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2.2.5 .YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET HAYIR AÇIKLAMA

1

Sunulan projenin tipine göre gerekli evraklar (Koçan,T.V.Planı, 
Đnş Ruhsatı, Müelliflik yetki devir formu, Đstatistik Formu, vb) 
sunuldu mu?

2

Sunulan projenin tipine göre gerekli evraklar (Sözleşme, 
Teknik Şartname, Đstatistik Forum) doğru olarak doldurulup 
sunuldu mu? Mühür ve imzalar sunuldu mu?

3

Proje yürürlükteki mevzuat ve fasıl 96'ya göre uygunluğu 
kontrol edildi mi?

4

Vaziyet Planında lejant usulünde dolduruldu mu? A4 formuna 
uygunluğu kontrol edildi mi?

5

Sözleşmelerde maliyetler ve yapı sınıfları doğru verildi mi? 

6

Kuzey yönü ve hakim rüzgar gösterildi mi?

7

Yol ve kaldırım kotları gösterildi mi? Arazinin mevcut ve öneri 
kotları gösterildi mi?

8

Yol(dan) çekilme, denizden çekilme hattı ve benzer çekilme 
hatları varsa gösterilip ölçülendirildi mi?

9

Mevcut yapı veya yapılar gösterildi mi?ilgili bilgiler(mevcut vize 
no,vize tarih, ruhsat) verildi mi?

10
Sunulan projede telleme / bahçe duvarı var mı? Eğer var ise 
bilgileri doğru verildi mi? 

11
Rogarlar,septik tank ve emici kuyu gösterildi mi? Varsa 
kanalizasyon belirtildi mi?



12
Çizilen kütleler ölçülendirildi mi?  Aksları doğru verildi mi?

13

Yeni binaların veya ilavelerin aplikasyonu için gerekli referans 
ölçüleri verildi mi? Sınırlardan olan uzaklıklar verildi mi?

14
Yeryüzüne çıkmayıp altta kalan kısımlar varsa gösterildi mi?

15
Farklı tipteki yapılar için doğru tipleme yapıldı mı?         

16

T.V. Planındaki klefleme işlemi burda da yapıldı mı? T.V. 
Planları üzerine çizilip, boyandı mı? Sınırlara olan uzaklığı 
verildi mi?

17
Komşu parseller çizilip numaralandı mı?

18

Master plan kapsamında ilerde yapılması tasarlanan binalar 
varsa gösterildi mi?

19

Tadilat projelerinde mevcut, ilave ve iptallerle ilgili lejant 
hazırlanıp bilgileri doğru verildi mi?

20
Çizim ölçeği verildi mi? Şematik kesitler çizildi mi?

21

Çatılarda yağmur suyu eğimleri ve yağmur suyu boruları, kotlar  
gösterildi mi?

22

Mevcut bina alanı ile ilave alanlar ayrı belirtildi mi?

23
Otoparklar gösterildi mi? Döşeme kaplama malzemeleri verildi 
mi?

24
Bina giriş-çıkışları,garaj girişleri,rampa ve eğimi doğru 
gösterildi mi?

 2.2.6  PLANLARDA ARANACAK HUSUSLAR

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONULAR EVET HAYIR AÇIKLAMA

1
Plan isimleri verildi mi? Farklı ve Tip kat planları kotları ile 
çizildi mi ? Çizim ölçeği doğru verildi mi?

2

Tip lejant doğru sunuldu mu?



3
Yapı Blokları, farklı yapılar kodlandırıldı mı? Mekan isim ve 
aks alanları verildi mi?

4

Aks sistemi ve aks çizgileri gereğince doğru oluşturuldu mu? 

5

Kat planlarının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü 
ve bakış yönü gösterildi mi?

6

Ölçülendirme gerektiği şekilde yapıldı mı?

