilde yapılır.

Örnek 1. 1/50 ölçekle çizilmiş kat planından pencerenin genişliği 3,6 cm ve kesit görselinde yük-
sekliği 2,8 cm ölçülmüştür. Bu pencerenin 1/20 ölçekle çizilecek görselinde pencere detay görünüş ve 
kesit ölçüleri kaç cm çizilir?

Çözüm:

Kat planında ölçülen pencere eni 1/50 ölçekte=  

Kat planında ölçülen pencere yüksekliği 1/50 ölçekte= 2,8 cm  

1/20 detay görselinde pencere genişliği,    

1/20 detay görselinde pencere yüksekliği, 

Kapı, pencere, pano, 
ahşap veya madeni bölme; 
dolap, banko, vitrin gibi ince 
inşaat elemanlarına ait detaya 
esas olacak doğramaların kesit 
ve görünüşleri 1/20 veya 1/10 
ölçekli, imalat için gerekli bilgi 
ve ölçüleri kapsayan nokta de-
tayları (kilit, kapı kolu, mente-
şe, mandal vb. madeni aksam) 
gerçek ölçüleri 1/1 veya 1/2 
ölçekli çizilir. Doğrama detay-
larının ölçülendirmesinde ölçü 
birimi olarak milimetre kullanı-
lır [(Görsel 1.24) (Görsel 1.25)]. 

 

Görsel 1.24: Pencere plan, kesit ve detay görselleri 

Görsel 1.25: Kapı plan, kesit ve detay görselleri
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Örnek 2. Gerçekte 240 mm olan kapı kasası nokta detay görselinde 4,8 cm’lik çizgi ile gösterilirse 
bu detay görselinin ölçeği nedir?  

Çözüm:

formülünde verilenler yerine konulduğunda   

  

Örnek 3. Kesiti 54 × 100 mm olan yatık pencere doğrama kasası, çizilecek 1/2 ölçekli pencere nok-
ta detayındaki kesit ölçüsü ne olur?  

Çözüm:   

X -  Yönü kesit ölçüsü  

Y-  Yönü kesit ölçüsü  

Çözüm:   

X -  Yönü kesit ölçüsü 

 

Y-  Yönü kesit ölçüsü 

  

Çatı Detayları ve Ölçek Hesapları

Çatı detayları, çatının inşa 
edilebilmesi için gerekli detayla-
rı verir. Bunlar genel olarak 1/5, 
1/2  ve 1/1 ölçekli nokta detay-
ları olup çatı birleşimleri, mahya, 
baca dibi ve üstü, tesisat çıkıntı-
ları, çıkış kapakları, oluklar, dere-
ler, su inişleri, ısı ve su yalıtımları, 
çatı havalandırması, genleşme 
derzleri, saçak, kalkan duvarı ve 
parapetler, çatı örtü malzemesi-
nin bağlantı noktalarıdır (Görsel 
1.26). Çatı plan ve kesitleri kat 
planları gibi 1/50 ölçekte çizilir. 
Plan ve kesit üzerinde ayrıntılı 
görseli çizilecek yerler harf veya 
rakamla gösterilir. 

Görsel 1.26: Çatı detay görsellerinden bazıları
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Çatı detaylarında ölçek hesapları şu şekilde yapılır. 

Örnek 1. Çatının oturum alanı 9,80 m × 15,40 m ölçüsünde olup çatı planı 1/20 ölçekle çizilecektir.   
Çatının oturum alanının ölçüleri kaç cm çizilir?

Çözüm: 

X - Yönü çatı ölçüsü  

Y - Yönü çatı ölçüsü  

 Örnek 2. Gerçekte 24 mm olan çatı kaplama tahtası çatı detay görselinde 2,4 cm’lik çizgi ile göste-
rilirse bu detay görselinin ölçeği nedir? 

Çözüm:

formülünde verilenler yerine konulduğunda 

Örnek 3. Kesiti 120 × 150 mm olan çatı tepe aşığı, çizilecek 1/5 ölçekli tepe aşık detayında kesit 
ölçüsü ne olur?  

Çözüm:    

 X - Yönü kesit ölçüsü 120 mm  

Y - Yönü kesit ölçüsü 150 mm  

Aşağıda verilen çatı elemanını verilen ölçekte çiziniz.    

120 x 100 cm kesitinde ve 120 cm boyundaki dikmeyi 1/5 ölçeğinde aşağıdaki boşluğa çiziniz.
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Uygulama 1.6: Detay Görsellerinde Ölçek Hesabı 
 Detay görsellerini, uygun ölçek belirleyerek uygulama projesi çizim ve sunuş standartlarına uygun 

olarak çizmek için ölçek hesaplarını yapmak.
Aşağıdaki detay görsellerinde verilen ölçeğe göre detay görsellerini çizebilmek için ölçülerin çizim 

uzunluklarını hesaplayınız. 
Uygulamayı doğru yapabilmeniz için öğretmeninizin yapacağı uyarıları dikkatle dinleyiniz. Açıklan-

masına ihtiyaç duyduğunuz konuları öğretmeninize sorunuz.

1. Aşağıda verilen kısmi sistem detayını 1/20 ölçekle çizebilmek için kesit görseli üstündeki ölçülere 
göre sistem detayındaki yapı elemanlarının çizim uzunluklarını hesaplayınız. 

2. Aşağıda verilen merdiven planını 1/20 ölçekle çizebilmek için plan üstündeki ölçülere göre plan-
da çizilecek merdiven elemanlarının çizim uzunluklarını hesaplayınız.
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3. Aşağıda şekli verilen merdiven basamak detayında;

 a.Ölçekli çizilmiş basamak detay görselinde genişliği 6 cm, rıht yüksekliği 3,2 cm çizgi 
uzunluğu ile ifade edilmiş ise bu detay görselinin ölçeği nedir?

 b.Bulduğunuz ölçekte görselde gösterilen mozaik kaplama kalınlığı 3 cm, sıva kalınlığı 2 
cm ve tabliye kalınlığı 14 cm ise bu merdiven elemanları kaç mm ile çizilir?

 

4. Aşağıda şekli verilen çatı orta aşık detayındaki çatı elemanlarını 1/5 ölçekte çizmek için çatı ele-
manlarının çizim kesit ölçülerini hesaplayınız.
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5. Aşağıda şekli verilen pencere detayını 1/2 ölçekte çizmek için detay elemanlarının çizim kesit 
ölçülerini hesaplayınız.

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

  

İşlem Basamakları

• Plandaki ölçülerin ölçü birimleri incelenerek hesap yöntemi belirlenir.

• Gerekli ölçü birimi dönüşüm hesapları yapılır.

•  formülünde değerler yerine konulur.

• Belirlenen çözüm yöntemine göre matematiksel işlem yapılır.

• Bulunan sonuç birimi yazılarak kontrol edilir.
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Değerlendirme 1.6

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kont-
rol ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Problem çözümü için gerekli donanımı sağladınız mı?
2 Sorudaki ölçü biriminin hangi ölçü birimi çeşidi olduğunu anladınız mı? (uzun-

luk, alan, hacim, sıvı, kütle)
3 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?
4 Ölçü birimlerini kendi içerisinde dönüştürdünüz mü?
5 Matematiksel işlemin ne olduğuna (çarpma-bölme) karar verdiniz mi?
6 Matematiksel işlemi el hesabı veya hesap makinesi kullanarak doğru bir şekil-

de yaptınız mı?
7 Bulduğunuz sonuca birimini yazdınız mı?
8 İşlemin sonucunu bulduktan sonra sağlamasını yaparak kontrol ettiniz mi?

 Not: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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2. ÖĞRENME BİRİMİ: GEOMERTİK ŞEKİL VE CİSİMLERDE BOYUT HESAPLARI

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ:
• Geometrik şekiller nelerdir? 
• Geometrik şekillerin hangi tür boyutları vardır?
• Geometrik şekillerin geometrik şekilleri nasıl hesaplanır?
• Geometrik şekil  boyut hesaplarının inşaat sektöründe önemi nedir?

ANAHTAR KELİMELER:
Alan, hacim, üçgen, uzunluk, kare, dikdörtgen, çokgen, küp, geometri, koni, kesik koni, yüzey

2. ÖĞRENME BİRİMİ: 
GEOMETRİK ŞEKİL VE CİSİMLERDE 
BOYUT HESAPLARI



2.1. DÜZGÜN GEOMETRİK ŞEKİLLERİN BOYUT HESAPLARI

GİRİŞ
Düzgün geometrik şekillerin boyut hesaplarını yapabilmek birçok mühendislik biliminde mühendis-

lik ile ilgili hesapların yapılabilmesi için gerekli olan temel matematik konusudur.

Sevgili Öğrenciler, çevrenizde çeşitli geometrik şekillere benzeyen (üçgen, kare, daire vb.) cisimle-
rin çevrelerini ve alanlarını inceleyiniz. Düzgün geometrik şekillerin neler olduğunu arkadaşlarınızla 
tartışınız.

2.1.1. Geometrik Şekiller

2.1.2.1. Üçgen

Düzlemde birbirine doğru-
sal olmayan üç noktayı birleştiren 
üç doğru parçasının birleşimidir. 
Düzlem geometrisinin temel şe-
killerinden biridir. Bir üçgenin üç 
köşesi ve bu köşeleri birleştiren 
doğru parçalarından oluşan üç ke-
narı vardır. Bir üçgenin iç açılarının 
toplamı 180°, dış açılarının topla-
mı 360°dir (Görsel 2.1).

Görsel 2.1: Üçgen

 Burada;
A, B, C noktaları üçgenin köşeleri ve [AB], [AC], [BC] doğru parçaları üçgenin kenarlarıdır. ά (alfa), ß 

(beta) ve γ (gama) gösterilenler ise üçgenin iç açılarıdır. 

İzlemek için 
kodu tarayın.

http://kitap.eba.gov.tr/
KodSor.php?KOD=20152

Basit çizim ölçü araçları ile ölçülüp çizimi yapılabilen, 
kenar uzunlukları, çevre ve alanları matematiksel formüller ile 
hesaplanabilen şekillere geometrik şekiller denir.

2.1.2. Geometrik Şekil Çeşitleri
Matematikte birçok geometrik şekil bulunmaktadır. Bu 

geometrik şekillerin çoğunlukla kullanılanları incelenecektir. 
Bu temel geometrik şekiller şunlardır:

• Üçgen
• Kare
• Dikdörtgen
• Paralelkenar
• Yamuk
• Çember
• Daire

İzlemek için 
kodu tarayın.

http://kitap.eba.gov.tr/
KodSor.php?KOD=20153
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2.1.2.2. Kare
Bütün kenarları ve açıları (90’ar derece) birbirine eşit olan dörtgen-

dir. Matematiğin en temel geometrik şekilleri arasındadır. Aynı zamanda 
dikdörtgendir ve eşkenar dörtgendir. Bu iki özel dikdörtgenin tüm özellik-
lerini taşır. Aynı zamanda kare bir düzgün çokgendir. Eski adı ise murabba-
dır (Görsel 2.2).

Görsel 2.2: Kare

2.1.2.3. Dikdörtgen
Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit ve paralel, köşe birleşim açıları dik  (900 derece) olan geo-

metrik şekle dörtgen denir. Bir dikdörtgende, karşılıklı kenarların orta noktalarını birleştiren birbirine dik 
iki simetri ekseni vardır. Bu eksenlerin kesim noktası aynı zamanda köşegenlerin de kesim noktasıdır, bu 
noktaya simetri merkezi denir. Dikdörtgenin dört açısı da dik açıdır ve köşegenleri birbirine eşittir. Eski adı 
ise mustatildir [(Görsel 2.3) (Görsel 2.4)].

         

Görsel 2.3: Dikdörtgen                                Görsel 2.4: Dikdörtgen köşegenleri 

2.1.2.4. Paralelkenar
Karşılıklı kenarları birbirine paralel ve eşit, iç açıları 

toplamı 360° olan bir dörtgen çeşidine paralelkenar de-
nir. Aynı zamanda paralelkenarın karşılıklı açıları birbirine 
eşittir (Görsel 2.5).

 
Görsel 2.5: Paralelkenar 

2.1.2.5. Yamuk
Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgendir. Bu paralel olan kenarlar yamuğun tabanlarıdır (Görsel 2.6). 
 

Görsel 2.6: Yamuk  

DC| // |AB|
1.
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2.1.2.6. Çember
Matematikte, düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan 

noktaların kümesine çember denir. Başka bir deyişle düzlemde sabit bir 
noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri bir çember belirtir.

Tanımda bahsi geçen sabit noktaya çemberin merkezi, eşit uzaklık-
ların her birine yarıçap, yarıçapın iki katı uzunluğuna ise çap denir. Genel-
likle; merkez m, yarıçap r, çap ise R (büyük R harfi) ile gösterilir. Çember 
üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına ise kiriş adı verilir. Bu an-
lamda, merkeze göre birbirine bakışık (simetrik) olan iki noktayı birleştiren 
doğru parçasının uzunluğu aynı zamanda çapa eşittir (Görsel 2.7).

Görsel 2.7: Çember 

2.1.2.7. Daire
Daire, çemberin içinde kalan alana verilen addır. Burada alandan 

kasıt, bir çemberin çevrelediği noktaların kümesi olmasıdır. Bir dairenin 
açık daire ya da kapalı daire olmasını dairenin sınırlarını oluşturan çem-
berin daireye dâhil olup olmadığı belirler; çember daireye dâhilse kapalı 
daire, değilse açık dairedir.

Daireler genelde D harfiyle gösterilir. Bir çemberi tanımlayan 
merkezi ve yarıçapı olduğu için dairenin gösteriminde daireyi tanımla-
yan çemberin merkezi ve yarıçapı kullanılır. Bu nedenle dairenin merkezi 
ve dairenin yarıçapı terimleri doğal olarak kullanılmaktadır (Görsel 2.8).

Görsel 2.8: Daire 

2.1.3. Geometrik Şekillerin Çevre Hesapları

                       

Görsel 2.9: Üçgen                                                           Görsel 2.10: Dik üçgen ve Pisagor teoremi
Dik üçgende kenar uzunlukları ile ilgili olarak Pisagor teoremi sıklıkla kullanılmaktadır. 
Pisagor Teoremi; Hipotenüs daima 90°lik açının karşısındaki kenardır ve a= hipotenüstür (Görsel 

2.10).  Pisagor teoremine göre;   a² = b² + c² dir.

İzlemek için 
kodu tarayın.

http://kitap.eba.gov.tr/
KodSor.php?KOD=20154

Geometrik şekillerin çevre hesabı ifadesinden kastedilen geometrik şekillerin 
kenar uzunluklarının toplamıdır. Bir diğer deyişle geometrik şeklin meydana getirdiği 
yüzeyin çevre uzunluğunun hesaplanmasıdır.  

2.1.3.1. Üçgenin Çevre Hesabı
Üçgenin çevresinin uzunluğu üç kenarının uzunluklarının toplamına eşittir 

(Görsel 2.9). Bir ABC üçgeninde;
dır.
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Örnek 1. Görsel 2.11’deki ABC üçgeninde BÂC açısı 60° ve |AB| = |AC| ise ABC üçgeni için aşağıda veri-
len bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  

B) 

C) ABC eşkenar üçgendir.

D) 

E) 

                              Görsel 2.11: Üçgen çevre hesabı
Çözüm: Tepe açısı 60° olan ikizkenar üçgenin taban açıları da 60° olacağından bu üçgen eşkenar 

üçgendir ve |AB|=|BC|=|CA| dır. Bu nedenle D şıkkı olan |BC|>|AB| yanlıştır.

Örnek 2. Görsel 2.12’de verilen ABC üçgenin 
çevresinin uzunluğunu hesaplayınız. 

Çözüm: Çevre (ABC)=a+b+c formülünden 
üç kenar uzunluğu toplanarak hesaplanır.

Ç(ABC)=18+10+9=37 cm

      Görsel 2.12: Çeşitkenar üçgen çevre uzunluk hesabı

Örnek 3. Görsel 2.13’te verilen ABC dik üçgenin çevresinin 
uzunluğunu bulunuz. |AB|=8 cm ve |AC|=8 cm olarak verilmiştir.   

Çözüm: Örnekte verilen dik üçgene dikkat edilirse iki kenar 
uzunluğu verilmiş fakat dik açının karşısındaki kenar uzunluğu ve-
rilmemiştir. Öncelikle üçüncü kenarın uzunluğunun bulunması ge-
reklidir.

Pisagor teoreminden a kenarının uzunluğu bulunur.
Pisagor teoremine göre; 

         

                                     Görsel 2.13: Dik üçgende çevre uzunluğu
                                              a cm bulunur.

 Ç(ABC)= a+b+c = 10 cm + 6 cm + 8 cm = 24 cm bulunur.

             
2.1.3.2. Karenin Çevre Hesabı  

Bir kenarının uzunluğu “a” olan karenin çevresi Ç(ABCD) = 4 × a 
dır (Görsel 2.14). 

  Ç (ABCD) = 4 × a

Görsel 2.14: Karenin çevre hesabı
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Örnek 4. Görsel 2.15’te bulunan karelerin her biri birbirinin aynısı-
dır ve kenar ölçüsü 5 cm’dir. Buna göre koyu renkle gösterilen alanın 
çevre uzunluğu ne kadardır?

Çözüm: Şeklin çevresinde kenar uzunluklarından 20 adet var-
dır. Şeklin çevresinin uzunluğu;  

Çevre= 20 * a = 20*5=100cm

Görsel 2.15: Kare ve çevre uzunluk hesabı

2.1.3.3. Dikdörtgenin Çevre Hesabı
Kısa ve uzun kenarlarının toplamının iki katıdır (Gör-

sel 2.16).

Ç (ABCD) = 2 x (a + b)

Görsel 2.16: Dikdörtgenin çevre hesabı

Örnek 5. Uzun kenarı kısa kenarının iki katından 8 cm eksik olan dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 44 
cm olduğuna göre dikdörtgenin kenar ölçüleri nedir?

Çözüm: Dikdörtgenin kısa kenarına x denilirse uzun ke-
nar 2x – 8 olur (Görsel 2.17).

Ç = 2 x (a + b)

Ç = 2 ( x + 2x – 8 ) → 44 = 6x – 16 → 60 = 6x → x = 10 cm 

Buna göre a=12 cm, b=10 cm’dir. 

Görsel 2.17: Soruda verilen dikdörtgende 
bilinmeyenleri yerine koyma

2.1.3.4. Paralelkenarın Çevre Hesabı
Paralelkenarın çevresi dört kenarının toplamına 

eşittir (Görsel 2.18).

Ç (ABCD) = 2 x (a + b)

Görsel 2.18: Paralelkenarın çevre hesabı
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Örnek 6. Görsel 2.19’da gösterilen paralelkenarın çevresi ne kadardır?

Çözüm: (BHC) dik üçgeninde 3-4-5 kuralına göre |BC| = 5 
cm’dir.

Ç = 2 x ( a + b ) = 2 x ( 8 + 5 ) = 2 x 13

Ç = 26 cm’dir.

Görsel 2.19: Paralelkenar çevre hesabı 

2.1.3.5. Yamuğun Çevre Hesabı
Yamuğun çevresi dört kenarının toplamına eşit-

tir (Görsel 2.20).

Ç (ABCD) = a + b + c + d

Görsel 2.20: Yamuğun çevre hesabı

Örnek 7. Görsel 2.21’de gösterilen yamuğun çevresi nedir? (|AD|=|BC| dir ve ölçüler santimetredir.)

Çözüm : Dik üçgendeki 3-4-5 kuralından 

AD uzunluğu  orantısından;

 4x = 5 x 8 → x =   → x = 10 cm bulunur. 

|AD| = |BC| olduğundan |BC| = 10 cm’dir.

O halde Ç = |AB| + |BC| + |CD| + |DA| dır.

Ç = (6 + 22 + 6) + 10 + 22 + 10                                                     Görsel 2.21: Yamuğun Çevre Hesabı 

Ç = 76 cm’dir.

2.1.3.6. Çemberin Çevre Hesabı
Çemberin çevresi yarıçapının pi sayısıyla çarpımının 2 katıdır (Gör-

sel 2.22).

Ç = 2 x π x r

Pi sayısı: π = 3,14 ≈ 3  tür.

Görsel 2.22: Çemberin çevre hesabı
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Örnek 8. Yanda verilen şekle göre çemberin çevresi kaç cm’dir?
 |AC| = 8 cm
 |BC| = 10 cm

Çözüm 8: Şekle dikkatli bakıldığında ABC üçgeni-
nin |AB| kenar uzunluğunun dairenin yarıçapı olduğu 
görülür.

2.1.4.Geometrik Şekillerin Alan Hesabı

Örnek 9. Bir ABC üçgeninde;
|AB| = |AC| = 10 cm, h = 7 cm, S(ABC) = 60° ise
ABC üçgeninin alanı ne olur?
Çözüm: |AB| = |AC| ve S = 60° ise bu üçgen eşkenar bir 

üçgendir. Bu sebeple
|BC| = 10 cm’dir.
Böyle olunca 

 olur.

İki boyutlu geometrik şekillerin bir yüzeyi bulunmaktadır ve bu yüzeyler boş-
lukta yer kaplamaktadır. Geometrik şekillerin yüzeylerinin büyüklüğü alan olarak ifade 
edilir. Her bir geometrik şeklin alanı farklı formüllerle hesaplanır.

2.1.4.1. Üçgenin Alan Hesabı
Üçgenin alanı, üçgenin ta-

banı ile yüksekliğinin çarpımının 
yarısına eşittir. Eğer üçgenin ala-
nı A ile gösterilirse formül;

İzlemek için 
kodu tarayın.

http://kitap.eba.gov.tr/
KodSor.php?KOD=20155

Görsel 2.23: Üçgenin alan hesabı
Dik üçgende alan ile ilgili olarak Heron teoremi sıklıkla 

kullanılmaktadır.
Heron Formülü: Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları 

a, b, c ve çevresi 2u = a + b + c olmak üzere    üçgenin alanı;     
olur(Görsel2.25).olur. 

Görsel 2.24: Heron formülü

78



Örnek 10. Aşağıdaki gibi bir arazi parçasının 
kenarları ölçüldüğünde a = 11 m, b = 9 m, c = 8 
m’dir. Bu arazi parçasının alanını bulunuz. 

Çözüm: Burada ölçülen alanın üçgen şeklin-
de olduğu görülmektedir. Herron formülü kullanı-
larak alan bulunabilir.

2.1.4.2. Karenin Alan Hesabı
Bir kenarının uzunluğu “a” olan karenin alanı iki kenarın çar-

pımıdır: A(ABCD)= a × a dır veya  köşegen uzunluğunun karesinin 
yarısıdır (Görsel 2.25).

 veya  dir.

 

Görsel 2.25: Karenin alan hesabı

2.1.4.3. Dikdörtgenin Alan Hesabı
Dikdörtgenin alanı kısa ve uzun kenar uzunluklarının 

çarpımıdır (Görsel 2.26).

             Görsel 2.26: Dikdörtgenin alan hesabı

Örnek 11. Bir (ABCD) karesinde |EB| = 4 cm ise karenin ala-
nını bulunuz.

Çözüm: ABE üçgeninin iç açılarına bakıldığında ikizkenar üç-
gen olduğu görülür. Böyle olunca

|EB| = 4 cm ise |AE| = 4 cm olur. 
|AE| = 4 cm ise |AC| = 8 cm olur.

ABE üçgeninde bilinmeyen kenar olan |AB| kenarı Pisagor  
teoremi ile bulunur.

Karenin bir kenarının uzunluğu  4 cm olarak bulunur. Karenin alanı= a x a  olduğundan
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Örnek 12. Bir (ABCD) dikdörtgeninde a = 4 cm, b=10 cm ise dikdörtgenin alanını bulunuz.

Çözüm:  formülü kullanılarak

A = 4 × 10

A= 40 cm²  bulunur.

2.1.4.4. Paralelkenarın Alan Hesabı

Paralelkenarın alanı, taban uzunluğu ile bu tabana para-
lel kenarın yüksekliğinin çarpımıdır (Görsel 2.27).

Görsel 2.27: Paralelkenarın alan hesabı

Örnek 13. Aşağıdaki paralel kenarda |BC| = |AD|, 

|BC| + |AD| = |DC| ise paralelkenarın alanı-
nı bulunuz.

Çözüm: BHC dik üçgeninden;

2.1.4.5. Yamuğun Alan Hesabı
Yamuğun alanı, yamuğun alt tabanıyla üst 

tabanın toplamının ikiye bölünüp yükseklikle çarpıl-
masıdır (Görsel 2.28).

Görsel 2.28: Yamuğun alan hesabı
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Örnek 14. Aşağıda verilen |AD| = |DC|,     
|AE| = 15 cm ve |DE| = 9 cm ise ABCE yamuğunun 
alanı ne olur?

Çözüm: ADE dik üçgeninden Pisagor bağın-
tısını kullanarak;

12 

formülünden

2.1.4.6. Dairenin Alan Hesabı
Dairenin alanı yarıçapının karesinin pi sayısıyla 

çarpımıdır (Görsel 2.29).

Görsel 2.29: Dairenin alan hesabı 

Örnek 15. Görsel 2.30’da verilen dairenin çapı = 8 cm ise dairenin alanını bulunuz.

Çözüm: R= 8 cm ise r = 4 cm’dir.

A = π × r² = 3,14 × 4² = 3,14 × 16 = 50,24 cm² olur.

Görsel 2.30: r yarıçaplı daire

Örnek 16. Görsel 2.30’da verilen dairenin çapı = 20 cm ise dairenin alanını bulunuz.

Çözüm: çapı = 20 cm ise r (yarı çapı) = 10 cm’dir.

A = π × r² = 3,14 × 10² = 3,14 × 100 = 314 cm² olur.

Örnek 17. Alanı 300 cm² olan dairenin yarıçapı kaç cm’dir (π=3 alınız)?

Çözüm: 
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2.
1

Uygulama 2.1: Düzgün Geometrik Şekillerin Boyut Hesapları

Aşağıda verilen düzgün geometrik şekillerin boyut hesapları ile ilgili uygulamaları öğretmeninizin 
kılavuzluğunda yapınız.

