
 
BĐNA TAKSĐMATI - TELLEME PROJESĐ                                                        
MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:................................

Mimar müellif'in Adı, Soyadı:...................................................................................................

Đşveren'in Adı, Soyadı:..............................................................................................................

2.2.5 .YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET HAYIR AÇIKLAMA

1

Sunulan projenin tipine göre gerekli evraklar (Koçan, 
Tapu Vaz. Planı, Đnşaat Ruhsatı veya ruhsatları, Kesin 
Onay Belgesi)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

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

4

Sözleşmelerde maliyetler ve yapı sınıfları doğru verildi 
mi?

5
Yol(dan) çekilme, denizden çekilme hattı ve benzer 
çekilme hatları varsa gösterilip ölçülendirildi mi?

6

Mevcut yapı olan ve taksimat yapılacak olan yerlerde 
yapılar gösterildi mi? Đlgili bilgiler(mevcut vize no,vize 
tarih, ruhsat) verildi mi? Renklendirme yapıldı mı?

7
Kısmi Onay alınmış projelerde, bitmiş bina veya binalar ile 
bitmiş alt yapı farklı, bitmemiş bina /lar ile bitmemiş alt 

8
Bina taksimatında, T.V. Planında bina/lar çizilip, kırmız 
renk boyandı mı?

9
Bina taksimatında, istenilen koçan sayısına göre 
numaralandırma ve renkli tarama doğru yapıldı mı?



10
Komşu parseller çizilip numaralandı mı?

11
Çizim ölçeği verildi mi?

12
Şematik kesitler çizildi mi? Farklı koçan olacak mekanlar 
farklı renkte tarandı mı?

13
Farklı tipteki yapılar için doğru tipleme yapıldı mı?         

14
T.V. Planındaki klefleme işlemi burda da yapıldı mı? 
Telleme gösterildi mi?

15
Bina taksimatında, müellif yetki devri belgesi gerekiyorsa, 
Mimarlar Odası Yönetim kurulu tarafından onaylatıldı mı?

16

Đçerisinde bina olan, arazi taksimatlarında mevcut binalar 
gösterildi mi? Bina taban alanı ve toplam alanı belirtildi 
mi? Öneri taksimat sınırlarına olan mesafeler veridi mi?

17
Sunulan projede telleme / bahçe duvarı var mı? Eğer var 
ise bilgileri doğru verildi mi? 

18
Telleme Projesi ise, 1/20 ölçekli kısmi plan, kesit,görünüş, 
kapı detayı verildi mi?

    2.2.6  PLANLARDA ARANACAK HUSUSLAR

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONULAR EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 Tip lejant usulünde dolduruldu mu?

2
Plan isimleri verildi mi? Farklı ve Tip kat planları kotları ile 
çizildi mi ? Numaralandırma yapıldı mı?

3
Brüt alanlar doğru verildi mi?

4

Bina taksimat projesi ise renklendirme yaplıdı mı? Şablon
sunuldu mu? 

5

Ortak kullanım alanları tüm kat planlarında aynı renk
tarandı mı? ve şablonu yapıldı mı? Plan hazırlanırken
çizimler şablona uygun yapıldı mı?



   2.2.7   KESĐTLERDE  ARANACAK HUSUSLAR

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONUlAR EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Tip lejant usulünde dolduruldu mu?

2
Çizimler, planda belirtilen kesit düzlemine göre doğru 
olarak yapıldı mı? Çizim ölçeği doğru verildi mi? Tip lejant usulünde dolduruldu mu?

3

Kesitin geçtiği yerdeki mekanların kodları ve isimleri 
yazıldı mı? Farklı koçan istenen Mekanlar farklı renkte 
tarandı mı? Lejand doğru verildi mi?

4 Çizim ölçeği doğru  verildi mi?



 2.2.8        GÖRÜNÜŞLERDE  ARANACAK  HUSUSLAR

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET HAYIR AÇIKLAMA

1 Tip lejant usulünde dolduruldu mu?

2

Görünüşlerde Planlardaki renklendirme doğru gösterildi 
mi?

3

Bina taksimat projelerinde, görünüş isimleri verildi mi? 
Farklı koçan istenen mekanlar farklı tarandı mı? ve farklı 
renk taramaları için şablon doğru yapıldı mı?kotları ile 
çizildi mi ?

4
Bütün cepheler 1/50 ölçek tekniğinde doğru çizildi mi? 
Đsimleri ve ölçek doğru verildi mi?

5
Cephelerde Ortak kullanım alanları ayrı renk tarandı mı?

ve şablonu  yapıldı mı?  

6
Telleme Projesi, 1/20 ölçekli görünüş çizildi mi? isimleri ve
ölçek doğru verildi mi?

 VĐZE BÜROSU TEKNĐK PERSONEL KONTROL

No Vize Bürosu Teknik Personel Ad, Soyad Tarih ĐMZA

1
Resul Ergün

2 Havva Dimililer

3

4

5

6