7
Dilatasyonlar ve bacalar her katta gösterildi mi?

8

Merdiven var ise, Merdiven şifresi ve gerekli ölçüleri doğru 
verildi mi? Merdivenler konstrüksüyonuna uygun olarak doğru 
çizildi mi? Merdiven kesit çizgisi yerine göre, doğru ifade edildi 
mi?

9

Islak hacimlerdeki tüm tezgah,lavabo, eviye, banyo ve duş 
tekneleri, pisuar ve klozet veya wc taşı varsa  çizildi mi? 
Yapıya sabit bütün elemanlar gösterildi mi?

10
Her kat planında mekan(mahal) listeleri verildi mi?  

11

Bütün doğramalar detayına uygun ve şematik olarak çizildi mi, 
açılan kanatları belirtildi mi, kapı, pencere aksları üzerinde en 
ve yükseklik (kaba yapı boşluğu (Poz No) gösterildi mi?

12

Panel, camlı bölme, alçak duvar vb. gibi mahal ve bina ayırım 
elemanları eksiksiz gösterildi mi açıklamaları  yapıldı mı, 
boyutları verildi mi? 

13

 Kemer, Pergola Kiriş,izdüşümleri nokta nokta (ifade edecek 
kadar) doğru gösterildi mi?

14
Plan kesit çizgisi üzerinde kalan (konsol, saçak v.b) kısımlar
gösterildi mi?

15

Tadilat ve Đlave Projelerinde mevcut, ilave ve iptal şablonu
yapıldı mı? Plan hazırlanırken çizimler şablona uygun yapıldı
mı?

16
Yapılan ilave bina, ek bir kat yada ek bir mekan ise mevcut
yapı ifade edildi mi?



17
Her kat planında mekan(mahal) listeleri verildi mi?  

18 Rampalarla ilgili çizim ve bilgiler doğru  verildi mi?

19

Taşıyıcı elemanlar (kolon,Perde, duvar, panel vb) gösterildi 
mi?

20

Asansör, yürüyen merdiven, monşarjlar v.b. çalışma dairesi 
esaslarına uygun olarak çizildi mi?

21

Zemin kat planların da çevre düzenlemesi, gerektiği kadar 
işlendi mi? Kaba kotları verildi mi, yapı ile ilişkili olarak 
ölçülendirildi mi?

22
Farklı geometrik formu olan yapı parçaları ifade edildi mi?

23
Çatı strüktür planı doğru çizildi mi?  

24
Çatı planı kesitleri doğru çizilip malzeme bilgileri ve kotlar
verildi mi? 

25
Yağmur suyu boruları ve kanalları gösterildi mi ?

26
Bodrum katların kuranglezler, planlarda doğru ifade edildi mi?



   2.2.7   KESĐTLERDE  ARANACAK HUSUSLAR

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONUlAR EVET HAYIR AÇIKLAMA

1
Çizimler, planda belirtilen kesit düzlemine göre doğru olarak 
yapıldı mı? Çizim ölçeği doğru belirtildi mi?

2

En az iki kesit çizildi mi? Kesitlerden birisi merdiveni çıkış 
hattından kesiyor mu?  

3
Kesitin geçtiği yerdeki mekanların kodları ve isimleri yazıldı 
mı? Mekanların döşeme ve tavan katmanları verildi mi?

4

Yapı iç ölçüleri,  süreklilik arzeder şekilde doğru verildi mi? 
Kotlar doğru olarak verildi mi?

5

Giriş saçakları, meyilli çatılar, çatı örtü kaplamaları , çatı 
konstrüksiyonu gerçek şekil ve ölçüleri ile detaylarına uygun 
doğru çizildi mi? 

6

Kesit görünüşe, giren yapı hareketleri gösterilip ölçülendirildi 
mi? Örneğin kemer ve çapları verildi mi?

7

Islak hacim duvarlarındaki kaplama malzemeleri ve farklı 
nitelikteki elemanlar gösterildi mi? 