Aşağıda verilen boyalı alan eş karelerden oluşmuştur. Şeklin alanı 36 cm² ise çevresinin uzunluğu 
kaç cm²dir?

Yukarıda verilen çevre ve alan hesapları konusuna ait uygulamayı öğretmeninizin 
kılavuzluğunda aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
Önce birim karenin alanını bulunuz. Boyalı karelerin sayısını bulunuz.

Toplam alana bölünüz.
Birim karenin alanını 4 cm² olarak bulunuz.

Birim karenin alanından kenar ölçüsünü bu-
lunuz.

Karenin alan formülünü yazınız.

Alan değerini yerine yerleştirerek kenar ölçüsünü 
bulunuz.

Kenar ölçüsünü kullanarak boyalı alanın 
çevresini bulunuz.

Boyalı alanın çevresindeki kenar sayısını bulunuz.
Kenar sayısı ile kenar ölçüsünü çarparak sonucu bulu-

nuz.
20 x 2 = 40 cm

Yaptığınız işlemleri kontrol ederek sağlamasını yapınız.

Aşağıda listelenen davranışları yapabiliyorsanız “Evet”, yapamıyorsanız “Hayır” kutucuğuna (x) 
işareti koyunuz. 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır
1 Verilen şeklin kenar uzunluklarını bulabildiniz mi?

2 Verilen şeklin çevresini bulabildiniz mi?

3 Verilen şeklin alanını bulabildiniz mi?

4 Yaptığınız hesaplamaların sağlamasını yaptınız mı?
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Aşağıda  çoktan seçmeli 9 soru bulunmaktadır. Soruları dikkatli bir şekilde okuyunuz ve doğ-
ru şıkkı yuvarlak içerisine alarak cevaplandırınız.

1) Şekildeki (ABC) üçgeninde  ise 
|AD| kaç cm’dir?

 A) 2  B) 3  C) 4
  D) 5  E) 8  

2) Şekildeki dik üçgende , ABC üçgeninin alanı kaç cm²dir?

 A)12  B) 18  C) 20
  D) 25  E) 32                        

3) Şekildeki (ABC) üçgeninde |AB| = 10 cm, |AD| = 10 cm, |BD| = 12 cm, |CD| = 7 cm ise A(ADC) kaç 
cm²dir?

A) 21  B) 28  C) 35
  D) 42  E) 50  

4) Şekildeki dik üçgende |AB| = 9 cm, |AC| = 15 cm, |BC| kaç cm’dir?

A) 8  B) 10  C) 11
  D) 12  E) 15  

5) Şekildeki (ABC) üçgeninde |AB| = 5 cm, |AC| = 6 cm ve  >90° ise |BC| nin alabileceği en küçük tam 
sayının değeri kaç cm’dir?

A) 16  B) 15  C) 14
  D) 13  E) 10 1.
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6) Bir dikdörtgenin kenar uzunluklarından biri %100 arttırıldığında dikdörtgen alanının değişmemesi için 
diğer kenarının uzunluğu yüzde kaç azaltılmalıdır?

A) 25  B) 50  C) 75  D) 100   E) 150 

7) Kare biçimindeki bir bahçe, şekilde gösterildiği gibi ikisi kare olacak şekilde dört parçaya ayrılır. Bu bah-
çenin çevresi üç sıra, iç bölümleri ise bir sıra telle çevrilmiştir. Toplam 140 metre tel kullanıldığına göre 
bahçenin alanı kaç m²dir?

A) 100  B) 144  C) 200
  D) 225  E) 400   

8) Şekildeki (BERI) paralelkenarında |BE|, |ER| nin 3 katı ve şeklin çevresi 72 cm’dir. |KI| = 6 cm ise bu 
paralelkenarın alanı kaç cm²dir?

A) 128  B) 132  C) 144
  D) 162  E) 180       

9) Şekildeki ABCD dik yamuğunda |AB| = 6 cm, |AD| = 8 cm, |DC| = 10 cm olduğuna göre A(ABCD) kaç 
cm²dir?

A) 60  B) 64  C) 68
  D) 70  E) 75

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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2.2. DÜZGÜN OLMAYAN GEOMETRİK ŞEKİLLERİN BOYUT HESAPLARI

GİRİŞ
Düzgün olmayan geometrik şekillerin boyut hesaplarını yapabilmek birçok mühendislik biliminde 

mühendislik ile ilgili hesapların yapılabilmesi için gerekli olan temel matematik konusudur.

Sevgili Öğrenciler, çeşitli geometrik şekillere bakıp bu geometrik şekillerin çevrelerini ve alanlarını 
inceleyiniz. Düzgün olmayan geometrik şekilleri arkadaşlarınızla tartışınız. 

2.2.1. Düzgün Olmayan Geometrik Şekiller
Temel geometrik şekillerden olmayan fakat temel geometrik şekillere bölüne-

bilen şekillere düzgün olmayan geometrik şekiller denir.
Geometride bu şekiller iki farklı biçimdedir:

• Düzgün geometrik şekillere bölünebilen şekiller
• Düzgün geometrik şekillere bölünemeyen şekiller

Düzgün Geometrik Şekillere Bölünebilen Şekiller
Bu şekiller genelde arazi ölçümle-

rinde görülmektedir. Bunların hesapları 
yapılırken verilen şekil, bilinen düzgün ge-
ometrik şekillere bölünür ve hesaplar bu 
yolla tamamlanır (Görsel 2.31).

Görsel 2.31: Düzgün geometrik şekillere 
bölünebilen şekiller

Düzgün Geometrik Şekillere Bölünemeyen Şekiller
Bu tip şekiller, arazi ölçümlerinde görülmektedir ve ge-

nellikle hiçbir geometrik şekle benzemez. Bu nedenle bu şekli, 
kâğıt üzerinde çözümlemek biraz zordur. Arazi üzerinde ölçüm 
ve hesap metotları kullanılarak hesaplanır. Görsel 2.32’de örnek 
olarak verilen şekil karelere bölünerek yaklaşık olarak alanı he-
saplanmaya çalışılır.

Görsel 2.32: Düzgün geometrik şekillere 
bölünemeyen şekiller 

2.2.2. Geometrik Olmayan Şekillerin Çevre Hesapları
Geometrik olmayan şekillerin çevre hesapları iki ana başlık altında incelenecektir.

• Düzgün geometrik şekillere bölünebilen şekillerin çevre hesapları
• Düzgün geometrik şekillere bölünemeyen şekillerin çevre hesapları

İzlemek için 
kodu tarayın.

http://kitap.eba.gov.tr/
KodSor.php?KOD=20156
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Düzgün Geometrik Şekillere Bölünebilen Şekillerin Çevre Hesapları
Bu tip şekillerde önemli olan, şekli eldeki verilere 

göre bilinen düzgün geometrik şekillere bölmektir. Bundan 
sonra çevre hesaplamaları yapılabilir.

Görsel 2.33’de verilen şekil, düzgün geometrik bir 
şekil değildir. Buradaki  h1 ve h2  yükseklikleri ile |AC| kenarı 
kullanılarak şekil iki üçgene bölünebilir. Bunun sonucunda 
da iki üçgenin çevresinden şeklin çevresi bulunabilir.

Görsel 2.33: Düzgün geometrik şekillere 
bölünebilen şekillerin çevre hesapları 

Örnek 18. Aşağıda verilen düzgün geometrik 
şekillere bölünebilen şekilde; |AF|= 6 m, |FH|= 15 
m, |HC|= 17 m, |FE|= 5 m, |FE|=|DH|=|FB| ise 
şeklin çevresi ne olur? 

Çözüm: |FE|=|DH|=|FB| ise |FB|= 5 m, 
|DH|= 5 m’dir. Buradan da bu şekil 5 bilinen geo-
metrik şekle bölünebilir: (AFE) dik üçgeni, (FHDE) 
dikdörtgeni, (DHC) dik üçgeni, (ABF) dik üçgeni, 
(BCF) dik üçgeni.

Toplam çevre = |AE| + |ED| + |DC| + |BC| + |AB|

Çevre ölçüsünü bulabilmek için yukarıdaki 
doğru parçalarından bilinmeyenlerin ölçülerinin 
bulunması gerekmektedir.

61
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2.2.3. Geometrik Olmayan Şekillerin Alan Hesapları
Geometrik olmayan şekillerin alan hesapları iki ana başlık altında incelenecektir.

• Düzgün geometrik şekillere bölünebilen şekillerin alan hesapları
• Düzgün geometrik şekillere bölünemeyen şekillerin alan hesapları

Düzgün Geometrik Şekillere Bölünebilen Şekillerin Alan Hesapları
Düzgün olmayan geometrik şekillerin alanları, daha önce anlatılan düzgün olan ve formüller yardımı 

ile alanları hesaplanabilen geometrik şekillere ayrılarak bu düzgün geometrik şekillerin alanları hesaplanıp 
toplanarak bulunur.

Örnek 19. Yanda gösterildiği gibi bir arazide yapılan ölçüm sonuçları şöyledir;

|AD| = 8 m, |DC| = 24 m, |BC| = 6 m, |AB| = 28 m, 
|AC| = 30 m, h1= 6 m, h2= 4 m’dir. Bu arazinin alanı kaç 
m²dir? 

Çözüm: Buradaki şekle bakıldığında şekli 2 üçgene 
bölerek alanların bulunabileceği görülür.

Düzgün Geometrik Şekillere Bölünemeyen Şekillerin Alan Hesapları
Düzgün olmayan şekillerin alan ve çevreleri bilinen metotlarla hesaplanamaz. Bu şekillerin çevre ve 

alanları planimetre adı verilen aletler kullanılarak ölçülür. Planimetre, mekanik veya elektronik bir alettir 
[(Görsel 2.34) (Görsel 2.35)]. Planimetre aleti ile alan ölçümü, şu şekilde yapılır:

• İzleyici uç, şeklin bir noktasına konur. Aletin okuma düzeni üzerinde bir okuma yapılır.

• İzleyici uç, şeklin sınır çizgisi üzerinde dolaştırılır. Başlangıç noktasına gelindiğinde durulur 
ve okuma düzeni tekrar okunur.

• İkinci okumadan birincisi çıkarılır. İşlem tekrarlanır.

• Elde edilen iki değerin ortalaması alınır.

• Ölçekle ilgili bir katsayı ile çarpılarak alan elde edilir. 

  

Görsel 2.34: Elektronik planimetre                                                         Görsel 2.35: Mekanik planimetre
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Uygulama 2.2: Düzgün Olmayan Geometrik Şekillerin Boyut Hesapları 

Aşağıda verilen düzgün olmayan geometrik şekillerin boyut hesapları ile ilgili uygulamayı öğret-
meninizin kılavuzluğunda yapınız. 

Aşağıda verilen düzgün olmayan geometrik şekilde; |BN|= 20 cm, |AB|=|DC|= 90 cm, |ED|= 40 
cm, |CJ|= 20 cm, |EF|= 70 cm, |FH|= 20 cm, |LM|=|IM|=|EP|= 50 cm, |KL|= 20 cm, |KJ|= 40 cm, |DP|= 
30 cm ise şeklin alanı kaç cm²dir?  

 

 

Yukarıda verilen uygulamayı aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alıp öğretmeninizden 
destek alarak yapınız.  

İşlem Basamakları Öneriler
1. ABCD paralelkenarının alanı hesapla-

nır. formülünde;   

2. ECJK yamuğunun alanı hesaplanır.

formülünde; a=20 cm, c=50 cm, h=40 cm

88



3. EDP üçgeninin alanı hesaplanır.

4. EFGH dikdörtgeninin alanı hesaplanır.

5. JKL üçgeninin alanı hesaplanır.

6. GLMI karesinin alanı hesaplanır.
formülünde;   .   

7. O dairesinin alanı hesaplanır.

 formülünde, r= 25 cm’dir.

A7= 3,14 x 25² = 1.962,50 cm²dir.

Şekilde O dairesinin yarı alanı şekli tamamla-
maktadır, bu sebeple ihtiyaç olan alan;

1.962,50 cm² /2 = 981,25 cm²dir.

8. Tüm bulunan alanlar toplanır. ALAN = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7

ALAN = 1.800 + 1.400 + 600 + 1.000 + 400 + 
2.500 + 981,25 = 8.681,25 cm²dir.

Aşağıda listelenen davranışları yapabiliyorsanız “Evet”,  yapamıyorsanız “Hayır” kutucuğuna (x) 
işareti koyunuz. 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır
1 Verilen şeklin kenar uzunluklarını bulabildiniz mi?

2 Verilen şeklin çevresini bulabildiniz mi?

3 Verilen şeklin alanını bulabildiniz mi?

4 Yaptığınız hesaplamaların sağlamasını yaptınız mı?
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Aşağıda verilen örnek çalışmayı öğretmeninizin kılavuzluğunda arkadaşlarınızla yapınız. 

Yukarıda verilen düzgün olmayan geometrik şeklin alanını bulunuz.
 

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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2.3. CİSİMLERİN BOYUT HESAPLARI 

AMAÇ
Matematiksel işlem kurallarına uygun olarak cisimlerin boyut hesaplarını yapmak.

GİRİŞ
Cisimlerin boyut hesaplarını yapabilmek, birçok mühendislik biliminde mühendislik ile ilgili hesapla-

rın yapılabilmesi için gerekli olan temel matematik konusudur.

Sevgili Öğrenciler, çeşitli cisimlere bakıp boyutları hesaplanabilir cisimleri inceleyiniz. Boyutları he-
saplanabilir cisimleri arkadaşlarınızla tartışınız.

2.3.1. Hacim Hesapları
 Hacim hesaplarına geçmeden önce bazı önemli bilgileri yeniden hatırlamak 

gerekmektedir. Hacim hesabı maddeler için kullanılır. Madde; kütlesi ve hacmi olan 
her şeydir. Doğada madde üçe ayrılır.

• Katı Madde: Maddenin belirli bir şekli ve hacmi olan hâlidir.
• Sıvı Madde: Hacimleri belirli, şekilleri belirsiz madde hâlidir.
• Gaz Madde: Maddenin belirli bir şekli ve hacmi olmayan hâlidir.

Maddenin şekil almış haline cisim denir. Örneğin; demir madde, demir çubuk 
ise cisimdir.

Bir maddenin bir başka maddeye dönüşmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen 
özellikleri fiziksel özelliktir. Maddenin rengi, kokusu, tadı, çözünürlüğü, sertliği, hac-
mi, ısı ve elektrik iletkenliği, kaynama noktası fiziksel özelliklerdendir.

Maddenin su, hava, asit ve baz gibi diğer maddelere karşı davranış ve bileşimi ile ilgili özelliklerine 
kimyasal özellikler denir. Yanma, elektroliz, paslanma, çürüme, kâğıdın yanması bunlara örnek gösterile-
bilir.

Cismin Hacmi: Bir cismin boşlukta kapladığı yere hacim denir. Hacim V harfi ile gösterilir.
Genel olarak cismin hacmini bulmak için cismin üç boyutu birbiri ile çarpılır. Geometride kullanılan 

cisimlerin çeşitleri ve hacim formülleri aşağıda verilmiştir.

2.3.1.1. Küpün Hacmi
Bütün yüzeyleri kare olan prizmaya küp denir (Görsel 2.36).

Küpün hacim formülü: V = a x a x a = a³ 

Görsel 2.36: Küp 

2.3.1.2. Prizmanın Hacmi
Kendine paralel kalmak şartı ile hareket eden, çokgensel bir bölgenin taradığı üç boyutlu cisimlere 

prizma denir. Prizmalar, eğik prizma ve dik prizmalar olarak ikiye ayrılır.
Dik Prizma: Yan ayrıtlar taban düzlemine dik ise bu prizmaya dik prizma denir. Dik prizmada yan 

yüzeyler birer dikdörtgen olur. Dik prizma ikiye ayrılır.

İzlemek için 
kodu tarayın.

http://kitap.eba.gov.tr/
KodSor.php?KOD=20157

• Küp
• Prizma

• Silindir
• Piramit

• Koni
• Küre
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Dikdörtgenler Prizması: Bütün yüzeyleri dikdörtgen olan prizmaya 
dikdörtgenler prizması denir. Bu prizmada yan yüzeyler birer para-
lel kenardır (Görsel 2.37).

Dikdörtgenler prizmasının hacim formülü: V = a×b×c

Görsel 2.37: Dikdörtgenler prizması 
Üçgen Dik Prizma: Tabanı üçgen olan prizmalara denir (Görsel 2.38).

Üçgen dik prizma hacim formülü: V = Taban Alanı x Yükseklik

 

Görsel 2.38: Üçgen dik prizma

2.3.1.3. Silindirin Hacmi
Tabanı daire olan prizmaya silindir adı verilir (Görsel 2.39).

Silindirin hacim formülü: V = Taban Alanı x Yükseklik

Görsel 2.39: Silindir

2.3.1.4. Piramidin Hacmi
Tabanı ve yan yüzeyleri herhangi bir üçgen olan şekle piramit adı verilir 

(Görsel 2.40).
Yanal alanı= Yan Yüzeylerdeki Üçgenlerin Alanları Toplamı

Tüm alan= Taban Alanı + Yanal Alan

Hacim= 1/3 x Taban Alanı x Yükseklik

Piramit 3’e ayrılır.
Görsel 2.40: Piramit

Düzgün Piramit: Tabanı düzgün çokgen olan piramittir. Yan yüzeyleri birbirine eş olan ikizkenar üç-
genlerdir.

Yanal Alan= 1/2 Taban Çevresi x Yanal Yükseklik

Hacim= 1/3 x Taban Alan x Yükseklik

Kesik Piramit: Bir piramit, tabana paralel bir düzlemle 
kesildiğinde taban ile düzlem arasında kalan kısma kesik pira-
mit denir (Görsel 2.41).

 

Burada; A1= Alt taban alanı, A2= Üst taban alanı, h= İki 
yüzey alanı arasında kalan yükseklik, T = Kesik Piramidin en 
tepe noktasıdır.

Görsel 2.41: Kesik piramit
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Düzgün Kesik Piramit: Düzgün bir piramidin tabana paralel bir 
düzlem ile kesilmesinden elde edilen piramittir.

Yanal yüzeyleri birbirine eşit ikizkenar yamuktur. Taban merkezle-
rini birleştiren doğru parçası tabanlara dik olup yüksekliği eşittir (Görsel 
2.42).

Düzgün Kesik Piramidin Yanal Alanı: Alt ve üst tabanların çevre-
leri toplamının yarısı ile yanal yüksekliğin çarpımına eşittir (Görsel 2.42).  

 

Görsel 2.42: Düzgün kesik piramit

2.3.1.5. Koninin Hacmi
Tabanı daire olan piramide koni denir. Koninin hacmi iki 

temel başlık altında incelenecektir.
Dik Koni: Yüksekliği taban merkezinden geçen koniye 

dik koni veya dönel koni adı verilir (Görsel 2.43).

Görsel 2.43: Dik koni
Kesik Koni: Bir koni, tabana paralel bir düzlemle kesildiğinde düzlem ile taban arasında kalan kısma 

kesik koni denir.

2.3.1.6. Kürenin Hacmi
Uzayda sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesine küre denir 

(Görsel 2.44). Kürenin alanı, aynı merkezli ve aynı çaplı dört tane dairenin 
alanına eşittir.

 

Görsel 2.44: Küre 

2.3.2. Hacim Hesabı Uygulamaları

Küpün Hacim Hesabı

Örnek 20. Alanı 16 cm2 olan bir küpün hacmi kaç cm3tür?

Çözüm: S= 16 cm2 ise bir kenar a= 4 cm olur.  

V= 4×4×4= 64 cm3 
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Örnek 21. Bir boyutu 50 cm olan küp şeklindeki harç teknesinin hacmi kaç m3tür?

Çözüm:    V=50×50×50= 125.000 cm3

V=125.000 cm3= 125  dm3= 0,125 m3 olarak bulunur.

Örnek 22. Hacmi 1.000 dm3 olan küp şeklindeki bir su tankının bir kenarı kaç cm’dir?

Çözüm: V= 1.000 = 10×10×10
a = 10 dm= 100 cm olarak bulunur.

Örnek 23. Boyutu 150 cm olan küp şeklindeki kum arabasının hacmi kaç m3tür?

Çözüm:     V= 150×150×150= 3.375.000 cm3 
V=3.375.000 cm3= 3.375dm3= 3,375m3 olarak bulunur.

Prizmanın Hacim Hesabı

Örnek 24. Boyutları 10, 15 ve 20 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde-
ki bir beton parçasının hacmini bularak dm3 birimine çeviriniz.

Çözüm: 
   V= 10×15×20= 3.000 cm³ = 3 dm³

Örnek 25. Taban alanı 600 cm2 ve yüksekliği 40 cm olan harç teknesinin 
hacmi kaç dm3tür?

Çözüm:  V= 600×40= 24.000 cm³ → 24.000 cm3= 24 dm3

Örnek 26. Taban alanı 400 cm2 olan üçgen şeklindeki dik prizmanın yüksekliği 30 cm ise hacmi kaç 
dm3tür?

Çözüm:  V= 400×30= 12.000 cm3 → 12.000 cm³= 12 dm3

Örnek 27. Tabanı dik üçgen olan ve dik kenarları a= 10 cm, b= 20 cm ve üçgen prizmanın yüksekliği 40 
cm ise hacmi kaç dm3tür?

Çözüm: V= 1/2×10×20×40= 4.000 cm3= 4 dm3

Silindirin Hacim Hesabı

Örnek 28. Çapı 20 cm ve yüksekliği 40 cm olan beton silindir parçasının hacmi kaç dm3tür?

Çözüm:    R= 20 cm, r= 10 cm, h= 40 cm →V= π × r2 × h

V= 3,14×102×40= 12.560 cm3 → 12.560 cm3= 12,560 dm3

Örnek 29. Taban çevresi 62,80 cm olan silindir şeklindeki beton kolonun yüksekliği 3 m’dir. Bu kolonun 
hacmi kaç dm3tür?

Çözüm:   Çevre = 2π×r, Ç = 62,80 cm ise 62,80 = 2 × 3,14 × r  →  r = 10 cm
h = 3 m =30 dm = 300 cm

 V = 3,14 × 102 × 300 = 94.200 cm³ →  94.200 cm³ = 94,200 dm³ olarak hesaplanır.
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Örnek 30. Silindir şeklindeki beton deney numunesinin hacmi 3,140 dm3tür. Bu silindir parçasının 
yüksekliği 40 cm olduğuna göre çapı kaç cm’dir?

Çözüm:           V= 3,140 dm3= 3140 cm3 
3140= 3,14× r2×40 → r2= 25 → r= 5 cm

 R= 2×r= 2×5= 10 cm olarak bulunur.

Piramidin Hacim Hesabı 

Örnek 31. Bir düzgün piramidin tabanı dikdörtgen olup ölçüleri 20 cm ve 40 cm’dir. Bu piramidin yük-
sekliği 60 cm olduğuna göre hacmi kaç dm3tür?

Çözüm:          Hacim = 1/3 x Taban Alan x Yükseklik

V= 20×40×60/3= 16.000 cm3

16.000 cm3= 16 dm3 olarak bulunur.

Koni Hacim Hesabı 
Örnek 32.Taban çapı 20 cm ve yüksekliği 30 cm olan dik koninin hacmini dm3 olarak bulunuz.

Çözüm:    Hacim= V= 1/3 × π × r² × h

R= 20 cm, r= 10 cm, h= 30 cm,

V= 1/3 × 3,14 × 10² × 30 = 3.140 cm³ → 3.140 cm³= 3,140 dm³

Örnek 33. Taban çapı 20 cm, üst çapı 10 cm ve yüksekliği 30 cm olan kesik koni şeklindeki slump (çök-
me) deney aletinin hacmini bulunuz.

Çözüm:               𝑉 =  1 3⁄ × 𝜋 × ℎ 𝑟2+ 𝑟1× 𝑟 + 𝑟12

R= 20 cm, r= 10 cm,R1= 10 cm, r1= 5 cm

V=1/3 × 3,14 × 30 (102 + 5×10 + 52)= 5.495 cm3

Küre Hacim Hesabı 

Örnek 34. Çapı 10 cm olan kürenin hacmini hesaplayınız.

Çözüm:     R=10 cm

V= 1/3 × 4 × 3,14 × 103

V= 4.187 cm3

Örnek 35. Laboratuvarda Los Angeles deneyinde kullanılan bilyelerin çapı 12 cm ve bu deneyde top-
lam 12 bilye kullanılmaktadır. Bilyelerin toplam hacmini bulunuz.

Çözüm: 
𝐻𝑎𝑐𝑖𝑚= 𝑉 =

4
3 𝜋𝑟3

R=6 cm, r=3 cm

𝐻𝑎𝑐𝑖𝑚= 𝑉 =
4
3 3,14 × 63 = 904 𝑐𝑚3

Toplam bilye hacmi= 904 × 12= 10.848 cm3
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2.3.3. Birleşik Geometrik Cisimlerin Hacim Hesapları
Birleşik geometrik cisimlerin hacim hesaplarını yapabilmek için bu cisimleri, hacimleri hesaplanabi-

len geometrik cisimlere ayırmak gerekmektedir. 
Bu konuda, yapıda kullanılan birleşik geometrik cisimlerin hacim hesaplarının nasıl hesaplandığı ör-

neklerle gösterilecektir.

Örnek 32. Aşağıda birim (br) cinsinden ölçüleri verilen birleşik geometrik cismin hacmi nedir?

Çözüm: Öncelikle birleşik geometrik cisim, hesaplanabilir geometrik cisimlere ayrılır. 

Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı gibi 1 ve 3. şeklin boyut ve ölçüleri aynıdır ve ikisi de basit bir 
dikdörtgenler prizmasıdır. Basit dikdörtgenler prizması formülünden yararlanılarak iki cismin de hacim-
leri hesaplanabilir.

 1 ve 3. şeklin hacim hesapları: Hacim = (a x b x c) formülünden,
Hacim = 100 x 20 x 50 = 100.000 br³tür.

Aynı şekilden iki adet olduğu için 100.000 x 2 = 200.000 br³ bulunur.

2. şeklin hacim hesabı: Hacim = (a x b x c) formülünden,

Hacim = 100 x 20 x 50 = 100.000 br³tür.

Toplam Hacim = 200.000 + 100.000 = 300.000 br³tür.

