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HÝZMETLERÝMÝZ

A- Etüt ve fizibilite hizmetleri.
B- Proje hizmetleri.
C- Araþtýrma ve geliþtirme.
D- Danýþmanlýk Hizmetleri (Müþavirlik Hizmetleri).
E- Kontrollük.
F- Uygulama Yönetimi.
G- Röleve Projesi.
H- Keþif &ndash; Þartname &ndash; ihale dosyasý düzenleme hizmetleri.
I- Hakediþ ve kesin hesap hizmetleri.

YAPI RUHSATI (ÝNÞAAT ÝZNÝ) ALINMASI Yapý Ruhsatý (inþaat izni) 1. Yapý (inþaat) Ruhsatý Yapý ruhsatý, mücavir ala
içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapýnýn inþaatýna baþlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda V
(Bayýndýrlýk ve ýskan Müdürlükleri) verilen izindir. 3194 sayýlý imar Kanunu kapsamýna giren bütün yapýlar için (27. madde de
belirtilen istisna hariç ) yapý ruhsatý alýnmasý zorunludur. inþaatýn ilk aþamasý olan hafriyat iþlemine dahi ruhsat alýnmaksýzýn
baþlanamaz. Yapý izni alýnmadan önce, yapý sahibi veya vekillerince baðlý bulunulan Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine ve ilgili
belediyelere baþvurularak (aplikasyon tutanaðý), (röperli kroki, röperli kroki yoksa ebatlý kroki) veya imar durumunu gösterir çap
ve yol kotu tutanaðý ile parselin (kanal kotu tutanaðý) ± 0.00 kotuna göre pissu kanal baðlantýsýnýn hangi nokta ve kotlarda
yapýlabileceðini gösteren bir belgenin alýnmasý gereklidir. Ayrýca ilgili idarece imar plâný yapýmýna veri teþkil eden jeolojik vey
jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduðu alaný da kapsayan bölümü parsel sahibine verilir. ilgili mühendislerce bu bilgilere gö
parsele iliþkin zemin etüt raporu hazýrlanýr. Yapý sahibi ve kanuni vekillerince; bu belgelere göre, yürürlükteki kanun plân,
yönetmelik, Türk Standartlarý, çevre þartlarý, fen, sanat ve saðlýk kurallarý ve bütün mevzuat hükümlerine uygun olmak suretiyle
e, f ve g&rsquo;de belirtilen projeleri hazýrlattýrýlýr. Yapý ruhsatý almak için belediyelere veya valiliklere verilecek belgeler aþað
belirtilmiþtir. Dilekçe Taahhütname Tapu Senedi Vekaletname ve muvaffakatnameler (Gerektiðinde)
Statik proje Elektrik, mekanik tesisat projeleri Çevre ve peyzaj projeleri Yol ve alt yapý katýlým payý ödendi
Teknik kontrol için istenecek diðer belgeler (Gerektiðinde) a) Dilekçe Herhangi bir belirli matbu þekli olmayýp, inþaatýn yapýlac
yerin sýnýrlarý içerisinde kaldýðý belediye adýna yazýlmýþ, tapuda belirtilen arsa üzerinde, projede belirtilen özelliklerdeki bina i
izin verilmesi yönündeki talep yazýsýdýr. Ekinde parsel durumunu belirleyen jeolojik raporun bulunmasý gerekmektedir. b)
Taahhütname Taahhütname, inþaatýn genel fennî sorumlusunun, fennî mesuliyetini üstlendiði inþaatla ilgili olarak, aþaðýda
belirtilen hususlarý yerine getireceðini taahhüt ettiði belgedir. 4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanunun yürürlükte olduðu
yapýnýn fenni sorumluluðu, yapýnýn denetimini üstlenmiþ bulunan yapý denetimi kuruluþlarý yerine getirmek zorundadýr.