8

Tip lejand doğru sunuldu mu?

9

Mevcut,Đlave ve tadilat yapılan yerler ayrı çizim tekniği ve 
doğru şablon tekniği ile gösterildi mi?

10

Đlave kısımlarla ilgili bilgiler doğru verildi mi? 

11

Akslar doğru gösterildi mi? 

12
Çizim ölçeği verildi mi? Şematik kesitler çizildi mi?

13
Bodrum katlardaki kuranglezler doğru gösterildi mi? 



14
Đlave kısımlarla ilgili bilgiler doğru verildi mi? 



 2.2.8        GÖRÜNÜŞLERDE  ARANACAK  HUSUSLAR

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET HAYIR AÇIKLAMA

1

Bütün cepheler 1/50 ölçek tekniğinde doğru çizildi mi? Đsimleri 
ve ölçek doğru verildi mi? Akslar doğru gösterildi mi?

2

Cephe kaplama malzeme katmanları verildi mi? Açıklamaları 
yapıldı mı?

3

Cephelerdeki hareketler, kat kaba döşeme seviyeleri nokta 
nokta verildi mi? parapet seviyeleri, toprak, zemin döşeme 
üstü kotları verildi mi?

4

Kaba döşeme kotu baz alınarak, kemerlerin merkez yüksekliği, 
yarıçapları verildi mi?

5
Doğramaların  açılışları gösterildi mi? 

6

Yatay ve düşey yağmur suyu elemanları ile pis su tesisat 
boruları, havalandırma boruları gösterildi mi?

7

Balkon, teras korkulukları çizilip, yükseklik ve kotları ile 
malzemelerine açıklık getirildi mi?

8

Kesit düzlemi içine giren bahçe elemanları, çizim kot ve yazı 
ile belirtildi mi?

9

Toprak altında kalan yapı elemanları kesik çizgilerle ifade 
edilidi mi? 

10

Sadece ilavenin sözkonusu olduğu projelerde mevcut ile ilave 
yazı ve çizim va şablon tekniği (mevcut, ilave,iptal) doğru 
gösterildi mi?

11
Đlave ve tadilat projelerinde plan paftalarında kullanılan şablon 
tekniği (mevcut,ilave,iptal) doğru gösterildi mi?

12
Görünülerde akslar doğru gösterildi mi?

13
Çizim ölçeği verildi mi? Şematik kesitler çizildi mi?

14
Tip lejand doğru sunuldu mu?

15
Bacalar gösterildi mi?



 2.2.9  MERDĐVEN SĐSTEM DETAYLARINDA ARANACAK HUSUSLAR

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET HAYIR AÇIKLAMA

1

Đlave ve tadilat projelerinde plan paftalarında kullanılan şablon 
tekniği (mevcut,ilave,iptal) doğru gösterildi mi?

2

Merdiven sistem detayı 1/20 ölçek tekniğine uygun olarak 
çizildi mi?

3
Farklı kat planları ve kotları verildi mi? 

4
Akslar doğru gösterildi mi? 

5
Kesit çizgileri doğru gösterildi mi? Korkuluk ve küpeşte ölçü ve 
malzemeleri doğru verildi mi?

6
Kesitler çıkış yönünde tam olarak yapıldı mı? 

7

Merdiven şifresi ve gerekli ölçüleri doğru verildi mi? 
Merdivenler konstrüksüyonuna uygun olarak doğru çizildi mi? 
Merdiven kesit çizgisi yerine göre, doğru ifade edildi mi?

8
Taşıyıcı sistem ifade edildi mi? 

9
Planlarda merdiven çıkış aksı ve oku doğru gösterildi mi? 

 VĐZE BÜROSU TEKNĐK PERSONEL KONTROL

No Vize Bürosu Teknik Personel Ad, Soyad Tarih ĐMZA

1
Resul Ergün

2 Havva Dimililer

3

4

5