Örnek 33. Aşağıda ölçüleri santimetre cinsinden verilen birleşik cismin hacmi kaç metreküptür?

Çözüm: Verilen birleşik cisim, hacmi hesaplanabilen geometrik cisimlere ayırılır.

 

Dikdörtgenler Prizması Hacmi = a x b x c

Şekil 1’in Hacmi = 30 x 100 x 200 = 600.000 cm³

Şekil 2’nin Hacmi = 150 x 30 x 200 = 900. 000 cm³

Toplam Hacim = 600.000 + 900.000 = 1.500.000 cm³ = 1,5 m³ olur.
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Uygulama 2.3. Cisimlerin Boyut Hesapları 
Aşağıda verilen birleşik cismin hacminin kaç metreküp olduğunu bulunuz. Ölçüler santimetre 

olarak verilmiştir.

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulamayı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler
1. Hesaplamaya başlamadan önce birleşik 
şekli parçalara ayırınız.

1. Uygulama şekline bakınca 3 parçaya ayırmak 
yeterli görünmektedir.

2. Şekil 1’in hacmini hesaplayınız. 2. Kare prizma hacim formülünü kullanınız.

Hacim = a x b x c

Hacim = 40 x 40 x 250 = 400.000 cm³

3. Şekil 2’nin hacmini hesaplayınız. 3. Kare prizma hacim formülünü kullanınız.

Hacim = a x b x c

Hacim = 200 x 200 x 30 = 1.200.000 cm³

4. Şekil 1’in ve Şekil 2’nin hacmini toplayı-
nız.

4. Birleşik şeklin hacmi için Şekil 1’in ve Şekil 
2’nin hacimleri toplanır.

Toplam Hacim = Şekil 1 + Şekil 2

Hacim = 400.000 + 1.200.000 = 1.600.000 cm³

5. Bulduğumuz toplam hacmi istenilen bi-
rime çeviriniz.

5. Hacim = 1.600.000 cm³ = 1,6 m³

Aşağıda listelenen davranışları yapabiliyorsanız “Evet”, yapamıyorsanız “Hayır” kutucuğuna (x) 
işareti koyunuz. 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır
1 Verilen cismi düzgün geometrik cisimlere ayırabildiniz mi?
2 Verilen cismin eksik ölçülerini bulabildiniz mi?
3 Düzgün geometrik cisimlerin hacimlerini bulabildiniz mi?
4 Verilen cismin hacmini bulabildiniz mi?
5. Yaptığınız hesaplamaların sağlamasını yaptınız mı?
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Aşağıda verilen uygulamadaki birleşik cismin hacminin kaç metreküp olduğunu öğretmeninizin 
kılavuzluğunda arkadaşlarınızla bulunuz. Ölçüler santimetre olarak verilmiştir. 

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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3. ÖĞRENME BİRİMİ: YAPI BOYUT HESAPLARI

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ:
• Yapı elemanıları nelerdir? 
• Yapı elemanlarının boyutları nasıl hesaplanır?
• Yapı elemanlarının hangi türde boyutları vardır?
• Yapı elemanlarının boyutlarını hesaplamaya neden ihtiyaç duyarız?

ANAHTAR KELİMELER:
Yapı, yapı elemanı, kolon, kiriş, döşeme, duvar, temel, hesap 

3. ÖĞRENME BİRİMİ: 
YAPILARDA BOYUT 
HESAPLARI



3.1. YAPI ELEMANLARI KESİT VE YÜZEY ALAN HESAPLARI

Yapı elemanlarında kesit ve yüzey alan hesapları öğretmen ile uygulamalı olarak işlenecektir.

 GİRİŞ 
Yapılarda boyut hesabı yapabilmek için öncelikle yapıyı oluşturan yapı elemanlarını tanımalısınız. 

Yapı elemanları ile ilgili gerekli hesapların yapılabilmesi için kesit ve yüzey alanlarının şekilleri ve ölçüleri 
dikkatli ve özen gösterilerek incelenmelidir. Hatasız şekilde  matematiksel işlemler yapılmalıdır.

İnşaat sektöründeki yapı elemanları, geometrik bir cisim şeklinde şantiyelerde veya üretim tesisle-
rinde imalatları yapılır. Her yapı elemanı bir cisimdir ve boşlukta bir yer kaplar. Bu cisimler, tek bir geomet-
rik cisim şeklinde veya birkaç geometrik cismin birleşiminden oluşan birleşik bir geometrik cisim şeklinde 
de karşınıza çıkar.

Bu cisimlerin yapı elemanı olarak bir ismi vardır. Her yapı elemanının da kapladığı bir kesit alanı, 
yüzey alanı ve hacmi vardır. Bu yapı elemanlarını projeden veya görselden incelediğinizde hangi geometrik 
şekillerde üretildiğini bilmelisiniz. Bu şekillere göre de gerekli matematiksel hesaplamaları yapabilmelisi-
niz.

Bu bölümde öğreneceğiniz bilgilerle, yapılacak inşaatta size lazım olacak alan hesaplamalarını ya-
pabileceksiniz. Bu hesaplamalarda bulduğunuz alan ölçülerini, yapı elemanlarının üretimi için ve gerekli 
malzemelerin temini için kullanacaksınız. Yapacağınız alan hesaplamaları, işin karşılığı olan parasal değer-
leri çarparak size bu inşaatın ne kadar maliyeti olacağı hakkında genel bir fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır. 
Burada öğreneceğiniz hesaplar, yapı maliyet hesapları gibi hesap  işlemleri gerektiren derslerinizde de size 
kaynak olacaktır.

Sevgili Öğrenciler, çevrenizden yapıyı oluşturan taşıyıcı elemanlar hakkında bilgi toplayınız. Hangi 
geometrik şekillerden yapıldığını araştırınız. Kesit ve yüzey alanlarını hesaplayabilmek için hangi ma-
tematiksel işlem yapmanız gerektiğini belirleyiniz. Araştırma ve gözlemlerinizi rapor haline getiriniz. 
Hazırladığınız raporu sınıfta öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

Sevgili Öğrenciler, örnek çözümlerinde, grup çalışmalarında uyum becerilerinizin geliştirilmesine 
katkı sağlamak amacıyla 3 kişilik gruplar oluşturunuz. Oluşturduğunuz grup içerisinde arkadaşları-
nızla iş birliği yaparaköğrenme becerilerinizi artırınız.

Sevgili Öğrenciler, yapı elemanlarını öğrenip verilen şekilleri hassas ve titizlikle inceleyerek hesap-
lamalarda hata yapma riskini en aza indirebilirsiniz. Hesaplamaları yaparken sabırlı olup aceleci 
davranmamalısınız. Matematiksel işlemlerinizi dikkatli ve kontrollü yapmalısınız. Doğru yapılan alan 
hesaplamaları başarılı bir uygulama yapmanızı sağlayacaktır.

100

Yapılarda Boyut Hesapları



Yapıyı Oluşturan Taşıyıcı Elemanlar
Yapıyı oluşturan ana taşıyıcı elemanlar; temel, kolon, kiriş, döşeme ve duvar olarak isimlendirilir 

(Görsel 3.1).
• Temel inşaatında yapılacak kazı yüzeyi alanı ve hacmini bulmak (temel taban alanı) 
• Yapı elemanının inşası için gerekli kalıp ve iskele yüzey alanını bulmak
• Yapı elemanına uygulanacak izolasyon ve yalıtım işlerindeki yüzey alanını bulmak
• Kaplama yapılacak yüzeylerin alanını bulmak
• Statik ve betonarme donatısını hesaplamak gibi işlerde kullanılabilir.

 

Görsel 3.1: Yapıyı oluşturan taşıyıcı elemanlar 

Yapı Elemanlarında Kesit ve Yüzey Alan Hesapları Yapmak İçin İşlem Basamakları
• Alan hesabı yapmak için iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerine uygun gerekli donanım ve ortam sağ-

lanır.
• Yapı elemanının görseli incelenir ve hangi çeşit yapı elemanı olduğu belirlenir.
• Görseldeki ölçü birimleri kontrol edilerek ölçü birimlerinin aynı olması için gerekli birim çevirme 

işlemi yapılır.(Genellikle farklı birim istenmedikçe metre ölçü birimi cinsinden alan hesaplanır.)
• Yapı elemanı görselindeki yüzey birden çok birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise görseldeki 

yüzey alanları bilinen geometrik şekillere bölünerek bölünen alanlar renklerle, rakamlarla veya harflerle 
isimlendirilir.

• İsimlendirilen geometrik şeklin ölçüleri görselden okunarak en, boy ve yükseklik olarak not alınır. 
(Uzunluk ölçüsü biriminde virgülden sonra en az bir basamak genelde iki basamak, alan ölçüsü biriminde 
virgülden sonra iki basamak, hacim ölçüsü biriminde virgülden sonra üç basamak yazılmalıdır.)

• Yapı elemanının taban alanını bulmak için her geometrik şekle uygun olan matematiksel işlemler 
hesap makinesi ile dikkatlice yapılır. Yapı elemanı birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise isimlendirmeye 
göre ayrı ayrı alanları hesaplanır ve toplamı alınarak toplam taban alanı bulunur.

• Yapı elemanının yüzey alanını bulmak için her geometrik şekle uygun olan matematiksel işlemler 
hesap makinesi ile dikkatlice yapılır. Yapı elemanı birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise isimlendirmeye 
göre ayarı ayrı alanları hesaplanır ve toplamı alınarak toplam yüzey alanı bulunur.

• Yapı elemanının kesit yüzey alanını bulmak için her geometrik şekle uygun olan matematiksel 
işlemler hesap makinesi ile dikkatlice yapılır. Yapı elemanı birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise isimlen-
dirmeye göre ayrı ayrı alanları hesaplanır ve toplamı alınarak toplam kesit yüzey alanı bulunur.

• Yapılan tüm matematiksel işlemlerin kontrolü yapılır ve ölçü birimleri yazılır.

Temel 
perde 
duvarı

Tesviye betonu

Döşeme
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Kolon

Tretuvar

Toprak zemin
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3.1.1. Temeller
 Yapının kendi ağırlığı (zati ağırlık) ile yapının üzerine binen hareketli yükleri (insan, eşya vb.) emni-

yetli bir şekilde zemine aktaran yapı elemanlarına temel denir.
Temeller, üzerlerine gelen yükle yükü aktaran taşıyıcı elemana ve zemin türüne bağlı olarak dizayn 

edilir. Temel oluşturulmadan önce zemin etütleri yapılır ve zeminin taşıma gücü belirlenir. Temeli oluştu-
racak malzemelerin seçimi, temel şekli ve temelin boyutları belirlenirken yapılan hesaplamalarda zeminin 
taşıma gücü değerinin aşılmaması gerekir.

Temellerde alan hesabı; temel dış yüzey alanı (kalıp yüzeyi), en kesit ve boy kesit alanı, temel taban 
alanı gibi sonradan yapılacak hesaplarda kullanmak için yapılır. 

Temeller yapıldığı malzemelere göre (Şema 3.1) veya zeminin taşıma gücüne bağlı olarak temelin 
yapıldığı derinlik ve yapım şekline göre (Şema 3.2) çok değişik şekillerde sınıflandırılabilir.   

Şema 3.1: Yapıldığı malzemeye göre temel çeşitleri

Şema3.2: Temelin yapıldığı derinlik ve yapım şekline göre temel çeşitleri 

Sevgili Öğrenciler, temel kesit ve alan hesabı yapmadan önce Şema 3.2’de gösterilen temel çeşitle-
rinin şekillerini iyice öğrenmeli, sabırlı olmalı ve aceleci olmadan hangi geometrik şekle benzediğini 
dikkatlice kavramalısınız.

Yapıldığı Malzemeye Göre Temeller

Tuğla 
Temeller

Taş
Temeller

Ahşap
Temeller

Beton
Temeller

Betonarme
Temeller

Çelik
Temeller

Yapıldığı Derinlik ve Yapım Şekline Göre Temeller

Yüzeysel
Temeller

Derin
Temeller

Tek Yönde

Tekil
(Münferit)

Temel

Birleşik
Temel

Sürekli
(Mütemadi)

Temel

Radye
Temel

Düz 
Temel

Apartmanlı
(Kademeli)

Temel

Eğimli
(Pabuçlu)

Temel

Çift Yönde

Duvaraltı
Temeli

Ayak
Temel

Kazık
Temel Kesonlar

Kirişli
Radye
Temel

Mantar
Radye
Temel

Ters Kemer 
Radye Temel

Rijit
Radye
Temel

Düz 
Radye 
Temel
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A- Yüzeysel Temeller

a. Duvaraltı Temeli (Basit Temel)
Bu tip temeller üstteki duvar genişliğinden en az 10 cm daha geniş olacak şekilde, yüksekliği 20-40 

cm olacak şekilde duvar boyunca inşa edilir. 
Genellikle bir-iki katlı basit yığma yapıların temelinde, bahçe duvarlarının ve bazen de yüksek olma-

yan istinat duvarlarının altına demir donatısız veya az donatılı olarak betonarme bir kiriş yapılarak oluştu-
rulur (Görsel 3.2).                                            

Görsel 3.2: Duvaraltı temeli 

Örnek 1. Aşağıda ölçüleri ve şekli verilen basit 
temelin;

a) Taban alanını,

b) Temel kesit yüzey alanını,

c) Temel pabucunun yan yüzey alanını bu-
lunuz. 

 

a) Temel taban alanı
Taban alanı şekil olarak dikdörtgen;

Temel genişliği a = 80 cm/100 =0,80 m

Temel taban boyu b = 400 cm/100= 4,00 m

Taban alanı A= a x b = 0,80 x 4,00

Taban alanı A= 3,20 m²

b) Temel kesit yüzey alanı
Kesit yüzey alanı şekil olarak dikdörtgen;

Kesit yüzey eni a = 80 cm =0,80 m

Kesit yüzey yüksekliği h = 40 cm/100= 0,40 m

Kesit yüzey alanı A = a x h = 0,80 x 0,40

Kesit yüzey alanı A = 0,32 m²

�) Temel pabucunun yan yüzey alanı
Yan yüzey alanı 4 parçadan oluşmakta, 2 adet yan 
yüzeyi ile 2 adet kesit yüzeyi ve hepsi de geometrik 
şekil olarak dikdörtgendir.

Yan yüzey boyu a = 400 cm = 4,00 m     

Yan yüzey eni b = 80 cm = 0,80 m      

Yan yüzey yüksekliği h = 40 cm/100 = 0,40 m

1. yol: Bir yan yüzey alanı A= a x h = 4,00 x 0,40     

Yan yüzey alanı A=  1,60 m² x 2 adet = 3,20 m²

Bir kesit yüzey alanı A= 0,32 m²     ise            

Kesit yüzey alanı A=  0,32 m² x 2 adet = 0,64 m²

Ʃ Yan yüzey alanı = 3,20 + 0,64 = 3,84 m²

2. yol: Yan yüzeylerin çevre boyu 

Ç= (2 adet x a) + (2 adet x b) =

 (2 x 4,00) + (2 x 0,80) = (8,00+1,60) = 9,60 m

Ʃ Yan yüzey alanı = Ç x h = 9,60 x 0,40 = 3,84 m²
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b. Tekil (Münferit) Temeller
Orta sert temel zemini ve düşük yapı ağırlığı söz konusu ise "tekil temel" kullanılır. Bu tip temeller 

betonarme karkas yapıda yalnızca kolonların altına tek tek kolon kesitinden çok daha büyük betonarme bir 
plak (pabuç) oluşturularak yapılan yüzeysel temellerdir. Pabuç boyutları en az 100x100 cm, kalınlığı en az 
25 cm olacak şekilde hesaplanıp boyutlandırılır. Münferit temeller; kare, dikdörtgen, çokgen veya nadiren 
daire şeklinde düz plaka halinde, kenarları kademeli veya eğik biçimde betonarme olarak yapılır. Betonar-
me yapılarda münferit temeller, kaymaların önlenmesi için birbirine en az 30x30 cm kesitli bağ kirişleri ile 
bağlanır (Görsel 3.3).

Görsel 3.3: Münferit (tekil) temeller 

Örnek 2. Aşağıda ölçüleri ve şekli verilen düz tekil temelin;

a) Taban alanını,
b) Temel kesit yüzey alanını, 
c) Temel pabucunun yan dik yüzey alanını bulunuz.

 

a)Temel taban alanı -1-No.lu alan
Taban alanı şekil olarak dikdörtgen;

Temel genişliği a = 100 cm/100 =1,00 m

Temel taban boyu b = 140 cm/100= 1,40 m

Taban alanı A = a x b = 1,00 x1,40 

Taban alanı A =  1,40 m²

b)Temel kesit yüzey alanı -2-No.lu alan

Kesit yüzey alanı şekil olarak dikdörtgen;

Kesit yüzey eni a = 140 cm/100= 1,40 m

Kesit yüzey yüksekliği h = 30 cm/100= 0,30 m

Kesit yüzey alanı A= a x h = 1,40 x 0,30

Ʃ Kesit yüzey alanı A =  0,42 m²

c) Temel 
pabucunun yan yüzey alanı -3-No.lu alan

Yan yüzey alanı şekil olarak 4 parçadan oluşmak-
ta, 2 adet yan yüzey ile 2 adet kesit yüzeyi ve hepsi 
de dikdörtgendir. 

Yan yüzey boyu a = 140 cm = 1,40 m     

Yan yüzey eni b = 100 cm = 1,00 m   

Yan yüzey yüksekliği h = 30 cm = 0,30 m

Yan yüzeylerin çevre boyu Ç= (2 ad. x a) + (2 ad. x b)

= (2 x 1,40) + (2 x 1,00) = (2,80+2,00)  =  4,80 m

Toplam yan yüzey alanı = Ç x h = 4,80 x 0,30 

Toplam yan yüzey alanı = 1,44 m²
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Örnek 3. Aşağıda ölçüleri ve şekli verilen 
ampatmanlı (kademeli) temelin;

a) Taban alanını,
b) Temel kesit yüzey alanını,
c) Temel pabucunun yan dik yüzey 

alanını bulunuz. 

 

c) Temel pabucunun dik yan yüzey alanı 4- 5 No.lu alanlar

4 no. yüksekliği h = 30 cm = 0,30 m

4. yan dik yüzeylerin çevre boyu Ç4 = (2 ad. x 1,10) + (2 ad. x 1,00) = (2,20 + 2,00) = 4,20 m.

4 no. yan dik yüzey alanı A4 = Ç x h=4,20 x 0,30 = 1,26 m² 

5 no. yüksekliği h = 20 cm = 0,20 m

5 no. yan dik yüzeylerin çevre boyu  Ç5 =  2 ad. x (1,10-2 x 0,25) +2 ad x (100 - 2 x 0,15) =(2 x 0,60) + (2 x 0,70) 

Ç5 = 1,20 + 1,40 = 2,60 m. 

 5 No. Yan dik yüzey alanı A5 = Ç5 x h = 2,60 x 0,20 = 0,52 m²

Ʃ Temel dik yüzey alanı = A4 + A5= 1,26 + 0,52 = 1,78 m²
Örnek 4. Aşağıda ölçüleri ve şekli verilen eğimli (pabuçlu) tekil temelin;

a) Taban alanını,
b) Temel kesit yüzey alanını,
c) Temel pabucunun yan dik yüzey alanını bulunuz.
Çözüm:

a)Temel taban alanı

Taban alanı =   1,20x 1,50 = 1,80 m²

b)Temel kesit yüzey alanı -1-2-3-No.lu alanlar

1 no.lu alan (dikdörtgen) A1= 0,25x1,50 = 0,37 m²

2 no.lu alan (dik üçgen) A2 = [ ]x 2 ad. = 0,45x0,20 = 0,09 m²

3 no.lu alan (dikdörtgen) A3 = 0,60x0,20 = 0,12 m²

ΣKesit yüzey alanı=A1+A2+A3=0,37+0,09+0,12 =0,58 m²

 c) Temel pabucunun yan dik yüzey alanı

Yan yüzeylerin çevre boyu Ç= (2 x 1,20) + (2 x 1,50) = (2,40 + 3,00) = 5,40 m

Yan dik yüzey alanı = Ç x h = 5,40 x 0,25 = 1,35 m²

 a)Temel taban alanı 1 No.lu alan
Taban alanı şekil olarak dikdörtgen;

Temel genişliği a = 100 cm/100 =1,00 m

Temel taban boyu b = 110 cm/100= 1,10 m

Taban alanı A1= a x b = 1,00 x1,10 

Taban alanı A1= 1,10 m²

b)Temel kesit yüzey alanı 2-3 No.lu alanlar
Kesit yüzey alanı şekil olarak 2 parça halinde dikdörtgen;

2 no. kesit yüzey eni a = 110 cm/100= 1,10 m

2 no. kesit yüzey yüksekliği h = 30 cm/100= 0,30 m

2 no. kesit yüzey alanı a2= a x h = 1,10 x 0,30=0,33 m²

3 no. kesit yüzey eni a =(10+40+10) =60 cm/100= 0,60  m

3 no. kesit yüzey yüksekliği h = 20 cm/100= 0,20 m

3 no. kesit yüzey alanı a3= a x h = 0,60 x 0,20=0,12 m²

Ʃ Kesit yüzey alanı  =A2+A3= 0,33+0,12 = 0,45 m²
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c. Birleşik Temel 
İki  kolon birbirine çok yakın olması durumunda tekil temeller çakışabilir. Kolonların altına  tek pabuç 

yapılarak birleşik temel oluşturulur (Görsel 3.4).

Görsel 3.4: Birleşik temel

Örnek 5. Yanda ölçüleri ve şekli verilen birleşik temelin;

a) Taban alanını,

b) Temel kesit yüzey alanını,

c) Temel pabucunun yan dik yüzey alanını 
bulunuz.

a)Temel taban alanı 

Taban  alanı =   3,00x 1,25 = 3,75 m²

b)Temel kesit yüzey alanı -1-2-No.lu alan

1 no.lu alan (dikdörtgen) A1= 0,40x1,25 = 0,50 m²

2 no.lu alan (dikdörtgen) A2= 0,40 x3,00 = 1,20 m²

Σ Kesit yüzey alanı=A1+A2= 0,50+1,20 = 1,70 m²

c) Temel pabucunun yan yüzey alanı 

Yan yüzeylerin çevre boyu Ç

= (2 x 1,25) + (2 x 3,00) = (2,50+6,00)  

=  8,50 m

Σ Yan dik yüzey alanı = Ç x h = 8,50 x 0,40

 = 3,40 m²

ç. Sürekli (Mütemadi) Temel
Kolon ebatlarının büyük ve kolonların çok sık, perde duvar veya taşıyıcı panellerin olduğu 

durumlarda kolonların temelleri çakışabilir. Bu durumda bir sıradaki kolonların temelleri birleştiri-
lerek şerit halinde bir "sürekli temel" oluşturulur. Mütemadi temeller genellikle kagir yığma yapı-
larda duvarlar altında hatıl şeklinde, iskeletli yapılarda kiriş veya kirişli plaka şeklinde tanzim edilir. 
Yapının bir doğrultudaki her aksı boyunca dizili kolonlarının altına ters tablalı betonarme bir kiriş 
yapılır. Kolon kesiti tümüyle kirişe oturmalı, kirişin dışına taşmamalıdır. Bu nedenle kiriş genişliğini 
kolonların kesitleri belirler.  Kolon yükleri kirişe, kirişten tablaya (pabuca), tabladan zemine aktarılır. 
Pabuç kalınlığı en az 20 cm, pabuç genişliği en az 100 cm olmalıdır. Sürekli temellerin yapımındaki 

Kolon

Birleşik 
Temel 
Pabucu

Bağ Kirişi

Birleşik Temel Planı
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amaç, bina yüklerini daha geniş bir zemin şeridine güvenli bir şekilde aktarmaktır. Sürekli temeller farklı 
en kesitlerde uygulanabilir (Görsel 3.5).  

Görsel 3.5: Sürekli temel en kesit örnekleri

d. Tek Yönde Sürekli Temel 
Bir doğrultuda sürekli temel kolonları, bir doğrultuda düzenli dizili hangar tipi olan yapılarda kulla-

nılır. Apartman tipi yüksek yapılar için genellikle uygun değildir. Farklı oturma riski yüksektir (Görsel 3.6). 

e. Çift Yönde Sürekli Temel 
Yapının her iki doğrultudaki her aksı boyunca dizili kolonlarının altına ters tablalı betonarme kiriş 

yapılır. Kolon yükleri kirişe, kirişten tablaya (pabuca) ve tabladan zemine aktarılır.
İki doğrultuda sürekli temel apartman tipi yüksek yapılar için genelde uygundur. Farklı oturma riski; 

bir doğrultuda sürekli temele nazaran, çok daha düşüktür (Görsel 3.7).

Görsel 3.6:Tek yönlü sürekli temel

Görsel 3.7: Çift yönlü sürekli temel 

Örnek 6. Yanda ölçüleri ve şekli verilen tablalı kirişli mütemadi temelin;
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a) Taban alanını,
b) Temel kesit yüzey alanını,
c) Temel pabucunun yan dik yüzey alanını bulunuz.

a) Temel taban alanı     
Taban alanı =   1,05 x 4,00 = 4,20 m² 

b) Temel kesit yüzey alanı 1-2-No.lu alanlar

1 no.lu alan (dikdörtgen) A1= 0,50 x 1,05= 0,52 m²

2 no.lu alan (dikdörtgen) A2= 0,30 x 0,65= 0,19 m²

Σ Kesit yüzey alanı=A1+A2= 0,52+ 0,19 = 0,71 m²

c) Temel pabucunun yan yüzey alanı 
1 no.lu yan yüzeylerin çevre boyu Ç1= (2 x1,05) +(2 x 4,00) = (2,10+8,00) = 10,10 m

1 no.lu yan yüzeylerin alanı A1 == Ç1x h1 = 10,10 x 0,50= 5,05 m²

2 no.lu yan yüzeylerin çevre boyu Ç2= (2 x 0,65) + (2 x 4,00) = (1,30+8,00) = 9,30 m

2 no.lu yan yüzeylerin alanı  A2 == Ç1x h2 = 9,30 x 0,30= 2,79 m²

 Σ Yan dik yüzey alanı = A1 + A2= 5,05 x 2,79 = 7,84 m²

f. Radye ( Plak) Temeller
Zemin taşıma gücünün çok düşük ve yetersiz olduğu veya zeminin temel yatağı boyunca farklılık gös-

terdiği durumlarda, binanın yapacağı farklı oturmaları önlemek amacıyla tüm kolon ve perdelerin temelleri 
birleştirilerek binanın tümü veya bir kısmında plak temel radye-jeneral veya kısaca radye temel uygulanır. 