Taahhütnamede Mesuliyetini üstlendiði yapýyý fen ve sanat kurallarýna göre denetleyeceðine inþaatýn temel sist
ve her katýn tabliye betonunun atýlmasý sýrasýnda belediyeye bilgi vereceðine Ruhsat verilen binaya ait projelerde herha
bir aykýrýlýk olmasý halinde en geç 3 gün içerisinde belediyeye haber vereceðine inþaat süresince her türlü güvenlik önle
alýnacaðýna Adresindeki deðiþiklikleri en geç 7 gün içerisinde belediyeye bildireceðine Fennî mesullükten çekilme
gerekçeleri ile birlikte yapý inþaatýnýn halihazýrdaki durumu ile ilgili bir raporu belediyeye vereceðine TS 8737 Yapý Ruh
Formunda yer alan vizeler ile form ekinde yer alan taahhütnamede yer alan þartlarý yerine getireceðine dair hususlar yer
almalýdýr. c) Tapu Kayýt Örneði Tapu kayýt örneði, inþaatýn yapýlacaðý arsanýn, inþaatý yaptýracak kiþi/kiþiler veya kuruluþa a
gösteren ilgili tapu dairesinden alýnmýþ tapu veya tapu yerine geçen belgelerdir. Dilekçe ekinde, noterden tasdikli tapu senedi
fotokopisi, yoksa aþaðýdaki belgeler, tapu kayýt örneði yerine ilgili belediyeye verilmek zorundadýr Tahsis belgesi (775
4763, 5613, 7269 sayýlý kanunlara göre tahsisi yapýlýp da tapu siciline kaydedilmemiþ arsalar için) Mahkeme kararý (il
mahkemenin kesinleþmiþ kararý ve yetkili makamlar tarafýndan bu karara göre verilen belge) Üzerine inþaat yapýlacak
hisseli olmasý durumunda, bütün hissedarlarýn tapu senetleri veya mülkiyet durumunu gösteren tapu tescil belgesinin dilekçe
ekinde ilgili belediyeye sunulmasý gerekmektedir. (Bu belgelerin yapý ruhsatý için belediyeye verilen dilekçenin veriliþ
tarihinden en fazla bir ay öncesine ait olmasý gerekmektedir). d) Vekaletname veya Muvaffakatnameler Vekaletname veya
muvaffakatname, üzerine inþaat yapýlacak arsanýn birden fazla kiþiye ait olmasý (hisseli olmasý) durumunda, inþaat iþlerini yür
konusunda kendisine yetki verilen kiþiyi gösterir noter tasdikli belge ile sahibi olduklarý arsa üzerinde inþaat yapýlmasýna rýzala
olduðunu gösterir noter tasdikli belgelerdir. inþaat yapýlacak arsanýn hisseli olmasý durumunda her bir hissedarýn
vekaletnamesi ve muvaffakatnamesi dilekçe ekinde yer almalýdýr. e) Mimari Proje Mimari proje, binanýn bölümlerini ve ölçüler
gösteren ve vaziyet plâný, bodrum katý, normal katlar ve çatý katý ile bunlara ait en az iki kesit ve yeteri kadar görünüþten oluþa
mimar tarafýndan çizilmiþ projelerdir. Dilekçe ekinde mimari proje kapsamýnda aþaðýdaki plânlar yer almalýdýr: Vaziyet Plâný:
Aplikasyon tutanaðý esas alýnmak üzere, 1/200 veya 1/500 ölçeðinde hazýrlanmýþ olmalý, bina ve müþtemilatlarýný toplu olara
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gösteren, yol kotuna göre gerekli kotlar ile arsanýn bina bitimindeki durumunu gösteren kotlar yer almalý, peyzaj projelerine
yönelik olarak dikilecek aðaçlarýn yerleri göstermelidir. Ayrýca, ayný ölçekte çizilmiþ en az iki kesiti gösterir plân vaziyet plânýna