Genel olarak binanın oturacağı alanın tamamına yapılmış kalın, tek bir plak ve bu plağa bağlanmış 
kolonlardan oluşur. Zemini tamamen örten, ters yerleştirilmiş bir plak döşeme şeklinde çalışır. Plak temel-
ler, bina yüklerinin dağılacağı alanı büyütürken binada meydana gelebilecek farklı çökmeleri de önler. Bu 
temellerde plaka kalınlığı en az 20 cm alınır. Radye temeller, zeminin durumuna göre farklı şekillerde uygu-
lanır.

Örnek 7. Yanda şekli ve ölçüleri verilen kesit şekilleri 

farklı MT 1, MT 2, MT 3 mütemadi temellerinin;

a) Taban alanlarını ,  

b) Temel kesit yüzey alanlarını,    

c) Temel pabucunun yan dik yüzey alanlarını 
bulunuz. 

(Plan ve kesit görsellerinde birleşik geometrik 
şekiller, basit geometrik şekillere ayrılmış ve çözüm 
için numaralandırılmıştır.) 

a) Temel taban alanları 
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Mt-1 temeli = 0,75 x 9,00 = 6,75 m²  

Mt-2 temeli = 1,40 x 9,00 =12,60 m²   

Mt-3 temeli = 1,00 x 9,00 = 9,00 m²      

Σ Taban  alanı = MT1+MT2+MT3 = 6,75+12,60+9,00 = 28,35 m²

b) Temel kesit yüzey alanları

MT-1 Temeli 1 no.lu alan (dikdörtgen) A1 = 0,50 x 0,90 = 0,45 m²

MT-1 Temeli 2 no.lu alan (dikdörtgen) A2 = 0,25 x 0,30 = 0,07 m²

ΣMT-1 Kesit yüzey alanı=A1+A2= 0,45 + 0,07 = 0,52 m²

MT-2 Temeli 3 no.lu alan (dik yamuk- 2 adet) 

A3 = 2 adet x((0,20+0,50)/2)x0,40 = 2 x 0,35 x 0,40= 0,28 m²

MT-2 Temeli 4 no.lu alan (dikdörtgen) A4  = 0,60 x 0,50 = 0,30 m²

ΣMT-2 Kesit yüzey alanı=A1+A2= 0,28 + 0,30 = 0,58 m²

MT-3 Temeli 5 no.lu alan (dikdörtgen) A5 = 1,00 x 0,20 = 0,20 m² 

MT-3 Temeli 6 no.lu alan (dikdörtgen) A6 = 0,40 x 0,70 = 0,28 m² 

ΣMT-3 Kesit yüzey alanı=A1+A2= 0,20 + 0,28 = 0,48 m²

c) Temel pabucunun yan dik yüzey alanları 

MT-1 Temeli uzun kenarların alanı A UZ =( 2 adet x L boyu ) x h=(2x9,00) x 0,90=18,00x 0,90 =16,20 m²

MT-1 Temeli kısa kenar (kesit alanı)= ΣMT-1 kesit yüzey alanı=A1+A2= 0,52 m² hesaplanmıştır.

ΣMT-1 Yan dik yüzey alanı = A UZ + (2 ad.x ΣMT-1 kesit yüzey alanı) = 16,20+(2x0,52) =16,20+1,04=17,24 m²  

MT-2 Temeli uzun kenarların alanı A UZ =( 2 adet x L boyu )x h=(2x9,00)x 0,20=18,00x 0,20 =3,60 m²

MT-2 Temeli kısa kenar (kesit alanı)= ΣMT-2 kesit yüzey alanı=A1+A2= 0,58 m² hesaplanmıştır.

ΣMT-2 Yan dik yüzey alanı =A UZ +(2 ad.x ΣMT-1 kesit yüzey alanı )=3,60+(2x0,58)=3,60+1,16 =4,76 m²

MT-3 Temeli 5 no.lu yan yüzeylerin çevre boyu Ç1= (2 x 9,00) + (2 x 1,00) = (18,00+2,00)  = 20,00 m

MT-3 Temeli 5 no.lu yan yüzeylerin alanı  A1 = Ç1x h1 =20,00 x 0,20= 4,00 m²

MT-3 Temeli 6 no.lu yan yüzeylerin çevre boyu Ç2= (2 x 9,00) + (2 x 0,40) = (18,00+0,80)  = 18,80 m

MT-3 Temeli 6 no.lu yan yüzeylerin alanı  A2 = Ç2x h2 =18,80 x 0,70= 13,16 m²

Σ MT-3 Yan dik yüzey alanı = A1 + A2=4,00+13,16 = 17,16 m²

g. Düz Radye Temel: 

Genellikle duvar ve kolonlar birbirine yakın ve yükleri de az ise temel, düz radye şeklinde 
yapılır (Görsel 3.8). 

Görsel 3.8: Düz radye temel plan ve kesiti
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Örnek 8. Yanda şekli ve ölçüleri verilen  düz radye temelin;

a) Taban alanını ,  

b) Temel kesit yüzey alanını ,  

c) Temel pabucunun yan dik yüzey alanını 
bulunuz. 

a) Temel taban alanı     

Ta=taban alanı =   9,50 x 11,50 = 109,25 m² 

T1=1 no.lu alan=4,50 x 5,50 = 24,75 m²

Σ Taban alanı = Ta-T1 = 109,25-24,75

Σ Taban  alanı= 84,50 m²

b) Temel kesit yüzey alanı

Σ Kesit yüzey alanı= 0,50 x 11,50 = 5,75 m²

c) Temel pabucunun yan yüzey alanı 

Σ Çevre =  (2x11,50)+(2x9,50) = 42,00 m              

h= 0,50 m

Σ Yan dik yüzey alanı = Ç x h = 42,00 x 0,50 

Yan dik yüzey alanı = 21,00 m² 

Diğer yüzeysele temel çeşitleri ise; Kirişli Radye Temeller, Alttan Kirişli Radye Temeller, Üst-
ten Kirişli Radye Temeller, Mantar Şeklinde Radye Temeller, Ters Kemer Şeklinde Radye Temeller 

ve Rijit Radye Temellerdir.

B-Derin Temeller
Üzerine yapının oturacağı sağlam zeminin çok derinlerde olması durumunda, hem taşıma 

gücü fazla olan zemin tabakalarından yararlanmak hem de zemin içinde kullanılabilir hacimler oluş-
turmak amacıyla derin temeller yapılır. Zemin içine yerleştirilen derin temeller ahşap, çelik ya da 
beton malzemelerinden imal edilir. Farklı yapım teknikleri ve uygulama alanları ile çok önemli ya-
pısal elemanlardır.

 Çeşitleri;
- Ayak Temel  
- Kazık Temel  
- Keson Temel
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Uygulama 3.1: Yığma Yapı Basit Temelinde Kesit ve Yüzey Alanı 
Hesaplama

Yapı elemanlarından temeller ile ilgili kesit ve yüzey alan hesaplarını yapmak.

Aşağıda şekli ve ölçüleri verilen  yığma yapı temelinin temel taban alanını, temel kesitinin alanını 
ve temel pabucunun dik yüzey alanını hesaplayınız. (Planda verilen uzunluklar cm’dir.) Uygulamayı doğru 
yapabilmeniz için öğretmeninizin yapacağı uyarıları dikkatlice dinleyiniz. Açıklanmasına ihtiyaç duyduğu-
nuz konuları öğretmeninize sorunuz.

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

İşlem Basamakları

• Alan hesabı yapmak için iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerine uygun gerekli donanım ve ortam sağlanır.
• Temel görseli ve ölçüleri incelenir.
• Görseldeki ölçü birimleri kontrol edilerek ölçü birimlerinin aynı olması için gerekli birim çevirme 

işlemi yapılır.(Genellikle farklı birim istenmedikçe metre ölçü birimi cinsinden alan hesaplanır.)
• Temel görselindeki yüzey birden çok birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise görseldeki yüzey 

alanları bilinen geometrik şekillere bölünerek bölünen alanlar renklerle, rakamlarla veya harflerle 
isimlendirilir.

• İsimlendirilen geometrik şeklin ölçüleri görselden okunarak en, boy ve yükseklik olarak not alınır.
• Temel taban alanı, temel pabucu dik yüzey alanı ve temel kesit yüzey alanını bulmak için her geo-

metrik şekle uygun olan matematiksel işlemler hesap makinesi ile dikkatlice yapılır. 
• Yapılan tüm matematiksel işlemlerin kontrolü yapılır ve ölçü birimleri yazılır.
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Değerlendirme 3.1 

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kontrol 
ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Problem çözümü için gerekli donanımı sağladınız mı?

2 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?

3 Şekil üzerinde hesaplama yapacağınız geometrik şekli isimlendirdiniz mi?

4 Ölçü birimlerini kendi içerisinde dönüştürdünüz mü?

5 Matematiksel işlemin ne olduğuna  karar verdiniz mi?

6 Matematiksel işlemi el hesabı veya hesap makinesi kullanarak doğru bir şekilde yaptı-
nız mı?

7 Bulduğunuz sonuca birimini yazdınız mı?

8 İşlemin sonucunu bulduktan sonra sağlamasını yaparak kontrol ettiniz mi?
Not: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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Uygulama 3.2: Alttan Kirişli Radye Temellerde Kesit ve Yüzey Alanı 
Hesaplama

Aşağıda şekli ve ölçüleri verilen  alttan kirişli radye temelin temel taban alanını, temel kesitinin 
alanını ve temel kirişlerinin dik yüzey alanını hesaplayınız. (Planda verilen uzunluklar cm’dir.) Uygulama-
yı doğru yapabilmeniz için öğretmeninizin yapacağı uyarıları dikkatlice dinleyiniz. Açıklanmasına ihtiyaç 
duyduğunuz konuları öğretmeninize sorunuz.

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

İşlem Basamakları
• Alan hesabı yapmak için iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerine uygun gerekli donanım ve ortam sağ-

lanır.
• Temel görseli  ve ölçüleri incelenir.
• Görseldeki ölçü birimleri kontrol edilerek ölçü birimlerinin aynı olması için gerekli birim çevirme 

işlemi yapılır.(Genellikle farklı birim istenmedikçe metre ölçü birimi cinsinden alan hesaplanır.)
• Temel görseldeki yüzey birden çok birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise görseldeki yüzey 

alanları bilinen geometrik şekillere bölünerek bölünen alanlar renklerle, rakamlarla veya harflerle isim-
lendirilir.

• İsimlendirilen geometrik şeklin ölçüleri görselden okunarak en, boy ve yükseklik olarak not alınır.
• Temel taban alanı, temel kirişlerinin dik yüzey alanı ve temel kesit yüzey alanını bulmak için her 

geometrik şekle uygun olan matematiksel işlemler hesap makinesi ile dikkatlice yapılır. 
• Yapılan tüm matematiksel işlemlerin kontrolü yapılır ve ölçü birimleri yazılır.
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Değerlendirme 3.2

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kontrol 
ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Problem çözümü için gerekli donanımı sağladınız mı?

2 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?

3 Şekil üzerinde hesaplama yapacağınız geometrik şekli isimlendirdiniz mi?

4 Ölçü birimlerini kendi içerisinde dönüştürdünüz mü?

5 Matematiksel işlemin ne olduğuna karar verdiniz mi?

6 Matematiksel işlemi el hesabı veya hesap makinesi kullanarak doğru bir şekilde yaptı-
nız mı?

7 Bulduğunuz sonuca birimini yazdınız mı?

8 İşlemin sonucunu bulduktan sonra sağlamasını yaparak kontrol ettiniz mi?
 Not: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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Uygulama 3.3: Mantar Radye Temellerde Kesit Ve Yüzey Alanı 
Hesaplama

Aşağıda şekli ve ölçüleri verilen  mantar  radye temelin temel taban alanını, temel kesitinin alanını 
ve temel kirişlerinin dik yüzey alanını hesaplayınız. (Planda verilen uzunluklar cm’dir.) Uygulamayı doğru 
yapabilmeniz için öğretmeninizin yapacağı uyarıları dikkatlice dinleyiniz. Açıklanmasına ihtiyaç duyduğu-
nuz konuları öğretmeninize sorunuz.

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

 

İşlem Basamakları
• Alan hesabı yapmak için iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerine uygun gerekli donanım ve ortam sağ-

lanır.
• Temel görseli ve ölçüleri incelenir.
• Görseldeki ölçü birimleri kontrol edilerek ölçü birimlerinin aynı olması için gerekli birim çevirme 

işlemi yapılır.(Genellikle farklı birim istenmedikçe metre ölçü birimi cinsinden alan hesaplanır.)
• Temel görseldeki yüzey birden çok birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise görseldeki yüzey 

alanları bilinen geometrik şekillere bölünerek bölünen alanlar renklerle, rakamlarla veya harflerle isim-
lendirilir.

• İsimlendirilen geometrik şeklin ölçüleri görselden okunarak en, boy ve yükseklik olarak not alınır.
• Temel taban alanı, temel kirişlerinin dik yüzey alanı ve temel kesit yüzey alanını bulmak için her 

geometrik şekle uygun olan matematiksel işlemler hesap makinesi ile dikkatlice yapılır.
• Yapılan tüm matematiksel işlemlerin kontrolü yapılır ve ölçü birimleri yazılır.
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Değerlendirme 3.3

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kontrol 
ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Problem çözümü için gerekli donanımı sağladınız mı?

2 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?

3 Şekil üzerinde hesaplama yapacağınız geometrik şekli isimlendirdiniz mi?

4 Ölçü birimlerini kendi içerisinde dönüştürdünüz mü?

5 Matematiksel işlemin ne olduğuna  karar verdiniz mi?

6 Matematiksel işlemi el hesabı veya hesap makinesi kullanarak doğru bir şekilde yap-
tınız mı?

7 Bulduğunuz sonuca birimini yazdınız mı?

8 İşlemin sonucunu bulduktan sonra sağlamasını yaparak kontrol ettiniz mi?
 Not: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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3.1.2. Kolonlar
Katlardaki döşeme ve kiriş gibi yatay taşıyıcı elemanlardan aldığı yükleri temele ileten düşey yapı 

elemanlarına kolon denir. Betonarme, çelik, kâgir (tuğla-taş), ahşap malzeme ile yapılabilir. Kolonlar ya-
pının en önemli taşıyıcı elemanlarındandır. Kolonlarda meydana gelebilecek herhangi bir hasar, sistemin 
tümünü etkiler. Kolon kesitinin büyük kenarı, küçük kenarın 5 katından fazla ise perde adını alır.

Kolonlarda alan hesabı; kolon dış yüzey alanı (kalıp yüzeyi), en kesit ve boy kesit alanı gibi sonradan 
yapılacak hesaplarda kullanmak için yapılır. 

Kolonlar kesit şekilleri, donatıları, yapıldığı malzeme vb. çok değişik şekillerde sınıflandırılabilir 
(Şema 3.3). 

Şema 3.3: Kolon çeşitleri

A- Kesit Şekillerine Göre Kolonlar: Kolonlar değişik geometrik kesitlerde inşa edilebilir. Günümüzde 
yoğun olarak kullanılan kolon kesit şekilleri aşağıda verilmiştir (Görsel 3.9).

• Kare kesitli kolonlar
• Dikdörtgen kesitli kolonlar 
• Çokgen kesitli kolonlar 
• Dairesel kesitli kolonlar

 
Görsel 3.9: Kolon kesit şekilleri

Kolon Çeşitleri

Kesit Şekilllerine Göre Kolonlar Donatılarına Göre Kolonlar

Dikdörtgen 
Kesitli Ko-

lonlar

Çokgen 
Kesitli 

Kolonlar

Dairesel 
Kesitli 

Kolonlar

Kare Kesitli 
Kolonlar

Fretli 
Kolonlar

Poligon 
Kolonlar

Profile
Donatılı 
Kolonlar

Etriyeli 
Kolonlar
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Örnek 9. Aşağıda ölçüleri, şekli ve kesitleri verilen kolonların;

a) Kesit yüzey alanlarını,

b) Yan dik yüzey alanlarını bulunuz.

a) Kolon kesit yüzey alanları
1-Kare kesitli kolon kesit yüzey alanı= 0,40 X 0,40 = 0,16 m²

2-Dikdörtgen kesitli kolon yüzey alanı= 0,25 X 0,60 = 0,15 m²

3-Sekizgen kesitli kolon yüzey alanı (k= bir kenar uzunluğu) =  veya  k²x (4,828)
=0,15² x (2+2x1,41) = 0,0225 x 4,828 = 0,11 m²

4-Daire kesitli kolon yüzey alanı= (A = π x r² ) =3,14 x ( 0,20 )² = 3,14 x 0,04 =0,125 = 0,13 m²

b) Kolon yan yüzey alanları
1-Kare kesitli kolon yan yüzey alanı :   

 Σ Çevre (Ç) = (4 x a) = (4 x 0,40) = 1,60 m, h = 2,20 m

 Σ Yan dik yüzey alanı = Ç x h = 1,60 x 2,20  = 3,52 m²

2-Dikdörtgen kesitli kolon yan yüzey alanı: 

Σ Çevre (Ç)= (2 x a) + (2 x b)  = (2 x 0,60) + (2 x 0,25) = 1,70 m h= 2,30 m    

Σ Yan dik yüzey alanı = Ç x h = 1,70 x 2,30  = 3,91 m²

3-Sekizgen kesitli kolon yan yüzey alanı: Sekizgen kolonun bir kenar yüzeyi hesaplanır (dikdörtgen).

h = 2,10 m k = 15 cm = 0,15 m Bir yan dik yüzey alanı = A= k x h = 0,15 x 2,10 = 0,32 m²

Σ Yan dik yüzey alanı = A x Yüzey sayısı = 0,32 x 8 = 2,52 m²

4-Daire kesitli kolon yan yüzey alanı : r = 20 cm = 0,20 m
Σ Çevre (Ç)  =  (Ç = 2 x π x r ) = 2 x 3,14 x 0,20  = 3,14 x 0,4 = 1,26 m²       

h = 2,50 m

Σ Yan dik yüzey alanı = Ç x h = 1,26 x 2,50 = 3,15 m²
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B- Donatılarına Göre Kolonlar
Etriyeli Kolonlar: Kesitleri kare, dikdörtgen, yamuk, I, T, L ve haç şeklinde ayrıca boyuna (ana) dona-

tısı belirli aralıklarla yerleştirilen etriyelerle kuşatılmış olan kolonlardır. Minimum kesit genişliği 25 cm’dir 
(Görsel 3.10).

Fretli Kolonlar: Genelde mimari sebeplerle veya başka nedenlerle kesiti küçük olması istenilen daire 
veya düzgün çokgen kesitli (altıgen, sekizgen vb.) kolonlardır. Fret donatısı, spiral şekilde boyuna donatıyı 
sarar. Daire kesitli kolonlarda, kolon çapı 30 cm’den az olamaz (Görsel 3.11).

Poligon Kolonlar: Kesitleri H, L, T, I, U vb. şekilde olan basit etriyeli kolonlardır. Etriyeler, iki ve daha 
fazla kolon bir araya getirilmiş gibi ayrı ayrı hazırlanır (Görsel 3.12).

       Görsel 3.10: Basit etriyeli kolon         Görsel 3.11: Fretli kolon    Görsel 3.12: Poligon kolon
  
Profile Donatılı Kolonlar: Kolonlara gelen basınç yükünün fazla olduğu durumlarda hadde çelik pro-

fillerin (I, U, T, H vb.) donatı olarak kullanıldığı kolonlardır. Kolon kesiti kare veya dikdörtgen şeklinde ise 
etriyeli; çokgen ve daire kesitli ise fretli donatılı yapılır (Görsel 3.13).

Görsel 3.13: Profile donatılı kolon kesitleri
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Örnek 10. Aşağıda ölçüleri, şekli ve kesitleri verilen kolonların yüksekliği h= 240 cm’dir. Buna göre ;

a) Kesit yüzey alanlarını,

b) Yan dik yüzey alanlarını bulunuz.

a) Kolon kesit yüzey alanları

 A-1 Kolonu kesit alanı

1 no.lu kolon kesit yüzey alanı = 0,40 x 0,80 = 0,32 m²

2 no.lu kolon kesit yüzey alanı = 0,40 x 0,40 = 0,16 m²

Σ A-1 Kolonu kesit alanı =  0,32 + 0,16= 0,48 m² 
B-1 Kolonu kesit alanı

3 no.lu kolon kesit yüzey alanı = 0,25 x 1,00 = 0,25 m²

4 no.lu kolon kesit yüzey alanı = 0,30 x 0,25 = 0,08 m²

Σ B-1 Kolonu kesit alanı = 0,25 + 0,08= 0,33 m² 
C-1 Kolonu kesit alanı

5 no.lu kolon kesit yüzey alanı = 0,35 x 0,90 = 0,32 m²

6 no.lu kolon kesit yüzey alanı = 0,55 x 0,40 = 0,22 m²

Σ C-1 kolonu kesit alanı = 0,32 + 0,22= 0,54 m² 
b)T kolonlarının dik yan yüzey alanları

A-1 Kolon yan yüzey alanı

Σ Çevre (ÇA1) =  0,80 + 0,80 + 0,40 + 0,40 + 0,40 + 0,40 = 3,20 m  
veya  

Σ Çevre (ÇA1) =  (2x0,80) +(2x0,80) = 3,20 m   h= 2,40 m  

Σ Yan dik yüzey alanı = ÇA1 x h = 3,20 x 2,40 = 7,68 m²

B-1 Kolon yan yüzey alanı

Σ Çevre (ÇB1) =1,00 + 0,25 + 0,35 + 0,25 + 0,30 + 0,25 + 0,35 + 0,25 = 3,00 m 

veya 
Σ Çevre (ÇB1) = (2 x 1,00) + (2 x 0,50) = 3,00 m   h = 2,40 m  

Σ Yan dik yüzey alanı = ÇB1 x h = 3,00 x 2,40 = 7,20 m²

C-1 Kolon yan yüzey alanı

Σ Çevre (ÇC1) = 0,90 + 0,90 + 0,40 + 0,55 + 0,50 + 0,35 = 3,60 m 

veya
Σ Çevre (ÇC1) = (2 x 0,90) + (2 x 0,90) = 3,60 m  h = 2,40 m  

Σ Yan dik yüzey alanı = ÇC1 x h = 3,60 x 2,40 = 8,64 m²

120

Yapılarda Boyut Hesapları



Uygulama 3.4: Kolonlarda Kesit ve Yüzey Alanı Hesaplama

Aşağıda kolon aplikasyon krokisinde ölçüleri verilen kolonların kesit alanlarını ve kolonların dik 
yüzey alanlarını hesaplayınız. (Kolon yüksekliği h= 330 cm’dir. Planda verilen boyutlar cm’dir.) Uygulama-
yı doğru yapabilmeniz için öğretmeninizin yapacağı uyarıları dikkatlice dinleyiniz. Açıklanmasına ihtiyaç 
duyduğunuz konuları öğretmeninize sorunuz.

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

İşlem Basamakları

• Alan hesabı yapmak için iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerine uygun gerekli donanım ve ortam sağ-
lanır.

• Kolon aplikasyon krokisinde kolon şekilleri ve ölçüleri incelenir.

• Görseldeki ölçü birimleri kontrol edilerek ölçü birimlerinin aynı olması için gerekli birim çevirme 
işlemi yapılır. (Genellikle farklı birim istenmedikçe metre ölçü birimi cinsinden alan hesaplanır.)

• Kolon görselindeki yüzey birden çok birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise görseldeki yüzey 
alanları bilinen geometrik şekillere bölünerek bölünen alanlar renklerle, rakamlarla veya harflerle isim-
lendirilir.

• İsimlendirilen geometrik şeklin ölçüleri görselden okunarak en, boy ve yükseklik olarak not alınır.

• Her geometrik şekle göre alan hesabı için gerekli matematiksel işlemler hesap makinesi ile dik-
katlice yapılır. 

• Yapılan tüm matematiksel işlemlerin kontrolü yapılır ve ölçü birimleri yazılır.
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Değerlendirme 3.4

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kontrol 
ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Problem çözümü için gerekli donanımı sağladınız mı?

2 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?

3 Şekil üzerinde hesaplama yapacağınız geometrik şekli isimlendirdiniz mi?

4 Ölçü birimlerini kendi içerisinde dönüştürdünüz mü?

5 Matematiksel işlemin ne olduğuna  karar verdiniz mi?

6 Matematiksel işlemi el hesabı veya hesap makinesi kullanarak doğru bir şekilde yaptı-
nız mı?

7 Bulduğunuz sonuca birimini yazdınız mı?

8 İşlemin sonucunu bulduktan sonra sağlamasını yaparak kontrol ettiniz mi?

İzlemek için 
kodu tarayın.

http://kitap.eba.gov.tr/
KodSor.php?KOD=20158

 Not: ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….........................................................................................................................
...............................................

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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3.1.3. Kirişler
Yapılarda döşemeden gelen 

yükleri ve deprem, rüzgar gibi ya-
tay yükleri döşeme altı dikey ko-
numdaki taşıyıcılar (kolon, duvar, 
dikme vb.) vasıtası ile temele iletil-
mesini sağlayan yatay konumdaki 
yapı elemanlarına kiriş denir. Ya-
pılarda dört köşe kalın keresteden, 
demirden veya betonarme malze-
melerden yapılabilir.

Kirişler; betonarme, çe-
lik, kâgir ve ahşap yapılarda 
yatay taşıyıcı elemandır. Bu 
bakımdan döşemelere çok ben-
zemektedir. Kirişler ekseriya be-
tonarme döşemelerle ve nadiren 
münferit olarak yapılır. Genellikle 
dikdörtgen kesitlidir.  Yatay taşıyı-
cı durumunda bulunan bu iki ele-
manda (kiriş, döşeme) mesnetlen-
me biçimleri aynıdır (Görsel 3.14).