edilmelidir. Kat Plânlarý: 1/50 ölçeðinde çizilmiþ olmalý, bodrum katý, normal katlar ve çatý konstrüksiyon plâný ile istenmesi hal
temel plânýndan oluþmalýdýr. Kat plânlarý, bir katý 500 m2&rsquo;ye kadar olan binalar için 1/50, daha büyük binalar veya eni
boyu 25 metreyi geçen binalar için 1/100 ölçeðinde çizilmiþ olmalýdýr. Ayrýca, otel, hastane ve iþ haný gibi aks sistemine göre y
binalar için kat plânlarý 1/100 ölçeðinde çizilmeli, akslar arasýnda kalan birimler ise 1/50 ölçeðinde gösterilmelidir. 1/100 ölçeðin
çizilmekle birlikte sanayi tesisleri ile depo ve garajlarla ilgili birimlerin 1/50 ölçeðinde çizilmesi gerekmez. Kat plânlarýnda
&ldquo;Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda Yönetmelik&rdquo; hükümlerine uygun gösterimler yapýlmalýdýr. Tam Kes
1/50 veya 1/100 ölçekli çizilmiþ, biri merdivenlerden geçmek þartý ile binanýn enine ve boyuna kesitlerini gösteren plânlardan
oluþmalýdýr. Kesitlerde yol veya yaya kaldýrýmý kotlarý, bahçelerin halihazýrdaki ve tevsii edilecek kotlarý, bitiþik nizama göre y
binalarda komþu bina veya parsellerin kotlarý, parselin (± 0.00) kotuna göre gösterilecektir. Cephe Resimleri: Binanýn deðiþik
cephelerini gösteren 1/50 veya 1/100 ölçekli olarak çizilmiþ dýþ görünümle ilgili plânlardan oluþmalýdýr. Sistem ve nokta detayla
genel sistem detaylarý ile pencere, çatý vb. gibi özellik arz eden kýsýmlarý ile ilgili ayrýntýlý çizimlerdir. Isý yalýtým projeleri: Du
basta olmak üzere, tavan, taban ve diðer kýsýmlarda ýsý yalýtýmýný gösteren detay çizimlerdir. Statik ve tesisat projelerinde ye
ve mimari projeyi etkileyen bütün unsurlar mimari projede de gösterilmelidir. Projelerde çakýþma olup olmadýðý kontrol edilmeli
Cephe resimlerinde, binanýn köþelerine denk gelen yerlerde arsanýn halihazýrdaki ve tesviye sonrasý kotlarý belirtilecektir. ilgili
belediye tarafýndan istenilmesi durumunda, dýþ cephelerde kullanýlacak boya veya kaplama yapýlmasý halinde ise kaplamalar
cephe resimleri üzerinde belirtilecektir. Mimari projeler, Bayýndýrlýk ve iskan Bakanlýðý veya ilgili belediye tarafýndan tespit
edilen çizim ve tanzim esaslarýna göre hazýrlanmýþ olmalý, proje kapaðýnda; arsanýn yeri, tapu kaydý, ada, pafta ve parsel
numaralarý ve alaný ile mevcutsa üzerinde bulunan yapýlar, yapýlacak yapýnýn cinsi, kat sayýsý, bina taban alaný ile inþaat ala
hangi amaçla kullanýlacaðý ve yapý sahibi ile ilgili bilgiler ile projeyi çizen kiþi ile ilgili bilgiler yer almalýdýr. Projeler 5 takým kop
olarak statik, tesisat projeleri ile birleþtirilerek sunulmalýdýr. f) Statik Projeleri Statik projeleri, çelik-karkas binalarda, çelik
yapý hesaplarý ile 1/10, 1/20 ve 1/100 ölçekli plânlar, betonarme-karkas binalarda betonarme hesabý ile 1/10, 1/20 ve 1/100
ölçekli plânlar, asma çatýlý binalarda ise çatý hesabý ile gerekli ölçekteki plândan oluþan teknik belgelerdir. Yapý ruhsatý için mü
sýrasýnda, yapýlacak bina türüne göre, &ldquo;Afet Bölgelerinde Yapýlacak Yapýlar Hakkýnda Yönetmelik&rdquo; hükümlerine
inþaat mühendisi tarafýndan hazýrlanmýþ statik projeler, jeolojik veya jeoteknik etüt raporlarý dikkate alýnan zemin etütleri ile bir
mimari proje ile birleþtirilmiþ olarak 5 nüsha ozalit halinde ilgili belediyeye sunulmalýdýr. g) Tesisat ve Peyzaj Projeleri
Tesisat projeleri, yapýlacak binanýn elektrik, ýsýtma, havalandýrma, klima, doðalgaz ve sýhhî tesisatý ile ilgili teknik özellikleri,
gerekli hesaplamalarý ve bina içerisindeki yerlerini ve gerekli baðlantý hatlarýný gösteren projelerinden oluþan teknik belgelerdir
Tesisat projeleri konusuyla ilgili bir uzman (elektrik tesisatý elektrik mühendisi, kalorifer, havalandýrma ve sýhhî tesisat ise
makine mühendisi) tarafýndan hazýrlanmýþ olmalý, 5 nüsha ozalit halinde mimari proje ile birleþtirilmiþ olarak belediyeye
sunulmalýdýr. Varsa, asansör uygulama projesi, yapý ruhsatý verilmeden önce ilgili belediye tarafýndan onaylanmýþ olmalýdýr.
(Mimari proje sýrasýnda sadece avan proje yeterlidir). doðalgaz projeleri doðalgaz tesisat yönetmeliði ve teknik þartnameleri
çerçevesinde hazýrlanmalýdýr. doðalgaz projeleri ilgili belediye (Büyükþehir belediyelerinin bulunduðu illerde, Büyükþehir beled
tarafýndan incelenerek onaylanmaktadýr. Çevre (peyzaj) projeleri, yapý ile ilgili çevre düzenlemelerini gösteren projelerdir.
Mimari proje ile birlikte peyzaj projeleri ve krokisine uygun olarak parsel ve yapý iliþkisi kurularak hazýrlanan aplikasyon
belgesi de ilgili belediyeye sunulmalýdýr. h) Yol ve Alt Yapý Katýlým Paylarý Ödeme Belgeleri inþaat izni alabilmek için, ilgili
belediye fen iþleri müdürlüðüne yatýrýlan yol katýlým payý ile kanalizasyon vb. gibi gerekli alt yapý katýlým harçlarý ile ilgili alýn
vb. belgeler. ý) Teknik Kontrol için istenecek Belgeler Teknik kontrol için istenen belgeler, ilgili belediye tarafýndan öngörülmesi
halinde istenen aplikasyon zaptý, baðýmsýz bölüm listesi bitiþik parseldeki binalarýn resmi veya krokisi ile çatý plâný gibi diðer te
belgelerdir. ilgili belediyenin öngörmesi halinde dilekçe ekinde yer alan yukarýda belirtilen belgelerle birlikte aþaðýdaki belgelerin
de belediyeye teslim edilmesi gereklidir: 4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda kanunun uygulanmakta olduðu pilot olara
seçilen 19 ilde yapý uygulama projelerinin yapý denetim kuruluþu tarafýndan incelendiðine ve uygun görüldüðüne dair onay veya 1/100 ölçekli aplikasyon zaptý Noterden onaylý baðýmsýz bölüm listesi Yol cephesinde arsa ile bitiþik arsala
binalarýn fotoðraflarý, resimleri veya krokileri 1/50 ölçekli çatý plâný Not: Büyükþehir belediyesinin mevcut olduðu yerlerd
ölçekli imar plâný önerileri ilçe belediyelerinin onayýndan sonra, 1/5000 ölçekli nazým imar plâný önerileri ise doðrudan Büyükþe
belediyelerinin onayýna sunulur. 2. Fabrika inþaatý Fabrika inþaatý, mimari proje kapsamýnda yer alan idari binalar, ana