Görsel 3.14: Kiriş ve diğer yapı elemanları ile etkileşimi
Kirişler, genellikle dikdörtgen kesitli olup yatay durumda eğilmeye çalışan yapı elemanıdır. Kirişlerde 

tarafsız eksenin üst kısmı basınca, alt kısmı ise çekme gerilmelerine karşı koyar (Görsel 3.15).

Görsel 3.15: Kiriş ve diğer yapı elemanları ile etkileşimi 
Kirişlerde alan hesabı en kesit veya boy kesitin yüzey alanı, kalıp yüzeyi alanı gibi gerekli görülen alan 

hesaplamaları için yapılır. 
Kirişler tüm yapı elemanlarında olduğu gibi malzemesine, kesit şekline, mesnet bağlantısına, denge 

durumuna ve inşaat yöntemine göre çok değişik şekillerde çeşitlendirilebilir. Kirişler, kesit şekillerine ve 
mesnet durumlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir (Şema 3.4).

Şema 3.4: Kiriş çeşitleri

Kiriş Çeşitleri

Kesit Şekilllerine 
Göre Kirişler

Mesnet Bağlantı Şekilllerine 
Göre Kirişler

Dikdörtgen 
Kesitli 

Kirişler

L-Kesitli 
Kirişler

Çelik Prifil 
Kesitli Kirişler

T- Kesitli
Kişirler

Sürekli
(Devamlı)

Kirişler

Ters 
Kirişler

Tablalı 
Kirişler

Konsol 
Kirişler

Basit 
Kirişler

Tretuvar

Döşeme

Kiriş

Kolon

Tuğla Duvar

Temel

Lento
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A-Kesit Şekillerine Göre Kirişler
Kirişlerin çeşitli enine kesit şekilleri mevcuttur ve yapıların farklı bölümlerinde kullanılır. Bu kirişler 

betonarme, çelik veya kompozit malzemelerden yapılabilir.
• Dikdörtgen Kesitli Kirişler       

Bu tip kirişler, betonarme binaların ve diğer yapıların yapımında yaygın olarak kullanılır (Görsel 3.16).
 

Görsel 3.16: Dikdörtgen kesitli kiriş
• L ve T-Kesitli Kirişler
L ve T tipi kirişler, çoğunlukla yapının çevresinde betonarme döşeme ile mono blok (yekpare) olarak 

inşa edilir (Görsel 3.17). Buna ek olarak ters T-kirişi, dayatılan yüklere ve gereksinimlerine göre inşa edile-
bilir.

Görsel 3.17: L ve T kesitli kirişler
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Örnek 11. Aşağıda perspektif şekli ve ölçüleri verilen L ve T kesitli kirişlerin uzunluğu L= 740 cm’dir. 
Buna göre;

a) L ve T kesitli kiriş kesit yüzey alanlarını,
b) Kirişlerin kalıp yüzey alanlarını bulunuz.  

a)Kiriş kesit yüzey alanları
 K-1 Kirişi kesit alanı (L- kesitli kiriş)

1 no.lu kiriş kesit yüzey alanı = 0,60 x 0,30 = 0,18 m²

2 no.lu kiriş kesit yüzey alanı = 0,25 x 0,20 = 0,05 m²

Σ K-1 kiriş kesit alanı =  0,18 + 0,05= 0,23 m² 

K-2 kirişi kesit alanı (T- kesitli kiriş)

3 no.lu kiriş kesit yüzey alanı = 0,90 x 0,30 = 0,27m²

4 no.lu kiriş kesit yüzey alanı = 0,30 x 0,60 = 0,18 m²

Σ K-2 kiriş kesit alanı = 0,27 + 0,18= 0,45 m² 
 K-3 kirişi kesit alanı (L- kesitli kiriş)

5 no.lu kiriş kesit yüzey alanı = 0,50 x 0,40 = 0,20 m²

6 no.lu kiriş kesit yüzey alanı = 0,25 x 0,30 = 0,08 m²

Σ K-3 kiriş kesit alanı = 0,32 + 0,22= 0,28 m² 
b) Kirişlerin kalıp yüzey alanları 

K-1 kirişi kalıp yüzey alanı

Σ Çevre (ÇK1) =  0,50 + 0,25 + (0,50 - 0,30) + (0,60 - 0,25) + (0,30 - 0,15 cm 
Döşeme) 

= 0,50 + 0,25 + 0,20 + 0,35 + 0,15

Σ Çevre (ÇK1) = 1,45 m, L= 7,40 m,  

K-1 kalıp yüzey alanı = ÇK1 x L = 1,45 x 7,40 = 10,73 m²
K-2 kirişi kalıp yüzey alanı

Σ Çevre (ÇK2) = 2 Ad x (0,30 - 0,15 cm Döşeme) + (2 Ad.Yan x 0,60) + 0,90 = 0,30 + 1,20 + 0,90 = 2,40 m  

L = 7,40 m,  K-2 kalıp yüzey alanı = ÇK2 x L = 2,40 x 7,40 = 17,76 m²
K-3 kirişi kalıp yüzey alanı

Σ Çevre (ÇK3) =  0,70 + 0,50 + (0,70 - 15 cm Döşeme) = 0,70 + 0,50 + 0,55 = 1,75 m

L= 7,40 m,  K-3 kalıp yüzey alanı = ÇK3 x L = 1,75 x 7,40 = 12,95 m²
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• Çelik Profil Kesitli Kirişler 
Çeşitli çelik kiriş kesit şekilleri vardır. Her kesit şekli, diğer koşullarla karşılaştırıldığında verilen koşul-

larda üstün avantajlar sunar. Kare, dikdörtgen, dairesel, I şeklinde, T şeklinde, H şeklinde, C şeklinde ve içi 
dolu, çelikten yapılmış kiriş kesit şekilleri mevcuttur (Görsel 3.18). Çelik profil üretici firmaları; bu tip pro-
fillerin en kesit ölçüsü ve alanlarını, profilin şekli ve ölçülerine göre hazır tablo şeklinde standart olarak 
yayınlamaktadır.

Görsel 3.18: Çeşitli çelik profil hadde kesitleri

B- Mesnet Bağlantı Şekline Göre Kirişler
•  Basit Kirişler: Basit kirişler biri sabit, diğeri hareketli olan veya iki ucu da mesnete oturan kiriş-

lerdir. Basit kirişler adından da anlaşılacağı gibi en basit ve en yaygın kullanılan kiriş türüdür (Görsel 3.19). 

Görsel 3.19:  Basit kiriş

• Sürekli (Devamlı) Kirişler: Sürekli kirişler, üç veya daha fazla mesnet üzerine oturtularak yapılan 
basit kirişlerdir. Açıklık sayıları iki ve ikiden fazladır. Bu kirişlerde mesnetlerden biri sabit olmak kaydı ile 
diğer mesnetleri hareketli olabilmektedir (Görsel 3.20). 

Görsel 3.20: Sürekli kiriş

 BORU 
PROFİL

KUTU 
PROFİL

LAMA ve ÇUBUK PROFİLLER

 H- PROFİL I- PROFİL C veya U
PROFİL

L-PROFİL
(Köşebent)

T- PROFİL
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Örnek 12. Aşağıda ölçüleri, şekli verilen basit ve sürekli kirişin;

a) Kesit yüzey alanını, 

b) Yan dik yüzey ile kiriş tabanı alanını (kalıp yüzeyi) bulunuz.

a) Kiriş kesit yüzey alanı

Dikdörtgen kesitli kiriş kesit yüzey alanı = a x h = 0 ,30 X 0,50 = 0,15 m² 

b) Kiriş yan dik yüzey ile taban alanı (kalıp yüzey alanı)

Σ Çevre (Ç)  =  (2 x h) + a = (2 x 0,50) + 0,30 = 1,30 m, Kiriş boyu  L = 3,80 m

 Σ Kiriş kalıp yüzey alanı = Ç x L = 1,30 x 3,80 = 4,94 m²

• Konsol Kirişler: Konsol kirişler bir ucu gömülü (ankastre) diğer ucu mesnetsiz (askıda) olan kirişler-
dir. Konsol kirişler; merdiven sahanlığı, köprüler, saçaklar vb. yapı elemanları olarak kullanılır (Görsel 3.21).

• Ters Kirişler: Binalarda döşemenin yükünü taşıyan kirişin, döşeme altından sarkması istenmiyorsa 
kiriş döşemenin üzerinde tertiplenir. Döşeme ile bütün halde yapılır ve döşemenin yükünü taşır. Bu kiriş-
lere ters kiriş adı verilir. Bu kirişlerin üzerine gelen duvarda kapı açılmaz, zorunluluk olursa açılır ve eşik 
yapılır (Görsel 3.22).

Görsel 3.21: Konsol kiriş

Görsel 3.22: Ters kiriş
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Örnek 13. Aşağıda L= 420 cm uzunluğundaki konsol döşemeli ters kirişli basit kirişin;

a) Kesit yüzey alanını,

b) Yan dik yüzey alanını (kalıp yüzeyi) bulu-
nuz.

a) Kiriş kesit yüzey alanı
Dikdörtgen kesitli kiriş kesit yüzey alanı = a x h = 0 ,25 X 0,65 = 0,16 m² 

b)Kiriş yan dik yüzey ile taban alanı (kalıp yüzey alanı)
 Ters kirişlerde iki düşey yan yüzey, kalıp yüzeyidir.

Σ Çevre (Ç) = 2 x h = 2 x 0,65 = 1,30 m           Kiriş boyu  L = 4,20 m
Kiriş kalıp yüzey alanı = Ç x L = 1,30 x 4,20  = 5,46 m²

• Tablalı Kirişler: Tablalı kesitli kirişler betonarme yapılarda döşeme altlarına konan ve betonu döşe-
me ile dökülen kirişlerdir (Görsel 3.23). 

Görsel 3.23: Tablalı kiriş

 Örnek14. Aşağıdaki KT5 tablalı kirişin uzunluğu L= 6,80 m’dir. Buna göre;

a) Kesit yüzey alanını,

b) Yüzey alanını (kalıp yüzeyi) bulunuz.

a) Kiriş kesit yüzey alanı
 1 no.lu kesit yüzey alanı (dik yamuk) 

1 no.lu kesit alanı =2 Adet x = 0,15 m²

2 no.lu kesit yüzey alanı (dikdörtgen) = 0,25 x 0,65 = 0,16 m²

Σ KT5 kirişi kesit alanı = 0,15 + 016 = 0,31 m² 

b) Kiriş yan dik yüzey ile taban alanı (kalıp yüzey alanı)
Σ Çevre ÇKT5= (2 eğik yüzey x 0,36) +(2 Yan x 0,30) +0,25(taban) = 

0,72 + 0,60 + 0,25 = 1,57 m   

Kiriş boyu L= 6,80 m

Σ Kiriş kalıp yüzey alanı = ÇKT5 x L = 1,57 x 6,80 = 10,68 m²

128

Yapılarda Boyut Hesapları



• Hatıllar: Yapılarda taş, tuğla ve betonarme bloklarla inşa edilen duvarların bağlantısını sağlamak, 
üzerlerine gelen yükleri düzgün bir şekilde iletmek amacıyla yapılır (Görsel 3.24). Hatıllarda kesit ve yüzey 
alan hesabı aynı basit kirişler gibi yapılır. 

• Lentolar: Yapılarda kapı ve pencere boşluklarının üzerlerini kapamak ve üstlerine gelen yükleri, 
yanlarındaki mesnetlere iletmek üzere betonarmeden yapılan elemanlardır (Görsel 3.24). Lentolarda kesit 
ve yüzey alan hesabı aynı basit kirişler gibi yapılır.

Görsel 3.24: Hatıl ve lento

Uygulama 3.5: Kirişlerde Kesit ve Yüzey Alanı Hesaplama
Yapı elemanlarından kirişlerle ilgili kesit ve yüzey alan hesaplarını yapmak.

Aşağıda kalıp plan ve kesitinde ölçüleri verilen K111-K113-K114 ve K115 kirişlerinin kesit alanlarını 
ve kiriş kalıp dik yüzey alanlarını hesaplayınız. Uygulamayı doğru yapabilmeniz için öğretmeninizin yapa-
cağı uyarıları dikkatlice dinleyiniz. Açıklanmasına ihtiyaç duyduğunuz konuları öğretmeninize sorunuz.

1.
 Ö

ğr
en

m
e 

Bi
ri

m
i

129

Yapılarda Boyut Hesapları



Eğitim-Öğretim Ortamı 
ve Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

İşlem Basamakları
• Alan hesabı yapmak için iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerine uygun gerekli donanım ve 

ortam sağlanır.
• Kalıp planında ve kesitindeki kiriş şekilleri ve ölçüleri incelenir.
• Görseldeki ölçü birimleri kontrol edilerek ölçü birimlerinin aynı olması için gerekli birim 

çevirme işlemi yapılır.(Genellikle farklı birim istenmedikçe metre ölçü birimi cinsinden alan he-
saplanır.)

• Kiriş görselindeki yüzey birden çok birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise görseldeki 
yüzey alanları bilinen geometrik şekillere bölünerek bölünen alanlar renklerle, rakamlarla veya 
harflerle isimlendirilir.

• İsimlendirilen geometrik şeklin ölçüleri görselden okunarak en, boy ve yükseklik olarak 
not alınır.

• Her geometrik şekle göre alan hesabı için gerekli matematiksel işlemler hesap makinesi 
ile dikkatlice yapılır. 

• Yapılan tüm matematiksel işlemlerin kontrolü yapılır ve ölçü birimleri yazılır.

Değerlendirme 3.5

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kontrol 
ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Problem çözümü için gerekli donanımı sağladınız mı?

2 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?

3 Şekil üzerinde hesaplama yapacağınız geometrik şekli isimlendir-
diniz mi?

4 Ölçü birimlerini kendi içerisinde dönüştürdünüz mü?

5 Matematiksel işlemin ne olduğuna  karar verdiniz mi?

6 Matematiksel işlemi el hesabı veya hesap makinesi kullanarak 
doğru bir şekilde yaptınız mı?

7 Bulduğunuz sonuca birimini yazdınız mı?

8 İşlemin sonucunu bulduktan sonra sağlamasını yaparak kontrol 
ettiniz mi?

Not: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN

İzlemek için 
kodu tarayın.

http://kitap.eba.gov.tr/
KodSor.php?KOD=20159
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3.1.4. Döşemeler 
Binayı katlarına ayıran, açıklıkları kapatan ve üzerine gelen yükleri taşıyarak altındaki mesnetlere 

(kiriş, hatıl, kolon, duvar gibi.) ileten yapı elemanlarına döşeme denir. 
Döşemeler; kendi ağırlığı ve üzerine gelen yükleri taşımanın yanı sıra, kirişlerle çalışarak deprem ya 

da rüzgâr etkisi ile oluşan yatay yükleri de düşey taşıyıcılara aktarır. Onun için genellikle kirişlerle inşa edilir. 
Döşemeler yığma yapılarda yük taşıyan duvarların üstüne hatıl ile, betonarme karkas yapılarda ise kirişler 
üzerine oturtularak kirişle yapılır.

Döşemelerde alan hesapları genellikle döşeme tabliyesinin yüzey alanı, döşeme çeşidine göre en 
kesit ve boy kesitin yüzey alanı, kalıp yüzey alanı, kaplama yapılacak taban veya taban alanı gibi sonradan 
yapılacak hesaplarda kullanmak için yapılır. 

Döşemeler, üstüne gelen yükleri emniyetli bir şekilde taşıyabilmesi için öncelikle kenar boyutlarına 
göre incelenmesi, altındaki mesnet durumunun belirlenmesi ve bu verilere göre döşeme şeklinin belirlen-
mesi gerekir (Şema 3.5). Döşemelerde konulacak donatı; döşeme çeşidine göre değişir, döşemenin çekme-
ye çalışan kısmına konulacak donatı (pilye ve düz demir) döşeme çeşidine göre farklılık gösterir.

Şema 3.5: Döşeme çeşitleri

A- Kenar Boyutlarına Göre Döşemeler
• Tek Yönlü (Hurdi) Döşeme: Mesnet uzun kenarının kısa kenara 

oranı ikiden fazla Lu / Lk>2 veya kısa kenarın uzun kenara oranı yarım-
dan az Lk / Lu<0.5 olan bu döşemeler kısa kenar doğrultusunda çalıştırı-
lır. Bu nedenle tek doğrultuda çalışan döşemeler denir. Esas çelikler kısa 
doğrultuda bir düz veya bir pilye olarak yerleştirilir. Boyutları itibari ile 
dar kenarlı dikdörtgen şekilli döşemelerdir (Görsel 3.25).

Görsel 3.25: Hurdi (tek yönlü çalışan) döşeme

Döşeme Çeşitleri

Kenar Boyutlarına Göre 
Döşemeler

Mesnetlerine 
Göre Döşemeler

Tek Yönlü 
(Hurdi) 
Döşeme

Çift Yönlü 
(Dal) 

Döşeme

Konsol 
Döşeme

Devam 
Eden 

(Sürekli) 
Döşeme

Mantar 
Döşeme

Serbest 
Oturan veya 

Ankastre 
Döşeme

Şekillerine Göre 
Döşemeler

Kirişli 
Döşeme

Düz 
Boşluklu 

(Nervürlü)
Döşeme

Nervürlü 
Dişli

Döşeme

Bloklu 
(Asmolen-

Kaset)
Döşeme
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• Dal Döşemeler: Mesnet uzun kenarının 
kısa kenarına oranı 2'den az Lu / Lk<2 veya kısa ke-
narın uzun kenara oranı yarımdan fazla Lk / Lu>0,5 
olan bu döşemeler iki doğrultuda çalıştırılır. Bu ne-
denle dal döşemelere çift doğrultuda çalışan döşe-
meler denir. Dal sisteminde her iki doğrultuda düz 
ve pilye çelikleri konur. Boyutları itibari ile kareye 
yakın şekildeki döşemelerdir (Görsel 3.26).

Görsel 3.26: Dal (iki yönlü çalışan) döşeme

Örnek 15: Aşağıdaki perspektif şekli ve ölçüleri verilen döşemenin;

a) Döşeme net yüzey alanını bulunuz. (kolonlar hariç) S1 = 40×40 cm ve S2 = 30×80 cm

b) D201 ve D202 döşemelerini kenar boyutlarına göre inceleyeniz.

 a) Döşeme yüzey alanı
Σ Alan = (4,80 +2,70) × 5,50) = 7,50 × 5,50= 41,25 m²

Σ Kolon taban alanı = 2 ad.× (0,30 × 0,80)  + 4 ad. (0,40 × 0,40) = 0,48 +0,64 = 1,12 m²

Σ Döşeme net yüzey alanı = Σ Alan - Σ Kolon taban alanı = 41,25 – 1,12   = 40,13 m²
 b) Kenar boyutlarına göre
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B- Mesnetlerine Göre Döşemeler
• Serbest Oturan veya Ankastre Döşemeler: Yapılarda yalnız bir bölüm üzerine inşa edilen, kenarla-

rı kagir duvar üzerine oturtulan veya gömülen basit döşemelerdir (Görsel 3.27). 

Görsel 3.27: Serbest oturan veya ankastre döşeme plan, çelik donatısı ve kesiti

• Konsol Döşemeler: Bir ucu askıda diğer ucu ankastre olan betonarme döşemeler, binalarda iç veya 
dış çıkıntıları meydana getirmek üzere yapılır. Döşemenin bir ucu duvara gömülecek ise duvar kalınlığının 
en az 20 cm olması ve hatıl yapılması gerekir. En fazla konsol-çıkma uzunluğu 150 cm olabilir (Görsel 3.28).

Görsel 3.28: Konsol döşeme, ankastre döşeme plan, çelik donatısı ve kesiti

Serbest 
(Ankatre) 
Döşeme

Kiriş

Serbest 
(Ankatre) 
Döşeme
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Görsel 3.28: Konsol döşeme, ankastre döşeme plan, çelik donatısı ve kesiti

• Devam Eden (Sürekli-Mütemadi) Döşemeler: Kâgir yığma veya betonarme iskeletli yapı-
larda yan yana ve birden fazla bölümlerin üstlerini aynı seviyede kapatmak, üzerlerine gelen yükleri 
taşıyarak mesnetlere nakletmek üzere yapılan döşemelerdir. Betonarme karkas veya kâgir yığma 

yapıların üst katlarında yapılan mütemadi döşemelere çatı altı plakası da denir ( Görsel 3.29).
Görsel 3.29: Devam eden döşemede plan, çelik donatısı ve kesiti
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Örnek 16. Yanda planı ve kesiti verilen bir ucu konsol, sürekli döşemenin;

a) Döşeme net yüzey alanını, (kolonlar hariç, konsol dahil) S1=25×50 cm, S2=25×60 cm S3 =?

b) Döşeme kesit yüzey alanını,

c) Döşeme iç taban alanlarını bulunuz.

a)Döşeme  yüzey alanı
Σ Alan = 11,75 × 9,55 = 112,21 m²

Σ Konsol alan = 1,40 × 4,55 = 6,37 m² 

Σ Boşluk alanı = 4,75 × 5,35 = 25,41 m²

Σ Kolon taban alanı = 6 ad. × (0,25 × 0,50) + 3 ad. (0,25 × 0,60) + (0,50 × 0,50) - (0,25 × 0,25) 

= 0,75 + 0,45 + 0,25 - 0,06 = 1,45 - 0,06

Σ Kolon taban alanı = 1,39 m² 

Σ Döşeme net yüzey alanı = Σ Alan + Σ Konsol alan - Σ Boşluk - Σ Kolon taban alanı

 = 112,21 + 6,37 - 25,41 - 1,39= 118,58 - 26,80

Σ Döşeme net yüzey alanı  = 91,78 m²

b) Döşeme kesit yüzey alanı
Döşeme kesit yüzey alanı = Döşeme kesit uzunluğu × Döşeme kalınlığı = (11,75 + 1,40) × 0,15                 

Döşeme kesit yüzey alanı = 1,97 m²

c) Döşeme iç taban alanları
D101 Taban alanı = 4,20 × 4,30 = 18,06 m²            

D102 Taban alanı = 2,65 × 4,30 = 11,39 m²

D103 Taban alanı = 3,90 × 4,30 = 16,77 m²            

D104 Taban alanı = 6,80 × 4,50 = 30,60 m²

DK01 Taban alanı = 1,40 × 4,55 = 6,37m²                    
Σ Döşeme iç taban alanı  =  83,19 m²
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• Mantar (Gusse -Başlıklı- Tablalı) Döşemeler:  Açıklığı fazla olan döşemelerde, betonarme kiriş 
kullanılmadan yükü kolonlara nakletmek üzere iki doğrultuda çalışan betonarme döşemelerdir. Mantar 
döşemeler; düz tavan yüzeyinde kirişlerin görülmesi istenmediği, geniş mekânların oluşturulmasında kul-
lanılır.  Kolon üzerine döşemenin oturtulduğu yerde alanı genişletmek için gusse başlık ve tabla yapılır. 
Gerektiğinde kolon veya başlıkların üzerlerinde daha kalın veya özel çelikler kullanılır (Görsel 3.30).

Görsel 3.30: Mantar döşeme plan ve kesiti ile başlık kesit şekilleri

Örnek 17. Aşağıda ölçüleri ve şekli verilen tabla başlıklı ve gusseli mantar döşemelerin, kesit yüzey 
alanlarını bulunuz.

Tabla başlıklı mantar döşeme kesit yüzey alanı

1 no.lu kesit yüzey alanı (dikdörtgen) = 1,20 × 0,25 = 0,30 m²

2 no.lu kesit yüzey alanı (dikdörtgen) = 0,30 × 0,55 = 0,17 m²

3 no.lu kesit yüzey alanı ( dik üçgen) = 2 Adet ×  = 2 × 0,037= 0,07 m²

Σ Tabla başlıklı döşeme kesit alanı = 0,30 + 0,17+ 0,07 = 0,54 m² 

Gusseli mantar döşeme kesit yüzey alanı

 1 no.lu kesit yüzey alanı (dik yamuk) = 2 Adet × ×0,40= 

2 × 1,00 / 2 × 0,40 = 0,40 m²

2 no.lu kesit yüzey alanı (dikdörtgen) = 0,35 × 1,00 = 0,35 m²

Σ Tabla başlıklı döşeme kesit alanı = 0,40 + 0,35 = 0,75 m² 
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C- Şekillerine Göre Döşemeler
• Kirişli Betonarme Döşemeler: Döşemelerin taşıdıkları yük fazlalaştıkça veya mesnet arasındaki 

açıklık arttıkça döşemenin kalınlığı da artar. Binalarda betonarme döşeme kalınlığı 15 cm’yi geçerse ekono-
mik olmaz. Bu durumda döşemenin altına kirişler konularak döşeme daha küçük alanlara bölünür. Kirişler 
kısa doğrultuda tanzim edilir (Görsel 3.31). 

Görsel 3.31: Kirişli döşeme
• Düz-Boşluklu (Nervürlü) Döşemeler: Düz döşemeler binada oluşturulmak istenen görüntüye göre 

nervürlü, asmolen (bloklu) veya dişli olarak yapılır. Nervürlü sistem tavanın süslü olması ve güzel görün-
mesi istendiği, ses veya ısıya karşı yalıtılması gerektiği durumlarda kullanılır. Betonarme döşeme içine yer-
leştirilmiş küçük kirişlerden oluşur. Bu tür döşemelerde betonarme kirişler ile binaların tesisat boruları 
kolaylıkla gizlenebilir. 