fabrika binasý, montaj atölyeleri, malzeme depolarý, yemekhane ve iççi lojmanlarý, su deposu, trafo merkezi binasý, hammadde
ve yedek parça stok ambarý, otopark, sýðýnak vb. gibi bölümlerin yapýlmasýndan ve gerekli makine ve teçhizatýn yerlerine mon
edilmesinden ibarettir. Fabrika inþaatý aþaðýdaki aþamalarda Gerçekleþtirilir: Arsa düzenlenmesi ve þantiye binalarýnýn
Fabrika binalarý ve müþtemilatýnýn inþasý Makine ve teçhizatýn sipariþi Makine ve teçhizatýn yerlerine monte ed
üretimi a) Arsa Düzenlemesi ve þantiye Binalarý Arsa düzenlenmesi, arsanýn, ilgisiz ve yetkisiz kiþilerin giriþ ve çýkýþýna kap
ve inþaat iþlerinin bir düzen içerisinde gerçekleþtirilmesi amacýyla arsa üzerinde tesviye yapýlmasý, yol açýlmasý, elektrik ve su
gibi inþaatta kullanýlacak girdilerle ilgili alt yapý iþlerinin yapýlmasý vb. gibi iþlerden oluþmaktadýr. Arsa düzenlemesinde yapýla
ilk iþ, yatýrýmýn yer alacaðý arsanýn sýnýrlarýnýn, arsaya ilgisiz ve yetkisiz kiþilerin girmesini engellemek, malzeme ve çalýþan
güvenliðini saðlamak amacýyla deðiþik þekillerde (tel örgü, çit vb. ile) kapatýlmasýdýr. Arsanýn kapatýlmasýndan sonra, gereki
arsada tesviye iþleri yapýlýr, þantiye binalarý, malzeme depolarý ve iççilerin kalacaklarý yerler, yemekhane gibi inþaat süresince
kullanýlacak geçici binalar yapýlýr. þantiye binalarý ve diðer geçici binalarýn yapýmý ancak yapý (inþaat) ruhsatý alýndýktan so
mümkündür. Fabrika bina ve müþtemilatýnýn tamamlanmasýndan sonra yapý kullanma (iskân) ruhsatý alýnabilmesi için de þan
binalarýnýn yýkýlmýþ, arsa üzerinde gerekli çevre düzenlemesinin yapýlmýþ olmasý þarttýr. b) Fabrika Binasý ve müþtemilatýný
Fabrika binasý ve müþtemilatýnýn inþasý sýrasýnda idari ve teknik açýdan yerine getirilmesi gerekli hususlar þunlardýr: inþaat a
bir yerinde, üzerinde mal sahibi, mimari, bütün müelliflerin (statik ve tesisat projelerini hazýrlayan mühendislerin), fenni
mesullerin veya yapý denetim kuruluþunun ve denetçi mimar ve mühendislerin, inþaatta görevli yardýmcý kontrol elemanlarýnýn
müteahhidin ve þantiye þefinin isimleri ile ada, parsel ve ruhsat tarihi ve numarasýný ihtiva eden yapýlan inþaatý tanýtýcý, asga
0,50 m x 0,75 m boyutlarýnda tabela yer almalýdýr. Yapý ruhsatý ile ruhsata esas bütün projeler ve eklerinin inþaat süresince
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inþaat þantiyesinde bulundurulmasý gereklidir. Temel inþaatý tamamlanarak inþaat zemin kat (su basmaný) seviyesine geldiðind
beton dökülmeden önce ilgili belediyeye yazýlý olarak müracaat edilerek inþaat devam (temel üstü) ruhsatýnýn alýnmasý gerekl
Zemin kat betonu ve diðer iþler ancak bu izinden sonra gerçekleþtirilebilir. Zemin betonu atýldýktan sonra, en geç 10 gün içerisin
yapýnýn doðru konumlandýrýlýp konumlandýrýlmadýðý ve ruhsata uygun olarak yapýlýp yapýlmadýðý yönünden kontrol ettirile
devam izni alýnmalýdýr. ilgili belediyenin söz konusu süre içerisinde bu iþlemi gerçekleþtirmemesi halinde ruhsata uygun olmak
þartýyla inþaata devam edilebilir. Kat çýkýldýkça, demir ve beton vizesi alýnmalýdýr. inþaata devam edebilmek ancak kontroller
görülen eksikliklerin tamamlanmasý ve vizenin alýnmasýyla mümkündür. Ayrýca, kaba inþaat tamamlanýp, sýva yapýlmadan ön
duvarlarýn, ýsý yalýtým projesine uygunluk yönünden gerekli kontrollerin yaptýrýlmasý gereklidir. inþaat süresince, imar mevzua
ve plânýna aykýrý olmamak, cephe karakterini ve statik hesaplarý ile ýsý yalýtým hesaplarýný deðiþtirmemek, nitelik deðiþikliði
getirmemek kaydýyla projede basit tashihler yapýlmasýnýn mümkün olduðu hallerde, ayrýca bir tadilat projesi hazýrlanmasý
gerekmez. Aksi halde, projenin yeniden tanzim edilmesi ve yapýlmasý gerekli deðiþiklikler için ilgili belediyeye baþvurarak
ruhsata baþlanmasý gereklidir. c) Yapý Kullanma (ýskan) izni Fabrika binalarý ve müþtemilatýnýn tamamlanmasýndan sonra,
fabrikanýn iþletmeye açýlabilmesi için inþaat ruhsatýný veren ilgili belediyeden veya valilikten (Bayýndýrlýk ve ýskan Müdürlüðü)
kullanma (iskân) izninin alýnmasý gereklidir. Bunun için, fabrika ve müþtemilatlarýnýn projelerine, fen ve saðlýk kurallarýna uygu
olarak inþa edilmiþ ve inþaat süresince belediye veya Valilik tarafýndan yapýlan kontroller sonrasý düzenlenen bütün raporlarýn
olumlu olmasý, mevzuata aykýrýlýðýn bulunmamasý bütün vizelerin alýnmýþ ve çevre düzenlemesinin yapýlmýþ olmasý TSE st
uygun malzeme kullanýlmýþ olmasý gereklidir. inþaat için yapýlan þantiye binalarý ve diðer yapýlarýn da iskan müracaatýndan
yýkýlmasý, çevre düzenlemesi aþamasýnda fabrika arazisi sýnýrlarý içerisinde kalan araziye, boþ arazinin her 20 m2&rsquo;si iç
aðaç dikilmesi gereklidir. Yapý kullanma izni öncesi binalarýn ilgili yönetmelik hükümlerine göre kanalizasyon baðlantýlarýnýn ya
gerekli belgenin ilgili belediyeden alýnmýþ olmasý þarttýr. Bina ile ilgili iþlerin tamamlanmasý ve çevre düzenlemesinden sonra
yapý denetim kuruluþunun yapýnýn ruhsat ve eklerine uygun olarak yapýldýðýna iliþkin raporu ile birlikte binanýn ön ve arka
cephelerinden çekilmiþ 13 x 18 cm boyutlarýnda en az 2&rsquo;ýer fotoðrafýn ilgili belediyeye teslim edilmesi gereklidir. Not:
Yapý kullanma izni alýnmayan yapýlar; elektrik, su, kanalizasyon, haberleþme ve benzeri hizmet ve tesislerden
faydalanamazlar. d) Makine ve Teçhizatýn sipariþi ve Monte Edilmesi Makine ve teçhizatýn monte edilmesi, inþaat ile makine
ve teçhizatýn özelliklerine baðlý olarak inþaat aþamasýnda veya inþaat tamamlandýktan sonra gerçekleþtirilebilir. Bu amaçla, iç
piyasan temin edilme durumuna baðlý olarak inþaat aþamasýnda, ya da inþaat tamamlandýktan hemen sonra montaja hazýr
olmasýný saðlamak açýsýndan makine ve teçhizat sipariþlerinin inþaattan önce veya inþaat sýrasýnda verilmesi gerekebilir. Mak