• Nervürlü (Dişli) Döşeme: Mesnet açıklıkları büyüdükçe döşemelerin yükleri de artar. Döşemeye 
gelen bu yükleri karşılamak için ve tavanın güzel görünüşlü olması istenildiğinde yapılır. 40-70 cm aralıklar-
la birbirine paralel küçük kirişlerin (diş) ana kirişlere oturtulması ve üzerine çok ince bir plak yapılması ile 
oluşturulan döşemelerdir. Döşemelerde, diş adı verilen kirişler ve nervür adı verilen boşluklar döşemenin 
bir veya iki doğrultuda tanzim edilebilir. Döşeme dişlerinin görünümünü güzelleştirmek üzere kenarları 
eğik veya köşeleri profilli olarak yapılabilir (Görsel 3.32).
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Örnek 18. Aşağıda ölçüleri ve şekli verilen tek yönlü nervürlü döşemenin;

a) Döşeme üst yüzey alanını,

b) Döşeme A-A kesit yüzeyi alanını,

c) Döşeme iç tavan kalıp yüzey alanını bulunuz.

a) Döşeme üst yüzey alanı

Σ Alan = 4,90 × 3,60 = 17,64 m²

b) Döşeme kesit yüzey alanı

1 no.lu alan = 4,90 × 0,15 = 0,74 m² 

2 no.lu alan= 4 ad.(diş) × 0,15× 0,45)

2 no.lu alan= 0,27 m²

Σ Kesit yüzey alanı = 0,74 + 0,27

Σ Döşeme kesit yüzeyi  alanı = 1,01m²

c)Döşeme iç tavan kalıp yüzey alanı:

= [4,90 - 2 × (0,40)] × [3,60 -2 × (0,40)] + 8 ad. (Nervür yan yüzeyi) × 0,45 × (3,60 -2 × 0,40)

 = (4,10 × 2,80) + 8 ad. × 0,45 × (3,60 - 0,80) = 11,48 + 10,08 

Σ Döşeme iç tavan kalıp yüzey alanı = 21,56 m²

• Bloklu (Asmolen-Kaset) Döşeme
Döşeme dişlerinin arasına hafif bloklar (gazbeton, boşluklu beton briket, boşluklu pişmiş toprak 

veya bazı köpüklü malzemeler vb.) yerleştirilerek yapılan nervürlü betonarme döşemeler, ses ve ısıyı kıs-
men önleyip düz bir tavan elde edilmesine olanak sağlar. Bu döşemelerin dişli olanlardan farkı, nervürler 
arasında blokların yerleştirilmiş olmasıdır. Bu döşemede tüm bina alanında kiriş sarkıntısı olmayan düz bir 
tavan elde edilir. Bu durum bina katı bölümlerine yer değiştirme ve kullanmada serbestlik sağlar. 

Bloklu döşemeler kullanılan blok türüne göre; pişirilmiş kil, beton bloklu ve polistern kö-
pük olarak isimler alır. Pişirilmiş kil bloklu nervürlü betonarme döşemelerde 12-32 cm yükseklik-

1.
 Ö

ğr
en

m
e 

Bi
ri

m
i

139

Yapılarda Boyut Hesapları



Örnek 19. Aşağıda ölçüleri ve şekli verilen bloklu ( asmolen) döşemenin;

a) Döşeme yüzey alanını,

b) Döşeme A-A kesit yüzeyi alanını bulunuz.

a) Döşeme yüzey alanı

Σ Alan = 7,40 × 4,10 = 30,34 m²

b) Döşeme  kesit yüzey alanı

Kesit yüzey alanı = 7,40 × 0,35

Döşeme kesit yüzeyi alanı = 2,59 m²

te, 30-50 cm genişlikte ve 20-25 cm uzunlukta içi boş bloklar kullanılır. Bu sisteme ackerman usu-
lü de denir. Beton bloklu nervürlü betonarme döşemelerde; 12-32 cm yüksekliğinde, 20-50 cm 
uzunluğunda, kulaklıklarda 50 cm, kulaklıksızlarda 40 cm uzunluğunda içi boş bloklar kullanılır. Remy 
usulü de denilen bu döşemelerde özel betonlar ve beton briketler de kullanılabilir (Görsel 3.33).

Görsel 3.33: Asmolen döşeme kesit, donatı ve asmolen blokları
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Uygulama 3.6:  Döşemelerde Kesit ve Yüzey Alanı Hesaplama

Yapı elemanlarından döşemelerle ilgili kesit ve yüzey alan hesaplarını yapmak.

Aşağıda döşeme kalıp planında D101 nervürlü ve D102 asmolen döşemelerinin kesiti ile D103 ve 
D104 sürekli ve düz döşemelerinin ölçüleri verilmiştir. Buna göre; 

a) Döşeme alanını, 

b) A-A kesit yüzey alanını,

c) Her döşemenin zemin kaplaması yapılacak net taban alanlarını hesaplayınız. 
Uygulamayı doğru yapabilmeniz için öğretmeninizin yapacağı uyarıları dikkatlice dinleyiniz. Açık-

lanmasına ihtiyaç duyduğunuz konuları öğretmeninize sorunuz.

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

İşlem Basamakları

• Alan hesabı yapmak için iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerine uygun gerekli donanım ve ortam sağlanır.
• Döşeme kalıp planında döşeme şekilleri ve ölçüleri incelenir.
• Görseldeki ölçü birimleri kontrol edilerek ölçü birimlerinin aynı olması için gerekli birim çevirme 

işlemi yapılır. (Genellikle farklı birim istenmedikçe metre ölçü birimi cinsinden alan hesaplanır.)
• Döşeme görselinde yüzey birden çok birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise görseldeki yüzey 

alanları bilinen geometrik şekillere bölünerek bölünen alanlar renklerle, rakamlarla veya harflerle isim-
lendirilir.

• İsimlendirilen geometrik şeklin ölçüleri görselden okunarak en, boy ve yükseklik olarak not alınır.
• Her geometrik şekle göre alan hesabı için gerekli matematiksel işlemler hesap makinesi ile dik-

katlice yapılır. 
• Yapılan tüm matematiksel işlemlerin kontrolü yapılır ve ölçü birimleri yazılır.
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Değerlendirme 3.6

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kontrol 
ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Problem çözümü için gerekli donanımı sağladınız mı?

2 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?

3 Şekil üzerinde hesaplama yapacağınız geometrik şekli isimlendirdiniz mi?

4 Ölçü birimlerini kendi içerisinde dönüştürdünüz mü?

5 Matematiksel işlemin ne olduğuna karar verdiniz mi?

6 Matematiksel işlemi el hesabı veya hesap makinesi kullanarak doğru bir şekilde yaptı-
nız mı?

7 Bulduğunuz sonuca birimini yazdınız mı?

8 İşlemin sonucunu bulduktan sonra sağlamasını yaparak kontrol ettiniz mi?

İzlemek için 
kodu tarayın.

http://kitap.eba.gov.tr/
KodSor.php?KOD=20160

 Not: ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...............................................................................................................................
.........................................

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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3.1.5. Duvarlar
Yapılarda bulunduğu yere göre kiriş ve döşeme gibi üst yapı elemanlarından gelen yükleri (yığma ya-

pılarda) altındaki taşıyıcı yapı elemanına ileten, yapı içindeki bölümleri birbirinden ayıran (bölen), mekân-
ları çevreleyen, yapıyı dış tesirlere karşı koruyan, doğal ya da yapay taş ve blokların harç adı verilen bağla-
yıcı malzemelerle ya da harçsız olarak örülmesi suretiyle oluşturulan düşey yapı elemanlarına duvar denir 
(Görsel 3.34).

Duvarlarda alan hesapları; genellikle duvar yüzey alanı, en kesit ile boy kesit alanı ve taban alanı gibi 
sonradan yapılacak hesaplarda kullanmak için yapılır.

Görsel 3.34: Bina duvarları

Duvar Çeşitleri: Duvarlar da diğer yapı elemanları gibi pek çok değişik şekillerde ve farklı özellikleri 
sebebiyle  sınıflandırılabilir. Yapıldıkları yere, taşıyıcı olma durumuna, uygulamalarına ve yapılarına göre 
duvarlar farklılık gösterir (Şema 3.6).

Şema 3.6: Duvar çeşitlerinin sınıflandırılması

Tüm duvarlar farklı özellikleri sebebiyle farklı malzemelerden yapılabilir. Duvar üretim malzemeleri 
şunlardır: taş, tuğla, kerpiç blok, çimento blok (briket-bims), betonarme perde, gaz beton, alçı ve alçı panel, 
ahşap ve ahşap panel, cam, plastik, metal duvarlar.

A- Taşıma Durumuna Göre Duvarlar
• Taşıyıcı Duvarlar: Yığma yapılarda döşemelerden ve üstten gelen yükleri, betonarme karkas yapı-

lardaki bodrum katta veya yükün fazla olduğu durumlarda betonarme perde duvar şeklinde mesnet görevi 
görerek taşıyan ve altındaki temele ileten duvarlardır. En az 20 cm kalınlığında yapılmalıdır. Kendini tuta-
mayan zeminler için yapılan istinat duvarları da taşıyıcı duvar sınıfında değerlendirilir (Görsel 3.35).

Duvar Çeşitleri

Yapım Yerine 
Göre Duvarlar

Yapıldıkları Yere
Göre Duvarlar

Taşıyıcı
Duvarlar

Bölme 
Duvarlar

Dolgu 
Duvarlar

Panel 
Duvarlar

Bloklarla 
Örülen 

Duvarlar

Yerinde 
(Şantiyede)
Uygulanan 
Duvarlar

Hazır
(Prefabrik)
Duvarlar

Dış
Duvarlar

İç 
Duvarlar

Taşıma Durumuna 
Göre Duvarlar

Uygulamalarına Göre 
Duvarlar
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• Bölme Duvarlar: Yapılarda sadece kullanım alanlarını (mahalleri) birbirinden ayırmak amacıyla de-
ğişik duvar malzemeleri ile (tuğla, alçıpan, cam vb.) yapılan, yük taşıma amacı olmayan duvarlardır (Görsel 
3.35).

Taşıyıcı Duvar  
Üstü Hatılı

Dış Taşıyıcı 
Duvarlar

İç Bölme 
Duvarlar

Görsel 3.35: Binalarda taşıyıcı ve bölme duvarlar
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Örnek-20. Aşağıda perspektif şekli ve ölçüleri verilen bahçe taşıyıcı taş duvarın;

a) Duvar taban alanını,
b) Kesit yüzeyi alanını,
c) Dış yüzey alanını bulunuz.

a) Duvar taban alanı

Σ Taban alanı = 0,50 × 5,00 = 2,50 m²

b) Kesit  yüzey alanı
Σ Kesit alanı = 0,50 × 0,80 = 0,40 m²

c)Dış yüzey  alanı

Σ Yüzey alanı = 2 ad. × (Ön=Arka alan)+2 ad. × (Yan=Kesit alanı)= 

2 × (5,00 × 0,80) + 2 × (0,50 × 0,80)=

2 × 4,00 + 2 × 0,40 =  8,00 + 0,80  

Σ Yüzey alanı = 8,80 m²

Örnek 21. Yanda perspektif şekli ve ölçüleri verilen, toprak kayması olan otopark çevresine yapılacak 
taşıyıcı betonarme istinat duvarının temel hariç;  (Ölçüler cm’dir.)

a) Duvar taban alanını, 
b) Kesit yüzeyi alanını,
c) Dış duvar kalıp yüzey alanını bulunuz. 
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a) Duvar taban alanı

Taban alanı = 0,45 × 14,00 = 6,30 m²

b) Kesit  yüzey alanı (dik yamuk)

Kesit alanı (dik yamuk)  = = 
0,63 m²

c)Dış duvar kalıp yüzey alanı 
Dik üçgende Pisagor bağıntısı: Hipotenüsün uzunluğunun karesi, dik kenarların uzunluklarının kareleri-
nin toplamına eşittir. 

 c²= a² +h²  → c²= 0,20² +1,80² → c²= 0,04 +3,24 → c²= 3,28 →  → c = 1,81 m

Σ Dış yüzey alanı=(Ön dik yüzey×L)+(Arka eğik yüzey × L)+(2 ad.×Yan=Kesit yüzey alanı=0,63 m² hesaplandı.)

Σ Dış yüzey alanı = (1,80×14,00) + (1,81×14,00 ) + (2×0,63 m² )=25,20 +25,34+1,26 = 51,80 m²

B- Yapıldıkları Yere Göre Duvarlar
• Dış Duvarlar: Binaların dış yüzeyinde bulunan, açık hava ile temas eden ve dışarıdan bakıldığında 

görülen duvarlardır (Görsel 3.36).
• İç Duvarlar: Binaların içinde bulunan, bina içindeki kullanım alanlarını (mahalleri) birbirinden ayı-

ran duvarlardır (Görsel 3.36).

Dış  
Duvar

İç Duvar

Görsel 3.36: Binalarda iç ve dış duvarlar
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Örnek 22. Aşağıda plan ve kesiti verilen taşıyıcı dış ve bölme iç duvarlarının;

a) Duvar taban alanlarını,
b) Taşıyıcı ve bölme duvarlarının kesit yüzey alanlarını,(Bölme duvar yüksekliği h= 2,90 m’dir)
c)  Dış duvar yüzey alanını bulunuz. 
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a) Duvar taban alanları 
A-Taban alanı (taşıyıcı 20 cm dış duvar) = 2 ad. × (0,20 × 5,80) = 2,32 m²  

B-Taban alanı (taşıyıcı 20 cm dış duvar) = 2 ad. × 0,20 × [4,40 - (2 × 0,20)] = 2 × 0,20 × 4,00 = 1,60 m²    

C-Taban alanı (bölme 10 cm duvar)  = (4,00 + 1,10 + 0,10 + 1,10 + 1,20) × 0,10 = 

C-Taban alanı (bölme 10 cm duvar) = (7,50 m) × 0,10 = 0,75 m²

b) Duvar kesit alanları 

h= 100 + 1,50 = 2,50 m (kesit görselinden duvar yüksekliği - kirişe kadar)

A ve B (Taşıyıcı 20 cm dış duvar) = 0,20 × 2,50 =0,50 m²

C (Bölme 10 cm iç duvar) = 0,10 × 2,90=0,29 m²

c) Dış duvar yüzey alanı
 h =2,50 m

A ve B Dış duvar uzunluğu L = (2 ad. × 5,80) + (2 ad. × 4,00) = 11,60 +8,80 = 20,40 m  

Dış duvar boşluksuz yüzey alanı A ve B dış duvar yüzey alanı = L × h = 20,40 × 2,50 = 51,00 m²

Boşluklar =(P1=1,20×1,50) + (P2=0,50×0,50) + (P3=1,00×1,50) + (K1=1,00 × 2,10) =

1,80 + 0,25 + 1,50 + 2,10

Boşluklar = 5,65 m²

Dış duvar net yüzey alanı= Boşluksuz alan - Boşluklar

Dış duvar net yüzey alanı = 51,00 m² - 5,65 m² = 45,35 m²

C- Uygulamalarına Göre Duvarlar
• Bloklarla Örülen Duvarlar: Her türlü taş, tuğla, kerpiç, briket-bims, gaz beton ile çimento 

esaslı beton blok malzemeler kullanılarak örülen veya blok şeklinde oluşturulan taşıyıcı ve bölme 
amaçlı duvarlardır (Görsel 3.37).

Görsel 3.37: Bloklarla örülen duvar malzemeleri 

TAŞ BLOK TUĞLA BLOK KERPİÇ BLOK

BRİKET-BİMS BLOK GAZ BETON BLOK BETON BLOK
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• Dolgu Duvarlar: Betonarme taşıyıcı sistemlerde kolon ve kirişlerin oluşturduğu çerçeve içerisine 
örülen yük taşıma amacı olmayan duvarlara dolgu duvar denir (Görsel 3.38).

Görsel 3.38: Dolgu duvar  

• Panel Duvarlar: Panel şeklinde üretilip taşınabilen, yerinde işlenebilen ve yük taşıyıcı niteliği ol-
mayan, sadece bölme duvarı veya estetik dekorasyon amacıyla yapılan duvarlardır. Beton levhalar, alçıpan, 
ahşap levhalar, kombine duvarlar ve hazır elemanlardan üretilen duvarlardır (Görsel 3.39).

Görsel 3.39: Beton, alçıpan, ahşap ve dekoratif panel duvarlar 

D- Yapım Yerine Göre Duvarlar
• Yerinde Uygulanan (Şantiyelerde) Duvarlar: Duvar imalatının, her türlü duvar çeşidi uygulamasının 

inşaat mahallinde (şantiyede) yapılmasıdır. Duvar yapımı için her türlü malzeme temin edilerek her çeşit 
duvar uygulaması şantiyede yapılır.

•Hazır (Prefabrik) Duvarlar: Duvarların şantiye dışında atölye ve fabrikalarda hazırlanıp inşaat ma-
halline nakledilerek yerinde sadece montajının uygulandığı duvarlardır.
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Uygulama 3.7: Duvarlarda Kesit ve Yüzey Alanı Hesaplama

Yapı elemanlarından duvarlarla ilgili kesit ve yüzey alan hesaplarını yapmak.

Aşağıda kat planında ve taş istinat duvarında verilen ölçülere göre; 

a) Dış duvar ve iç duvar net yüzey alanını, (Duvar yüksekliği iç ve dış duvarlarda h= 240 cm’dir.) 
b) İstinat taş duvarın kesit yüzey alanını, 
c) İstinat duvarının dış yüzey alanını hesaplayınız. (L= 18,00 m ve ölçüler cm’dir.) 
Uygulamayı doğru yapabilmeniz için öğretmeninizin yapacağı uyarıları dikkatlice dinleyiniz. Açık-

lanmasına ihtiyaç duyduğunuz konuları öğretmeninize sorunuz.

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

İşlem Basamakları

• Alan hesabı yapmak için iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerine uygun gerekli donanım ve ortam sağlanır.
• Kat planından ve istinat duvar kesit görselinden duvar kalınlıkları, şekilleri ve ölçüleri incelenir.
• Görseldeki ölçü birimleri kontrol edilerek ölçü birimlerinin aynı olması için gerekli birim çevirme 

işlemi yapılır. (Genellikle farklı birim istenmedikçe metre ölçü birimi cinsinden alan hesaplanır.)
• Duvar yüzeyi birden çok birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise görseldeki yüzey alanları bilinen 

geometrik şekillere bölünerek bölünen alanlar renklerle, rakamlarla veya harflerle isimlendirilir.
• İsimlendirilen geometrik şeklin ölçüleri görselden okunarak en, boy ve yükseklik olarak not alınır.
• Her geometrik şekle göre alan hesabı için gerekli matematiksel işlemler hesap makinesi ile dik-

katlice yapılır. 
• Yapılan tüm matematiksel işlemlerin kontrolü yapılır ve ölçü birimleri yazılır.
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Değerlendirme 3.7

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kont-
rol ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Problem çözümü için gerekli donanımı sağladınız mı?

2 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?

3 Şekil üzerinde hesaplama yapacağınız geometrik şekli isimlendirdiniz mi?

4 Ölçü birimlerini kendi içerisinde dönüştürdünüz mü?

5 Matematiksel işlemin ne olduğuna karar verdiniz mi?

6 Matematiksel işlemi el hesabı veya hesap makinesi kullanarak doğru bir şekilde yaptı-
nız mı?

7 Bulduğunuz sonuca birimini yazdınız mı?

8 İşlemin sonucunu bulduktan sonra sağlamasını yaparak kontrol ettiniz mi?

İzlemek için 
kodu tarayın.

http://kitap.eba.gov.tr/
KodSor.php?KOD=20161

Not: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….........................................................................................................
...............................................................

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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3.2. YAPI ELEMANLARI HACİM HESAPLARI

AMAÇ      
Matematiksel işlem kurallarına uygun olarak yapı elemanlarının hacim hesaplarını yapabilmek.

Bu çalışma öğretmen kılavuzluğunda uygulamalı olarak işlenecektir.

 GİRİŞ 
Yapılarda temel işlevi olan, yapıyı oluşturan yapı elemanlarının neler olduğunu ve hangi şekillerde 

kullanıldığını geniş bir şekilde 1. bölümün bilgi sayfalarından öğrendiniz. Her yapı elemanı bir cisimdir ve 
boşlukta bir yer kaplar. İnşaat sektöründe kullanılan yapı elemanlarının boşlukta kapladığı hacimleri geo-
metrik bir cisim şeklinde şantiyelerde veya üretim tesislerinde imalatları yapılır. Bu cisimler tek bir geomet-
rik cisim halinde veya birkaç geometrik cismin birleşiminden oluşan birleşik bir geometrik cisim şeklinde 
de karşınıza çıkar.

Yapı elemanı hangi geometrik şekilde olursa olsun o yapı elemanına ait teknik görselin, projesi ol-
ması ve bu görsellerde yapı elemanlarının eni, boyu ve yüksekliği gibi üç boyutunun ölçüsünün bilinmesi 
gereklidir.

Yapı elemanlarının üretilebilmesi ve ilgili hacim hesaplarının yapılabilmesi için o yapı elemanına ait 
hangi ölçüyü hangi görselden alacağınızı çok iyi öğrenmelisiniz. 

Yapı elemanlarının gözünüzün gördüğü şekilde perspektif görseli veya ön, üst, yan vb. bir görünüşle 
ifade edilmesi gerekir. Perspektif görseller bir cismin farklı görünüşlerini bir çizim üzerinde görmenizi sağ-
lar. Önemli olan yapı elemanına ait teknik görsellerde hacim hesabı yapabilmek için o yapı elemanına ait 
genişlik, uzunluk ve yükseklik gibi ölçülerin ifade edilmesidir.

Bu bölümde öğreneceğiniz bilgiler ile yapı elemanlarının hacim hesaplarını yapabileceksiniz ve yapı 
için gerekli hazırlıkları yapabileceksiniz. Burada öğreneceğiniz hacim hesaplamaları diğer hesap dersleriniz-
de, güncel hayatınızda ve ilerideki inşaat piyasası çalışmalarınızda size kaynak olacaktır.

Sevgili Öğrenciler, hangi inşaat malzemelerinin hacim ölçüsü ile piyasada satıldığı ve yapı elemanla-
rında hacim hesabı yapabilmenin önemini araştırınız. Araştırma ve gözlemlerinizi rapor haline geti-
riniz, hazırladığınız raporu sınıfta öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

Örnek çözümlerde, öğrencilerin grup çalışmaları uyum becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak 
amacıyla 3 kişilik gruplar oluşturulur. Oluşturulan gruplarda öğrencilere iş birliği ve yardımlaşma ile 
çalışma yapma alışkanlığı kazandırılır ve öğrencilerin öğrenme becerileri artırılır.

3.2.1. Yapı Elemanlarında Hacim Hesaplamaları Yapmanın Önemi
Yapı elemanlarının üretiminde kullanacağınız malzemeler ile bazı işçiliklerin karşılığı, piyasada deği-

şik ölçü birimleri ile hesaplanmakta ve satılmaktadır (hafriyat, beton vs. hacim ölçüsü metreküp ile, kapla-
malar alan ölçüsü metrekare, borular-çatı olukları metre, demir ve boya malzemeleri kilogram-litre, akse-
suarlar adet gibi.). Bunun için her yapı elemanının özelliğine göre malzeme temini yapılabilmesi ve işçilik 
bedellerinin ödenebilmesi için gerekli hacim, alan, uzunluk, kilo, adet vb. hesaplamalar görseller üzerinden 
yapılarak yapıya hazırlık yapılmalıdır. 
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Yapı elemanlarında hacim hesabı; temel inşaatında yapılacak kazı hacmi, yapı elemanının inşası için 
gerekli malzeme ve işçilik miktarı, statik ve betonarme donatı hesaplarını yapabilmek için gerekli ve önemlidir. 

3.2.2. Yapı Elemanlarında Hacim Hesabı Yapmak İçin İşlem Basamakları
• Hacim hesabı yapmak için iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerine uygun gerekli donanım ve ortam sağlanır.
• Yapı elemanın görselleri incelenir ve hangi çeşit yapı elemanı olduğu belirlenir.
• Yapı elemanı görseline göre en az matematiksel işlem gerektirecek hacim hesap yöntemi belirlenir.
• Görsellerdeki ölçü birimleri kontrol edilerek ölçü birimlerinin aynı olması için gerekli birim çevirme 

işlemi yapılır. (Genellikle farklı birim istenmedikçe metre ölçü birimi cinsinden alan hesaplanır.)
• Yapı elemanının kesit yüzeyi birden çok birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise kesit yüzey alanla-

rı bilinen geometrik şekillere bölünerek bölünen alanlar renklerle, rakamlarla veya harflerle isimlendirilir.
• Yapı elemanı birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise kesit taban veya yüzey alanlarından her bir 

geometrik şekil için ayrı ayrı hesaplama yapılır. Birleşik şeklin toplam (kesit taban veya yüzey) alanı bulunur 
ve 3. boyut ile çarpılarak hacim hesaplanır veya isimlendirme sırası ile her geometrik şekil hacimleri ayrı 
ayrı hesaplanıp toplamı alınarak toplam yapı elemanının hacmi bulunur.

• Yapı elemanının şekli düzgün bir geometrik şekilde ise; 

Üç boyut ölçüsü çarpılarak hacim hesaplanır. (genişlik × uzunluk × yükseklik)
• Yapı elemanının hacmini bulmak için her geometrik şekle göre hacim hesabı için gerekli matema-

tiksel işlemler hesap makinesi ile  dikkatlice yapılır. 
• Yapılan tüm matematiksel işlemlerin kontrolü yapılır ve hacim ölçü birimi yazılır. Genellikle yapı 

elemanlarının hesabında hacim büyük (V) harfi ile gösterilir. Ölçü birimi m³ (metreküp)tür. Hacim hesapla-
rında virgülden sonra üç basamak yazılmalıdır.

Sevgili Öğrenciler, verilen şekilleri, örnekleri hassas ve titiz bir şekilde incelerseniz hesaplamalarda 
hata yapma riskini en aza indirebilirsiniz. Hesaplamaları yaparken sabırlı olmalı ve aceleci davran-
mamalısınız. Matematiksel işlemlerinizi kontrol etmeyi unutmayınız. Doğru yapılan hacim hesapla-
maları başarılı bir uygulama yapmanızı sağlayacaktır.

3.2.3. Temellerde Hacim Hesapları

Temellerde hacim hesabı genellikle temel çeşidine göre kazı ve beton miktarının hesaplanması için 
yapılır.

 Yüzeysel Temeller
• Duvaraltı Temeli (Basit Temel): Duvar altı temelleri üstten gelen yükün az olması durumunda uy-

gulanan temel çeşididir. Genellikle kazı, kalıp ve beton miktarının bulunmasında hacim hesabı yapılır.
• Tekil (Münferit) Temeller: Betonarme karkas yapılarda her kolonun altına kolon kesitinden daha 

büyük   alan oluşturacak şekilde betonarme bir plak (pabuç) yapılarak kolondan gelen yükleri zemine akta-
ran yüzeysel temellerdir.

Sevgili Öğrenciler, örnek çözümlerde gördüğünüz gibi farklı yollarla hacim hesaplamaları yapılabil-
mektedir. Verilen şekilleri, örnekleri hassas ve titiz bir şekilde inceleyerek hesaplamalarda hata yap-
ma riskini en aza indirebilirsiniz. Bunun için en az matematiksel işlem yapabileceğiniz çözüm yolunu 
belirleyerek hesaplamalarınızı yapmalısınız. Matematiksel işlemlerinizi kontrol etmeyi unutmayınız.
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Örnek 23. Aşağıda ölçüleri ve şekli verilen basit temelin hacmini hesaplayınız. (L= 400cm)

1. yol: Kesit yüzey alanı A = a × h = 0,80 × 0,40

Kesit yüzey alanı A = 0,32 m²
Hacim V= A × L = 0,32 × 4,00 = 1,280 m³

2. yol: V=a × b × L= 0,80×0,40×4,00 =1,280 m³

 

 Örnek 24. Aşağıda ölçüleri ve şekli verilen düz tekil temelin hacmini hesaplayınız.

1. yol: Taban alanı A= a × b = 1,00 × 1,40 =1,40 m²
Hacim V= A × h = 1,40 × 0,30 = 0,420 m³

2. yol: Yüzey alanı (yan)  A= a × h = 1,00 ×0,30=0,30 m²
Hacim V= A × h = 0,30 × 1,40 = 0,420 m³

3. yol: Kesit alanı A= b × h =1,40×0,30 =0,42 m²
Hacim V= A × a = 0,42 × 1,00 = 0,420 m³

Örnek 25. Aşağıda ölçüleri ve şekli verilen ampatmanlı (kademeli) temelin hacmini hesaplayınız. 

 1. yol: Taban alanı-2 A2 = a × b = 1,10 × 1,00 =1,10 m²
Hacim V2 =A2 × h=1,10 × 0,30 =0,330 m³

Taban alanı-3 A3= a × b = [1,10-(2×0,25)] ×[1,00-(2×0,20)] 

Taban alanı-3  A3= [1,10-050] × [1,00-040] = 0,60 × 0,60=0,36 m²

Hacim V3 = A3 × h = 0,36 × 0,20 =0,072 m³

ΣHacim V = Hacim V2 + Hacim V3 = 0,330 + 0,072 = 0,402 m³

2. yol: Yüzey alanı (yan- 4)  A2= a × h = 1,00 × 0,30 = 0,30 m²

Hacim V2 = A2 × b=0,30 × 1,10 = 0,330 m³

Yüzey alanı (yan- 5)  A3= a × h = 0,60 × 0,20 = 0,12 m²

Hacim V3 = A2 × b = 0,12 × 0,60 =0,072 m³

Σ Hacim V = Hacim V2 + Hacim V3 = 0,330 + 0,072 = 0,402 m³

3. yol: Kesit alanı-2 A= b2 × h =1,10×0,30 =0,33 m²

Hacim V2 = A2 × a = 0,33 × 1,00 = 0,330 m³

Kesit alanı-3 A= b1 × h =0,60×0,20=0,12 m²

Hacim V3 = A3 × a = 0,12 × 0,60= 0,072 m³

ΣHacim V = Hacim V2 +  Hacim V3  = 0,330+0,072 =0,402 m³
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Örnek 26. Yanda ölçüleri ve şekli verilen eğimli (pabuçlu) tekil temelin hacmini hesaplayınız.

 1. Alan(dikdörtgen) A1= 0,25×1,50 = 0,37 m²

Hacim V1  = A2 × a = 0,37 × 1,20 = 0,444 m³

2. Alan(dik üçgen) A2 =  0,20 × 0,45/2 × 2Ad.= 0,09 m²

Hacim V2  = A2  × a =

3. Alan(dikdörtgen) A3 = 0,60 × 0,20 =  0,12 m²

Hacim V3  = A2 × a = 0,12 × 0,45 = 0,054 m³                                                        

Σ hacim V=A1+A2+A3=0,444+0,074+0,054 =0,572 m³

• Birleşik Temel: Kolonlar arasındaki mesafe birbirine çok yakın ve sürekli temel yapılmayacak ise 
kolonların altına  zeminde bir temel pabucu yapılarak oluşturulan yüzeysel temel çeşididir.

• Sürekli (Mütemadi) Temel: Kolonların ve perde duvar altındaki temellerin birleştirilerek şerit hâ-
linde değişik kesit şekillerinde yapılan yüzeysel temel çeşididir.

• Radye (Plak) Temeller: Tüm kolon ve perdelerin temelleri birleştirilerek binanın tümü veya bir 
kısmında oluşturulan plak şeklindeki temel çeşididir. Radye-jeneral veya kısaca radye temel adıyla bilinir.

Örnek 27. Yanda ölçüleri ve şekli verilen birleşik temelin taban alanını bularak temelin hacmini hesap-
layınız.  

 

Taban alanı (dikdörtgen)

 A1= 3,00 × 1,25 = 3,75 m²

 Hacim V  = A1 × h = 3,75 × 0,40 = 1,500 m³ 1.
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Örnek 28. Yanda temel plan ve kesitinde verilen mütemadi temellerin toplam hacmini, kesit alanlarını 
bularak  hesaplayınız.  

MT-1 temeli 1  no.lu alan (dikdörtgen) 

A1 = 0,50 × 0,90 = 0,45 m²

MT-1 temeli 2  no.lu alan (dikdörtgen) 

A2 = 0,25 × 0,30 = 0,075 m²

ΣMT1 Kesit yüzey alanı

=A1+A2 = 0,45 + 0,075 = 0,525 m²

Hacim VMT1= ΣMT1 Alan × L

Hacim VMT1= 0,525 × 9,00 = 4,725 m³

MT-2 temeli 3 no.lu alan(dik yamuk-2 adet)

A3 = 2 Ad. × ((0,20 + 0,50) / 2) × 0,40

 =2 × 0,35 × 0,40= 0,28 m²

MT-2 temeli 4 no.lu alan (dikdörtgen) A4  

= 0,60 × 0,50 = 0,30 m²

ΣMT2 Kesit yüzey alanı

=A1 + A2= 0,28 + 0,30 = 0,58 m²

Hacim VMT2 = ΣMT2 Alan × L

Hacim VMT2 = 0,58 × 9,00 = 5,220 m³

MT-3 temeli 5 no.lu alan(dikdörtgen) A5 

= 1,00 × 0,20 = 0,20 m² 

MT-3 Temeli 6 no.lu alan(dikdörtgen) A6 

= 0,40 × 0,70 = 0,28 m² 

ΣMT3 Kesit yüzey alanı

= A1+A2= 0,20 + 0,28 = 0,48 m²

Hacim V MT3 = ΣMT3 Alan × L

Hacim VMT3= 0,48 × 9,00 = 4,320 m³

ΣV =VMT1+VMT2 +VMT3

ΣV =4,725+5,220+4,320 = 14,265 m³
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Sevgili Öğrenciler, örneklerde görseldeki bilgiler ile hangi çözümün daha az işlem gerektirdiğine siz 
karar vermelisiniz. Verilen örnekleri hassas ve titiz bir şekilde inceleyip diğer alan hesapları ile çöze-
rek hacimlerini hesaplayabilir, hesaplamalarda hata yapma riskini en aza indirebilirsiniz. Matematik-
sel işlemlerinizi kontrol etmeyi unutmayınız. 

Örnek 29. Yanda şekli ve ölçüleri verilen  düz radye temelin hacmini, taban alanını hesaplayarak bulu-
nuz.

Ta=Taban alanı = 9,50 × 11,50 = 109,25 m² 

T1=1 no.lu alan = 4,50 × 5,50 = 24,75 m²

ΣTaban alanı A = Ta - T1 = 109,25 - 24,75

ΣTaban alanı A = 84,50 m²

Hacim V = A × h = 84,50 × 0,50 = 42,250 m³

Örnek 30. Yanda şekli ve ölçüleri verilen üstten kirişli (tek yönlü) radye temelin hacmini taban alanını 
hesaplayarak bulunuz.

T1 1 no. taban alanı = 10,10 x 9,30 = 93,93 m² 

Hacim V1= T1 x h = 93,93 x 0,40 = 37,572 m³

T2 2 no. taban alanı = 2 Ad.x 0,50 x 9,30= 9,30 m² 

Hacim V2= T2 x h = 9,30 x 0,45 = 4,185 m³

T3 3 Taban alanı = 1,00 x 9,30 = 9,30 m² 

Hacim V3= T3 x h = 9,30 x 0,45 = 4,185 m³
ΣV = V1 + V2 + V3

ΣV = 37,572 + 4,185 + 4,185 = 45,942 m³

 

Sevgili Öğrenciler, bu örneği daha dikkatli bir şekilde inceleyip kesit alanını hesaplayarak 
radye temel hacminin işlem hesabının sağlamasını yapabilirsiniz. Matematiksel işlemlerinizi 
kontrol etmeyi unutmayınız.
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Uygulama 3.8: Yığma Yapı Basit Temelinde Hacim Hesabı Yapmak

Yapı elemanlarından temeller ile ilgili hacim hesaplarını yapmak.

Aşağıda şekli ve ölçüleri verilen yığma yapı temelinin hacmini hesaplayınız. (Planda verilen uzun-
luklar cm’dir.) Uygulamayı doğru yapabilmeniz için öğretmeninizin yapacağı uyarıları dikkatlice dinleyiniz. 
Açıklanmasına ihtiyaç duyduğunuz konuları öğretmeninize sorunuz. İşlemlerinizi hassas, titiz ve dikkatli 
bir şekilde yapınız.

 

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

İşlem Basamakları

• Hacim hesabı yapmak için iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerine uygun gerekli donanım ve ortam 
sağlanır.

• Yapı elemanının görseli incelenir ve hangi çeşit yapı elemanı olduğu belirlenir.
• Yapı elemanı görseline göre en az matematiksel işlem gerektirecek hacim hesap yöntemi belirlenir.
• Ölçü birimleri kontrol edilerek ölçü birimlerinin aynı olması için gerekli birim çevirme işlemi yapılır.
• Yapı elemanının kesit yüzeyi birden çok birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise kesit yüzey alan-

ları bilinen geometrik şekillere bölünerek bölünen alanlar renklerle, rakamlarla veya harflerle isimlendi-
rilir.

• Yapı elemanı, birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise kesit taban veya yüzey alanlarından her 
bir geometrik şekil için ayrı ayrı hesaplama yapılır.

• Yapı elemanının hacmini bulmak için her geometrik şekle göre hacim hesabı için gerekli mate-
matiksel işlemler hesap makinesi ile dikkatlice yapılır. 

• Yapılan tüm matematiksel işlemlerin kontrolü yapılır ve hacim ölçü birimi yazılır.

158

Yapılarda Boyut Hesapları



Değerlendirme 3.8

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kontrol 
ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Problem çözümü için gerekli donanımı sağladınız mı?

2 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?

3 Şekil üzerinde hesaplama yapacağınız geometrik şekli isimlendirdiniz mi?

4 Ölçü birimlerini kendi içerisinde dönüştürdünüz mü?

5 Matematiksel işlemin ne olduğuna karar verdiniz mi?

6 Matematiksel işlemi el hesabı veya hesap makinesi kullanarak doğru bir şekilde yaptı-
nız mı?

7 Bulduğunuz sonuca birimini yazdınız mı?

8 İşlemin sonucunu bulduktan sonra sağlamasını yaparak kontrol ettiniz mi?
Not: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................................

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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Uygulama 3.9: Alttan Kirişli Radye Temellerde Hacim Hesabı Yapmak
Yapı elemanlarından temeller ile ilgili hacim hesaplarını yapmak.

Aşağıda şekli ve ölçüleri verilen   alttan kirişli radye  temelin hacmini hesaplayınız. (Planda verilen 
uzunluklar cm’dir.) Uygulamayı doğru yapabilmeniz için öğretmeninizin yapacağı uyarıları dikkatlice din-
leyiniz. Açıklanmasına ihtiyaç duyduğunuz konuları öğretmeninize sorunuz. İşlemlerinizi hassas, titiz ve 
dikkatli bir şekilde yapınız.

 

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

İşlem Basamakları
• Hacim hesabı yapmak için iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerine uygun gerekli donanım ve ortam 

sağlanır.
• Yapı elemanının görseli incelenir ve hangi çeşit yapı elemanı olduğu belirlenir.
• Yapı elemanı görseline göre en az matematiksel işlem gerektirecek hacim hesap yöntemi belirlenir.
• Ölçü birimleri kontrol edilerek ölçü birimlerinin aynı olması için gerekli birim çevirme işlemi yapılır.
• Yapı elemanının kesit yüzeyi birden çok birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise kesit yüzey alan-

ları bilinen geometrik şekillere bölünerek bölünen alanlar renklerle, rakamlarla veya harflerle isimlendi-
rilir.

• Yapı elemanı, birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise kesit  taban veya yüzey  alanlarından her 
bir geometrik şekil için ayrı ayrı hesaplama yapılır.

• Yapı elemanının hacmini bulmak için her geometrik şekle göre hacim hesabı için gerekli mate-
matiksel işlemler hesap makinesi ile dikkatlice yapılır. 

• Yapılan tüm matematiksel işlemlerin kontrolü yapılır ve hacim ölçü birimi yazılır.
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Değerlendirme 3.9

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kontrol 
ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Problem çözümü için gerekli donanımı sağladınız mı?

2 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?

3 Şekil üzerinde hesaplama yapacağınız geometrik şekli isimlendirdiniz mi?

4 Ölçü birimlerini kendi içerisinde dönüştürdünüz mü?

5 Matematiksel işlemin ne olduğuna karar verdiniz mi?

6 Matematiksel işlemi el hesabı veya hesap makinesi kullanarak doğru bir şekilde yaptı-
nız mı?

7 Bulduğunuz sonuca birimini yazdınız mı?

8 İşlemin sonucunu bulduktan sonra sağlamasını yaparak kontrol ettiniz mi?
Not: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................................

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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Uygulama 3.10: Mantar Radye Temellerde Hacim Hesabı Yapmak
Yapı elemanlarından temeller ile ilgili hacim hesaplarını yapmak.

Aşağıda şekli ve ölçüleri verilen mantar radye temelin hacmini hesaplayınız. (Planda verilen uzun-
luklar cm’dir.) Uygulamayı doğru yapabilmeniz için öğretmeninizin yapacağı uyarıları dikkatlice dinleyiniz. 
Açıklanmasına ihtiyaç duyduğunuz konuları öğretmeninize sorunuz. İşlemlerinizi hassas, titiz ve dikkatli 
bir şekilde yapınız. 

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

İşlem Basamakları

• Hacim hesabı yapmak için iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerine uygun gerekli donanım ve ortam 
sağlanır.

• Yapı elemanının görseli incelenir ve hangi çeşit yapı elemanı olduğu belirlenir.
• Yapı elemanı görseline göre en az matematiksel işlem gerektirecek hacim hesap yöntemi belirlenir.
• Ölçü birimleri kontrol edilerek ölçü birimlerinin aynı olması için gerekli birim çevirme işlemi yapılır.
• Yapı elemanının kesit yüzeyi birden çok birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise kesit yüzey alan-

ları bilinen geometrik şekillere bölünerek bölünen alanlar renklerle, rakamlarla veya harflerle isimlendi-
rilir.

• Yapı elemanı, birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise kesit taban veya yüzey alanlarından her 
bir geometrik şekil için ayrı ayrı hesaplama yapılır.

• Yapı elemanının hacmini bulmak için her geometrik şekle göre hacim hesabı için gerekli mate-
matiksel işlemler hesap makinesi ile dikkatlice yapılır. 

• Yapılan tüm matematiksel işlemlerin kontrolü yapılır ve hacim ölçü birimi yazılır.
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Değerlendirme 3.10

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kont-
rol ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Problem çözümü için gerekli donanımı sağladınız mı?

2 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?

3 Şekil üzerinde hesaplama yapacağınız geometrik şekli isimlendirdiniz mi?

4 Ölçü birimlerini kendi içerisinde dönüştürdünüz mü?

5 Matematiksel işlemin ne olduğuna karar verdiniz mi?

6 Matematiksel işlemi el hesabı veya hesap makinesi kullanarak doğru bir şekilde 
yaptınız mı?

7 Bulduğunuz sonuca birimini yazdınız mı?

8 İşlemin sonucunu bulduktan sonra sağlamasını yaparak kontrol ettiniz mi?
Not: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................................

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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3.2.4. Kolonlarda Hacim Hesaplamaları 
Kolonlarda hacim hesabı, kolon yapımı için gerekli olan malzemelerin temini (özellikle beton), statik 

ve betonarme hesaplamalarında ayrıca kolonun kullanıldığı mekânda kaplayacağı hacmin bilinmesi için 
yapılır. Kolonların hacmi kolonun taban kesit alanının kirişe kadar olan mesafesi, yüksekliği (h) ile çarpıla-
rak bulunur. Çokgen kesitli kolonlarda (üçgen, beşgen, altıgen, yamuk, birleşik şekilli I, T, H vb.) yine kesiti 
hangi şekilde olursa olsun kesit alanı veya  taban alan hesaplanır ve  yüksekliği ile  çarpım işlemi yapılarak 
hacmi bulunur.

Kolonlarda hacim hesabı genellikle kolon çeşidi imalatında kullanılacak beton miktarının hesaplan-
ması için yapılır.

A-Kesit Şekillerine Göre Kolonlar
Günümüzde en çok kullanılan kolon kesitleri şunlardır (Bkz. Şekil 3.17):
• Kare kesitli kolonlar
• Dikdörtgen kesitli kolonlar 
• Çokgen kesitli kolonlar 
• Dairesel kesitli kolonlar

Örnek 31. Aşağıda şekli ve ölçüleri verilen kolonların hacmini bulunuz.

1- Kare kesitli kolon hacmi:
Kare kesitli kolon kesit yüzey alanı 

A1= a²= 0,40 × 0,40 = 0,16 m² 

h= kolon yüksekliği = 2,20 m

Hacim V1= A1 × h = 0,16 × 2,20 = 0,352 m³

2- Dikdörtgen kesitli kolon hacmi:
Dikdörtgen kesitli kolon kesit yüzey alanı 

A2= a × b= 0,25 × 0,60 = 0,15 m²  

h= kolon yüksekliği = 2,30 m

Hacim V2= A1  × h = 0,15 × 2,30 = 0,345 m³

3- Sekizgen kesitli kolon hacmi:
Sekizgen kesitli kolon kesit yüzey alanı 

A3 = ( k = bir kenar uzunluğu) =  k² ×( 2+2√2  ) veya k²  ×( 4,828 )

= 0,15²× (2+2×1,41)= 0,0225 × 4,82 = 0,11 m² 

h= kolon yüksekliği = 2,10 m

Hacim V3= A3 × h = 0,11 × 2,10 = 0,231 m³

4- Daire kesitli kolon hacmi:
Daire kesitli kolon kesit yüzey alanı 

A4= (A = π × r² )

 =3,14 × ( 0,20 )² = 3,14 × 0,04 =0,125 = 0,13 m² 

h= kolon yüksekliği = 2,50 m
Hacim V4= A4 × h = 0,13 × 2,50 = 0,325 m³
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B- Donatılarına Göre Kolonlar
• Etriyeli kolonlar

• Fretli (Sargılı) kolonlar

• Poligon kolonlar

Bu tip kolon sınıflandırmasında kolonun şeklinden ziyade kolon donatısının şekli önemlidir. Kesitleri 
kare, dikdörtgen, yamuk, I, T, L ve haç şeklinde olabilir. Boyuna (ana) donatısı belirli aralıklarla yerleştirilen 
etriyelerle veya fret donatısı spiral şekilde sarılmış, kuşatılmış olan kolonlardır. Poligon kolonlar daha ziya-
de birleşik şekillerden oluşmuş (H, T, U, I vb.) kolonlardır. Hacim hesapları yine kesit alanının kolon yüksek-
liği ile çarpılarak bulunur. Poligon kolonlarda kesit yüzeyi bilinen basit geometrik şekilli parçalara ayrılarak 
kesit alanları hesaplanır ve toplam kesit alanı kolon yüksekliği ile çarpılarak kolon hacmi hesaplanır. 

Örnek 32. Aşağıdaki planda şekli ve ölçüleri verilen kolonların hacmini bulunuz. (Kolon yüksekliği 
h=2,40 m’dir.)

A-1 Kolonu kesit alanı

1 no. kolon kesit yüzey alanı = 0,40 × 0,80 = 0,32 m²

2 no. kolon kesit yüzey alanı = 0,40 × 0,40 = 0,16 m²

Σ A1 kolonu kesit alanı =  0,32 + 0,16= 0,48 m² 

Hacim V1= ΣA1 × h = 0,48 × 2,40 = 1,152 m³

B-1 Kolonu kesit alanı

3 no. kolon kesit yüzey alanı = 0,25 × 1,00 = 0,25 m²

4 no. kolon kesit yüzey alanı = 0,30 × 0,25 = 0,08 m²

ΣB1 kolonu kesit alanı = 0,25 + 0,08= 0,33 m² 

Hacim V2= Σ B1 × h = 0,33 × 2,40 = 0,792 m³

C-1 Kolonu kesit alanı

5 no. kolon kesit yüzey alanı = 0,35 × 0,90 = 0,32 m²

6 no. kolon kesit yüzey alanı = 0,55 × 0,40 = 0,22 m²

Σ C1 kolonu kesit alanı = 0,32 + 0,22= 0,54 m²

Hacim V3= Σ C1 × h = 0,54 × 2,40 = 1,296 m³ 1.
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Uygulama 3.11: Kolonlarda Hacim Hesabı Yapmak

Yapı elemanlarından temeller ile ilgili hacim hesaplarını yapmak.

Aşağıda şekli ve ölçüleri verilen mantar radye temelin hacmini hesaplayınız. (Planda verilen uzun-
luklar cm’dir.) Uygulamayı doğru yapabilmeniz için öğretmeninizin yapacağı uyarıları dikkatlice dinleyiniz. 
Açıklanmasına ihtiyaç duyduğunuz konuları öğretmeninize sorunuz. İşlemlerinizi hassas, titiz ve dikkatli 
bir şekilde yapınız. 

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

İşlem Basamakları

• Hacim hesabı yapmak için iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerine uygun gerekli donanım ve ortam 
sağlanır.

• Yapı elemanının görseli incelenir ve hangi çeşit yapı elemanı olduğu belirlenir.
• Yapı elemanı, görseline göre en az matematiksel işlem gerektirecek hacim hesap yöntemi belirlenir.
• Ölçü birimleri kontrol edilerek ölçü birimlerinin aynı olması için gerekli birim çevirme işlemi yapılır.
• Yapı elemanının kesit yüzeyi birden çok birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise kesit yüzey alan-

ları bilinen geometrik şekillere bölünerek bölünen alanlar renklerle, rakamlarla veya harflerle isimlendi-
rilir.

• Yapı elemanı, birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise kesit taban veya yüzey alanlarından her 
bir geometrik şekil için ayrı ayrı hesaplama yapılır.

• Yapı elemanının hacmini bulmak için her geometrik şekle göre hacim hesabı için gerekli mate-
matiksel işlemler hesap makinesi ile dikkatlice yapılır. 

• Yapılan tüm matematiksel işlemlerin kontrolü yapılır ve hacim ölçü birimi yazılır.
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Değerlendirme 3.11

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kontrol 
ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Problem çözümü için gerekli donanımı sağladınız mı?

2 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?

3 Şekil üzerinde hesaplama yapacağınız geometrik şekli isimlendirdiniz mi?

4 Ölçü birimlerini kendi içerisinde dönüştürdünüz mü?

5 Matematiksel işlemin ne olduğuna karar verdiniz mi?

6 Matematiksel işlemi el hesabı veya hesap makinesi kullanarak doğru bir şekilde yaptı-
nız mı?

7 Bulduğunuz sonuca birimini yazdınız mı?

8 İşlemin sonucunu bulduktan sonra sağlamasını yaparak kontrol ettiniz mi?
Not: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................................

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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3.2.5. Kirişlerde Hacim Hesapları 
Kirişler; betonarme, çelik, kâgir, ahşap yapılarda yatay taşıyıcı elemandır. Kirişler de kolonlardaki 

hacim hesabı gibi kiriş yapımı için gerekli olan malzemelerin temini (özellikle beton), statik ve betonarme 
hesaplamalarında ayrıca kirişlerin kullanıldığı mekânda kaplayacağı hacmin bilinmesi için yapılır. Kirişlerin 
hacmi kirişin en kesit alanının kirişin yatay konumdaki mesafesi, boyu (L) ile çarpılarak bulunur. Birleşik 
kesitli kirişlerde (I, T, L, U vb.) yine en kesiti hangi şekilde olursa olsun en kesit alanı bulunur ve yatay uzun-
luğu (L) ile çarpım işlemi yapılarak hacmi bulunur. Kiriş L boyu bazı statik hesaplamalarında kirişin oturduğu 
mesnetler arası aks mesafesi, bazı hesaplamalarda ise oturduğu mesnet yüzeyleri arası (kolonlar arası)          
L = serbest açıklık olarak hesaplanır.

Kirişlerde hacim hesabı genellikle kiriş çeşidine göre beton miktarının hesaplanması için yapılır.

A-Kesit Şekillerine Göre Kirişler
Kirişlerin çeşitli enine kesit şekilleri mevcuttur ve yapıların farklı bölümlerinde farklı kesitler kullanı-

labilir. Bu kirişler betonarme, çelik, ahşap veya kompozit malzemelerden yapılabilir.
• Dikdörtgen Kesitli Kirişler: Kirişlerin yapımında piyasada en çok uygulanan kiriş en kesit şeklidir. 

Minimum 25 × 50 cm ölçülerinde yapılması zorunludur.

Örnek 33. Aşağıda şekli ve ölçüleri verilen dikdörtgen kesitli kirişin hacmini bulunuz. (Şekildeki ölçüler 
cm ve kiriş boyu L=375 cm’dir.)

Kiriş en kesit alanı A= a × h =0,25×0,60 = 0,15 m²
Hacim V= A × L = 0,15 × 3,75 = 0,562 m³

• L ve T- Kesitli Kirişler: Bu tip kirişler yük durumuna göre bina genelinde bütün olarak ve ters kiriş 
yapılması durumunda inşa edilir. Hacimler birleşik şekillerde olduğu gibi en kesit alanı parçalara ayrılarak 
ve kiriş uzunluğu ile çarpılarak hesaplanır.

• Çelik Profil Kesitli Kirişler: Bu tip kirişler genellikle çelik konstrüksiyonlu (çelik) yapılarda veya 
mesnetler arası açıklığın büyük olduğu yapılarda inşa edilir. Çelik profil kesitli kiriş hacmi profil kesit alanı 
üretici tarafından hazırlanmış tablodan profil çeşit ve ölçülerine göre alınır. En kesit alanı kiriş boyu (L) ile 
çarpılarak kiriş hacmi hesaplanır. 

B- Mesnet Bağlantı Şekline Göre Kirişler
 Kirişler altındaki mesnete bağlantı durumuna göre çeşitlendirildiğinde de hacim hesapları diğer 

yapı elemanlarının en kesit hesapları gibi kesit alanı bulunur ve kiriş uzunluğu ile çarpılarak kiriş hacmi 
hesaplanır. 
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Örnek 34. Aşağıda şekli ve ölçüleri verilen L ve T tipi kesitleri olan kirişlerin hacmini bulunuz. (Şekildeki 
ölçüler cm’dir.)

K-1 Kirişi kesit alanı (L- kesitli kiriş)
1 no.lu kiriş kesit yüzey alanı = 0,60 × 0,30 = 0,18 m²

2 no.lu kiriş kesit yüzey alanı = 0,25 × 0,20 = 0,05 m²

ΣK1 Kirişi kesit alanı A1 = 0,18 + 0,05 = 0,23 m² 

Hacim V1 = A1 × L = 0,23 × 7,40 = 1,702 m³
K2 Kirişi kesit alanı (T- kesitli kiriş)
3 no.lu kiriş kesit yüzey alanı = 0,90 × 0,30 = 0,27 m²

4 no.lu kiriş kesit yüzey alanı = 0,30 × 0,60 = 0,18 m²

ΣK2 Kiriş kesit alanı A2= 0,27 + 0,18 = 0,45 m² 

Hacim V2 = A2 × L = 0,45 × 7,40 = 3,330 m³
K-3 Kirişi kesit alanı (L- kesitli kiriş)
5 no.lu kiriş kesit yüzey alanı = 0,50 × 0,40 = 0,20 m²

6 no.lu kiriş kesit yüzey alanı = 0,25 × 0,30 = 0,08 m²

Σ K-3 kirişi kesit alanı A3= 0,32 + 0,22 = 0,28 m² 
Hacim V3= A3 × L = 0,28 × 7,40 = 2,072 m³
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Örnek 35. Yanda mesnet bağlantı şekillerine göre şekli ve ölçüleri verilen kirişlerin hacimlerini bulunuz. 
(Şekildeki ölçüler cm’dir.)

a) Basit Sürekli Kiriş Hacmi:

Hacim V= a × h × L = 0,30 × 0,50 × 3,80 = 0,570 m³

b) Konsollu Ters Kiriş Hacmi:

Hacim V1= a × h × L = 0,25 × 0,55 × 1,40 = 0,192 m³

Hacim V2= a × h × L = 0,35 × 1,00 × 3,45 = 1,208 m³

ΣHacim V= V1 + V2 = 0,193 + 1,208 = 1,400 m³

c) Tablalı Kiriş Hacmi:

1. kesit yüzey alanı (dik yamuk) 

1. kesit alanları A1  =  

A1= 2 × 0,25 × 0,30= 0,15 m²

Hacim V1= A1 × L = 0,15 × 6,80 = 1,020 m³

2. kesit yüzey alanı (dikdörtgen) 

2. kesit alanı A2 = 0,25 × 0,65 = 0,16 m²

Hacim V2= A2 × L = 0,16 × 6,80 = 1,088 m³

ΣKT5 Kirişi hacmi V= 1,020+1,088 = 2,108 m³ 
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Uygulama 3.12: Kirişlerde Hacim Hesabı Yapmak

Yapı elemanlarından temeller ile ilgili hacim hesaplarını yapmak.

Aşağıda kalıp plan ve kesitinde ölçüleri verilen K111-K113-K114 ve K115 kirişlerin boylarını plan-
dan hesaplayarak kiriş hacimlerini bulunuz. 

Uygulamayı doğru yapabilmeniz için öğretmeninizin yapacağı uyarıları dikkatlice dinleyiniz. Açık-
lanmasına ihtiyaç duyduğunuz konuları öğretmeninize sorunuz. İşlemlerinizi hassas, titiz ve dikkatli bir 
şekilde yapınız. 

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

 İşlem Basamakları

• Hacim hesabı yapmak için iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerine uygun gerekli donanım ve ortam 
sağlanır.

• Yapı elemanının görseli incelenir ve hangi çeşit yapı elemanı olduğu belirlenir.
• Yapı elemanı görseline göre en az matematiksel işlem gerektirecek hacim hesap yöntemi belir-

lenir.
• Ölçü birimleri kontrol edilerek ölçü birimlerinin aynı olması için gerekli birim çevirme işlemi yapılır.
• Yapı elemanın kesit yüzeyi birden çok birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise kesit yüzey alanla-

rı bilinen geometrik şekillere bölünerek bölünen alanlar renklerle, rakamlarla veya harflerle isimlendirilir.
• Yapı elemanı, birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise kesit taban veya yüzey alanlarından her 

bir geometrik şekil için ayrı ayrı hesaplama yapılır.
• Yapı elemanının hacmini bulmak için her geometrik şekle göre hacim hesabı için gerekli mate-

matiksel işlemler hesap makinesi ile dikkatlice yapılır. 
• Yapılan tüm matematiksel işlemlerin kontrolü yapılır ve hacim ölçü birimi yazılır.
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Değerlendirme 3.12

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kontrol 
ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Problem çözümü için gerekli donanımı sağladınız mı?

2 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?

3 Şekil üzerinde hesaplama yapacağınız geometrik şekli isimlendirdiniz mi?

4 Ölçü birimlerini kendi içerisinde dönüştürdünüz mü?

5 Matematiksel işlemin ne olduğuna karar verdiniz mi?

6 Matematiksel işlemi el hesabı veya hesap makinesi kullanarak doğru bir şekilde yap-
tınız mı?

7 Bulduğunuz sonuca birimini yazdınız mı?

8 İşlemin sonucunu bulduktan sonra sağlamasını yaparak kontrol ettiniz mi?
Not: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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3.2.6. Döşemelerde Hacim Hesapları 
Genel olarak çevresi kirişle çevrili olan veya olmayan düzlemsel alanların yük taşıması için belirli 

kalınlık ve kriterlere göre yapılan yapı elemanları döşeme olarak tanımlanır. 
Döşemeler kendi ağırlığı ve üzerine gelen yükleri taşımanın yanı sıra kirişlerle çalışarak deprem ya 

da rüzgâr etkisi ile oluşan yatay yükleri de düşey taşıyıcılara aktarır. Onun için genellikle kirişlerle inşa edi-
lir. Döşemeler yığma yapılarda yük taşıyan duvarların üstüne hatıl ile, betonarme karkas yapılarda kirişler 
üzerine oturtularak kirişle veya kendinden kirişli olarak yapılır. 

Döşemelerde hacim hesabı genellikle beton miktarı ve döşeme çeşidine göre kullanılacak blok mal-
zemelerin hesaplanması için yapılır.

A-Kenar Boyutlarına Göre Döşemeler
Döşemeler kenar boyutlarına göre incelenerek döşeme donatısının tek taraflı kısa kenar doğrultu-

sunda (bir pilye, bir düz-hurdi döşeme) veya çift taraflı (her iki tarafa bir pilye, bir düz-dal döşeme) çalış-
ması incelenir.

Örnek 36. Aşağıdaki döşeme kalıp planında ölçüleri verilen döşemeleri kenar boyutlarına göre incele-
yerek ayrı ayrı hacimlerini hesaplayınız.
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B-Mesnetlerine Göre Döşemeler
Döşemeler, üzerine oturduğu mesnete göre incelenerek yük durumuna göre statik hesaplamaları 

yapılır ve döşeme kalınlığı, ölçüleri ve donatısı belirlenir. Bu hesaplamaları yapabilmek için döşemelerin 
mesnetlerle bağlantısı önemlidir. Mesnete bağlantı durumuna göre döşemeler: 

• Serbest oturan veya ankastre döşemeler 

• Konsol döşemeler 

• Devam eden (sürekli-mütemadi) döşemeler 

• Mantar (gusse -başlıklı-tablalı) döşemeler 

Örnek 37. Aşağıda planı ve kesiti verilen bir ucu konsol sürekli döşemenin;

a) Döşeme tabliyesinin hacmini,

b) Döşeme iç taban hacimlerini bulunuz.
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a) Döşeme tabliye hacmi:
Σ Alan = 11,75 × 9,55 = 112,21 m²

Σ Konsol alan = 1,40 × 4,55 = 6,37 m² 

Σ Boşluk alanı = 4,75 × 5,35 = 25,41 m²

A= Σ Alan + Σ Konsol alan - Σ Boşluk 

A= 112,21 + 6,37 - 25,41 

A= 118,58 – 25,41

Σ Döşeme tabliye alanı A = 93,17 m²

Hacim V = A × h =93,17 × ,015= 13,976 m³

b) Döşeme iç taban alanları:

D101 Taban hacmi= 4,20 × 4,30 × 0,15 = 2,709 m³

D102 Taban hacmi= 2,65 × 4,30 × 0,15 = 1,709 m³

D103 Taban hacmi= 3,90 × 4,30 × 0,15 = 2,515 m³

D104 Taban hacmi= 6,80 × 4,50 × 0,15 = 4,590 m³

DK01 Taban hacmi= 1,40 × 4,55 × 0,15 = 0,955 m³ 

Σ Döşeme Taban Hacmi V = D101 + D102 + D103 + D104 + DK01 = 2,709 + 2,515 + 0,955 + 1,709 + 4,590

Σ Döşeme taban hacmi V = 12,478 m³

Örnek 38. Yanda şekli verilen kirişli döşeme tabliyesinin hacmini bulunuz.

Kirişli döşeme hacmi:
1 No. hacim V1= 3 ad. (Kiriş) × 0,15 × 0,43 × 7,60

V1=1,471 m³

2 No. hacim V2= 7,60 × 6,35 × 0,17 

V2=8,204 m³

Σ Kirişli döşeme hacmi V = V1+V2 = 1,471 + 8,204

Σ Kirişli döşeme hacmi V = 9,675 m³

C- Şekillerine Göre Döşemeler

•Kirişli Betonarme Döşemeler: Döşeme açıklığının ve üstten gelen yükün fazla olduğu du-
rumlarda uygulanan döşemelerdir. Belirli aralıklarla döşeme altına kendinden kirişler yapılarak dö-
şemenin taşıma gücü artırılır. 

• Düz-Boşluklu (Nervürlü) Döşemeler: Döşemeye gelen yükleri karşılamak için ve tavanın 
güzel görünüşlü olması istenildiğinde 40-70 cm aralıklarla birbirine paralel küçük kirişlerin (diş) ana 
kirişlere oturtulması ve üzerine çok ince bir plak yapılması ile oluşturulan döşemelerdir. Bir veya iki 
doğrultuda tanzim edilebilir.
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Örnek 39. Aşağıda ölçüleri ve şekli verilen tek yönlü nervürlü döşemenin hacmini hesaplayınız.

1 no.lu üst yüzey döşeme hacmi:
V1 = a × b × h 

V1 = 4,90 × 3,60 × 0,15 = 2,646 m³

2 no.lu döşeme nervür kirişlerinin hacmi:
V2 = 4 ad. (diş) × Ka × Kh × L= 4 ad. (diş) × 0,15 × 0,45 × [3,60 - (2 × 0,40)]

V2 = 0,756 m³

Σ Döşeme hacmi V = V1+V2

Σ Döşeme hacmi V = 2,646 + 0,756

Σ Döşeme hacmi V = 3,402 m³

Sevgili Öğrenciler, yapı elemanlarında hacim hesaplamalarında verilen örnek çözümlerini 
daha dikkatli bir şekilde inceleyip örneklerin hacim hesaplamalarını farklı yöntemlerle çö-
zümlerini yaparak işlemlerin sağlamasını yapabilirsiniz. (Kesit yüzey, taban ve dış yüzey alan-
larından birisi hesaplanıp çıkan sonuç 3. boyut ile çarpılır.)

Unutmayınız ki seçeceğiniz hesap yöntemi size en az matematiksel işlem yaptırarak doğru 
sonucu bulmanızı sağlayacak yöntemdir. Matematiksel işlemlerinizin doğruluğunu kontrol 
etmeyi unutmayınız.
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Örnek 40. Aşağıda ölçüleri ve şekli verilen bloklu (asmolen) döşemenin;

a) Asmolen döşeme tabliye hacmini,
b) Bloklu döşemede 55× 30×30 cm. ebatında pişirilmiş kil asmolen blokları kullanılacağına göre 

gerekli asmolen blok adedini bulunuz.

a) Döşeme tabliye hacmi:

V = a × b × h = 7,40 × 4,10 × 0,35 = 10,619 m³

b) Asmolen blok yerleştirilecek kiriş arası boşluk hacmi (asmolen blok a =55 cm b= 30 cm h=30 cm)

V blok boşluğu = 8 adet × (a × b × h) =  8 × (0,55 × 0,30 ×[4,10 - (50+70)] = 3,828 m³

V bir adet blok hacmi = a × b × h = 0,55 × 0,30 × 0,30 = 0,050 m³

Asmolen blok adedi = 

= 76,56 = 77 adet asmolen blok gereklidir.
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Uygulama 3.13: Döşemelerde Hacim Hesabı Yapmak
Yapı elemanlarından döşemeler ile ilgili hacim hesaplarını yapmak.
Aşağıda döşeme kalıp planında D10 nervürlü ve D102 asmolen döşemelerinin kesiti ile D103 ve 

D104 sürekli ve düz döşemelerinin ölçüleri verilmiştir. Buna göre; 

a) İki yönlü nervürlü döşeme tabliye hacmini,  

b) Asmolen döşeme hacmini hesaplayınız. 
Uygulamayı doğru yapabilmeniz için öğretmeninizin yapacağı uyarıları dikkatlice dinleyiniz. Açık-

lanmasına ihtiyaç duyduğunuz konuları öğretmeninize sorunuz.

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

 İşlem Basamakları
• Hacim hesabı yapmak için iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerine uygun gerekli donanım ve ortam 

sağlanır.
• Yapı elemanının görseli incelenir ve hangi çeşit yapı elemanı olduğu belirlenir.
• Yapı elemanı görseline göre en az matematiksel işlem gerektirecek hacim hesap yöntemi belir-

lenir.
• Ölçü birimleri kontrol edilerek ölçü birimlerinin aynı olması için gerekli birim çevirme işlemi yapılır.
• Yapı elemanının kesit yüzeyi birden çok birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise kesit yüzey alanla-

rı bilinen geometrik şekillere bölünerek bölünen alanlar renklerle, rakamlarla veya harflerle isimlendirilir.
• Yapı elemanı, birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise kesit taban veya yüzey alanlarından her 

bir geometrik şekil için ayrı ayrı hesaplama yapılır.
• Yapı elemanın hacmini bulmak için her geometrik şekle göre hacim hesabı için gerekli matema-

tiksel işlemler hesap makinesi ile dikkatlice yapılır. 
• Yapılan tüm matematiksel işlemlerin kontrolü yapılır ve hacim ölçü birimi yazılır.
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Değerlendirme 3.13

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kontrol 
ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Problem çözümü için gerekli donanımı sağladınız mı?

2 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?

3 Şekil üzerinde hesaplama yapacağınız geometrik şekli isimlendirdiniz mi?

4 Ölçü birimlerini kendi içerisinde dönüştürdünüz mü?

5 Matematiksel işlemin ne olduğuna karar verdiniz mi?

6 Matematiksel işlemi el hesabı veya hesap makinesi kullanarak doğru bir şekilde yap-
tınız mı?

7 Bulduğunuz sonuca birimini yazdınız mı?

8 İşlemin sonucunu bulduktan sonra sağlamasını yaparak kontrol ettiniz mi?
Not: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................................

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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3.2.7. Duvarlar 
Yapılarda bulunduğu yere göre kiriş ve döşeme gibi üst yapı elemanlarından gelen yükleri yığma 

yapılarda altındaki taşıyıcı yapı elemanına ileten, yapı içindeki bölümleri birbirinden ayıran (bölen), mekân-
ları çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan ve doğal ya da yapay taş ve blokların harç adı verilen 
bağlayıcı malzemelerle ya da harçsız olarak örülmesi suretiyle oluşturulan düşey yapı elemanlarına duvar 
denir (Bknz. Şekil 3.41).

Duvarlarda hacim hesapları genellikle kullanılacak malzeme miktarlarının hesaplanmasında (beton, 
taş, blok tuğla vb.), döşemeye gelen statik yük hesaplamalarında ve sonradan yapılacak hesaplarda kullan-
mak için yapılır.

A- Taşıma Durumuna Göre Duvarlar
• Taşıyıcı Duvarlar: Taşıyıcı duvarlarda hacim hesabı özellikle betonarme, taş vb. malzemelerle dış 

ve iç mekânlarda yapılabilir. Kullanılacak malzeme miktarının ve taşıma kapasitelerinin hesaplanabilmesi 
için statik-betonarme hesaplamalarında mesnet olarak düşünülerek hacim hesabı yapılır.

• Bölme Duvarlar: Yapılarda sadece kullanım alanlarını (mahalleri) birbirinden ayırmak amacıyla 
değişik duvar malzemeleri ile (tuğla, alçıpan, cam vb.) yapılan, yük taşıma amacı olmayan duvarlardır. Ge-
nellikle kullanılan malzemeler ince ve plaka şeklinde olduğu için hacim yerine alan olarak hesaplanır.

Örnek 41. Yanda perspektif şekli ve ölçüleri verilen taşıyıcı taş duvarının hacmini hesaplayınız.

a) Duvar taban alanı ile hacim hesabı

Σ Taban alanı (TA)= a × L=0,50 × 5,00 = 2,50 m²

V= TA × h=2,50 × 0,80 = 2,000 m³

b) Kesit yüzey alanı ile hacim hesabı

Σ Kesit alanı (KA) =a × h= 0,50 × 0,80 = 0,40 m²

V= KA × L=0,40 × 5,00 = 2,000 m³

c)Dış yüzey alanı ile hacim hesabı 

Σ Yüzey alanı (YA)= L × a = 5,00×0,80= 2,50 m²

V= YA × h=2,50 × 0,80 = 2,000 m³

Örnek 42. Yanda perspektif şekli ve ölçüleri verilen toprak kayması olan otopark çevresine yapılacak taşı-
yıcı betonarme istinat duvarının hacmini bulunuz. (Ölçüler cm’dir.)

Kesit yüzey alanı:
Σ Kesit alanı (dik yamuk)

=0,35×1,80

Σ Kesit Alanı (dik yamuk)(KA) = 0,63 m²

V=  KA × L=0,63 × 14,00 = 8,820 m³
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B- Yapılarda Bulunduğu Yere Göre Duvarlar
• Dış Duvarlar: Binaların dış yüzeyinde bulunan, açık hava ile temas eden ve dışarıdan bakıldığında 

görülen duvarlardır. Yapı metraj hesaplamalarında dış duvarlar taşıyıcı olsun veya olmasın hacim olarak 
hesaplanır.

• İç Duvarlar: Binaların içinde bulunan, bina içindeki kullanım alanlarını (mahalleri) birbirinden ayı-
ran duvarlardır. İç duvarlar genelde bölme amaçlı yapıldıkları için alan olarak hesaplanır. Ancak yapılacağı 
malzemenin durumuna göre (beton, gaz beton blok, cam tuğla vb.) hacim olarak hesaplanıp yapılacak 
malzemenin miktarının bulunması için hacim ölçüsü kullanılabilir.

Örnek 43. Aşağıda perspektif şekli ve ölçüleri verilen taşıyıcı dış duvarlar ile bölme iç duvarlarının;

• Taşıyıcı dış duvarların boşluksuz hacmini,
• Bölme iç duvarları 600×250×85 mm ölçülerindeki gazbeton ile örülecektir. Bölme iç duvar yük-

sekliği h= 290 cm’dir. Gerekli gaz beton blok miktarını boşlukları düşerek hesaplayınız.
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Uygulama 3.14: Döşemelerde Hacim Hesabı Yapmak

Yapı elemanlarından duvarlar ile ilgili kesit ve yüzey alan hesaplarını yapmak.

Aşağıda kat planında ve taş istinat duvarında verilen ölçülere göre; 

• Dış duvar ve iç duvar net (boşluklar ve kolonlar düşülerek) hacimlerini hesaplayınız. (Duvar yük-
sekliği iç ve dış duvarlarda h= 240 cm’dir.) 

• İstinat taş duvarın hacmini hesaplayınız. (L= 18 m ölçüler cm’dir.) 

Uygulamayı doğru yapabilmeniz için öğretmeninizin yapacağı uyarıları dikkatlice dinleyiniz. Açık-
lanmasına ihtiyaç duyduğunuz konuları öğretmeninize sorunuz.

Eğitim-Öğretim Ortamı ve 
Donanımı 

Ortam: Uygun aydınlatma ortamı ve sıcaklığı olan atölye / sınıf 
ortamı. 
Donanım: Etkileşimli tahta veya bilgisayar bağlantılı projeksi-
yon, hesap makinesi, kâğıt, kalem, silgi ve kalemtıraş. 

a) Taşıyıcı dış duvarların hacmi: a = duvar kalınlığı = 0,20 m h= Dış duvar yüksekliği = 2,50 m

A ve B dış duvar uzunluğu L = (2 Ad. × 5,80) + (2 Ad. × 4,40 - 0,40) = 11,60 +8,00 = 19,60 m

Boşluksuz dış duvar hacmi V1 = L × h × a = 19,60 × 2,50 × 0,20 = 9,800 m³

Boşluk yüzey alanı A1 = (P1 = 1,20 × 1,50) + (P2 = 0,50 × 0,50) + (P3 = 1,00 × 1,50) + (K1 = 1,00 × 2,10)

A1 = 1,80 + 0,25 + 1,50 + 2,10 = 5,65 m² 

Boşluk hacmi V2 = A1 × a = 5,65 × 0,20 = 1,130 m³

Taşıyıcı dış duvarların hacmi ƩV= V1 - V2 = 9,800 - 1,130 = 8,670 m³

b) Bölme iç duvarı: Lc = İç duvar uzunluğu, a = 0,10 m (duvar kalınlığı), h = 2,90 m (iç duvar yük-
sekliği)

Lc = 4,00 + 1,10 + 0,10 + 1,10 + 1,20 = 7,50 m

Bölme iç duvarların dolu hacmi V1 = Lc × h × a = 7,50 × 2,90 × 0,10 = 2,175 m³

Boşlukların alanı A1 = [2 Ad. × (K2 = 0,90) + 1 Ad. × (K3= 0,80)] × h = (1,80 + 0,80) × 2,10 =2,60 × 2,10 m 
= 5,46 m²

Bölme iç duvarların boşluk hacmi V2 = A1 × a = 5,46 × 0,10 = 0,546 m³

İç duvarların net hacmi V= V1 - V2 = 2,175 - 0,546= 1,629 m³

Bir adet gazbeton blok hacmi Vblok = 0,6 × 0,25 × 0,085 = 0,0127 m³

Gazbeton blok adedi = = 129 adet
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İşlem Basamakları
• Hacim hesabı yapmak için iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerine uygun gerekli donanım ve ortam 

sağlanır.
• Yapı elemanının görseli incelenir ve hangi çeşit yapı elemanı olduğu belirlenir.
• Yapı elemanı görseline göre en az matematiksel işlem gerektirecek hacim hesap yöntemi belir-

lenir.
• Ölçü birimleri kontrol edilerek ölçü birimlerinin aynı olması için gerekli birim çevirme işlemi ya-

pılır.
• Yapı elemanının kesit yüzeyi birden çok birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise kesit yüzey alan-

ları bilinen geometrik şekillere bölünerek bölünen alanlar renklerle, rakamlarla veya harflerle isimlendi-
rilir.

• Yapı elemanı, birleşik geometrik şekilden oluşuyor ise kesit taban veya yüzey alanlarından her 
bir geometrik şekil için ayrı ayrı hesaplama yapılır.

• Yapı elemanının hacmini bulmak için her geometrik şekle göre hacim hesabı için gerekli mate-
matiksel işlemler hesap makinesi ile dikkatlice yapılır. 

• Yapılan tüm matematiksel işlemlerin kontrolü yapılır ve hacim ölçü birimi yazılır.
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Değerlendirme 3.14

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen beceri, tavır, tutum ve davranışlardan gerçekleştirebil-
dikleriniz için “Evet”, gerçekleştiremedikleriniz için “Hayır” kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi kontrol 
ediniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Problem çözümü için gerekli donanımı sağladınız mı?

2 Verilenleri ve isteneni belirlediniz mi?

3 Şekil üzerinde hesaplama yapacağınız geometrik şekli isimlendirdiniz mi?

4 Ölçü birimlerini kendi içerisinde dönüştürdünüz mü?

5 Matematiksel işlemin ne olduğuna karar verdiniz mi?

6 Matematiksel işlemi el hesabı veya hesap makinesi kullanarak doğru bir şekilde yaptı-
nız mı?

7 Bulduğunuz sonuca birimini yazdınız mı?

8 İşlemin sonucunu bulduktan sonra sağlamasını yaparak kontrol ettiniz mi?
Not: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................................

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH ...../...../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI

DOĞRULUK 
(SONUÇ)

BİLGİ  
KULLANIMI

ÖLÇÜ  
BİRİMİ

SÜRE  
KULLANIMI TOPLAM ONAY (İMZA)

NUMARASI ALANLARA  
VERİLEN PUAN 70 20 5 5 100

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 
PUAN
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