teçhizat iç piyasadan veya gerektiðinde dýþ piyasadan temin edilebilir. Makine ve teçhizat sipariþi verilmeden önce, ayný iþlevi
görecek deðiþik makine ve teçhizata ait teknik özellikleri gösterir kataloglarýn temin edilmesi, fiyatlarýnýn, verimliliklerinin, enerji
sarfiyatlarýnýn ve teknik ömürlerinin kýyaslanarak, teknik ömrü boyunca en ekonomik olan makine ve teçhizatýn seçilmesi açýsý
yararlý olacaktýr. Yatýrýmcý makine ve teçhizat konusunda uzman kiþi veya kuruluþlarýn rehberliðine baþ vurabilir. Yatýrýmcýn
uzman kiþi veya kuruluþlarýn tavsiyeleri yönünde alýnmasýna karar verilen makine ve teçhizatýn temin edilmesi için yerli veya
yabancý firmalara sipariþ verilir. Yatýrýmda kullanýlacak makine ve teçhizat yurt içinden temin edilemez ise, yurt dýþýndan ithal
yoluyla temin edilmesi hususunda araþtýrma yapýlmalýdýr. Yurt dýþýndan ithalat yapmak belirli mevzuata tâbi olduðundan, mak
ve teçhizatýn yurt dýþýndan temin edilmesi amacýyla ithalat ve gümrükleme konusunda uzman kuruluþlarla çalýþmak uygun ola
Yurt dýþý makine ve teçhizat üreticileri veya tedarikçilerin ülkemizde temsilcilikleri mevcut olup, ithal edilmesi düþünülen makine
teçhizatla ilgili her türlü katalog, teknik bilgi, fiyatlar ve proforma fatura bu kuruluþlardan temin edilebilir. Yapýlan araþtýrmalar
sonunda makine ve teçhizat konusunda kesin bir karara varýldýktan sonra yapýlacak iþlem, hangi firmadan ithalat
gerçekleþtirilecek ise, söz konusu firmaya makine ve teçhizatýn sipariþinin verilmesi ve akreditif açýlarak ithalatýn
gerçekleþtirilmesidir. sipariþi verilen makine ve teçhizatýn üretici veya tedarikçi tarafýndan fabrika sahasýna getirilip teslim
edilmesi ile üretici veya tedarikçinin sorumluluðu biter. Bu andan itibaren makine ve teçhizatýn sorumluluðu montajý
gerçekleþtirecek kiþi veya kuruluþun sorumluluðundadýr. Makine ve teçhizatýn, projeye uygun olarak yerlerine monte edilmesi,
baðlantýlarýn ve gerekli kontrollerin yapýlmasý ile fabrika deneme üretimine hazýr hale gelmiþ olur. e) Deneme Üretimi Denem
üretimi, yerlerine monte edilen makine ve teçhizatýn teknik özelliklerine uygun olarak çalýþýp çalýþmadýðýnýn, iþlevlerini yerine
ve performanslarýný tespit etmek ve genel olarak, projede herhangi bir eksiklik ve aksaklýk bulunup bulunmadýðýný kontrol
etmek amacýyla yapýlan geçici üretimdir. Deneme üretimi sýrasýnda, makine ve teçhizatýn ayarlarý yapýlýr, hammadde giriþin
çýkýþýna kadar üretim hattýnda üretim hýzý ve ürün kalitesi gibi üretimi olumsuz etkileyen bölümler tespit edilmeye ve optimum
þartlarý belirlenmeye çalýþýlýr.
1. MÝMARÝ PROJE ÇALIÞMALARI

Mimari proje çalýþmasýna baþlamadan önce, bazý ön bilgilerin projelerinden müellif tarafýndan bilinmesi gereklidir. Bu çalýþmal
proje etüt aþamasýna göre üç özellikte incelenir.
1. Araþtýrma safhasý.
2. Ýnceleme safhasý.
3. Projelendirme safhasý olarak belirlenir.
Bu üç aþama dikkate alýnarak yapýlan bir yapý, bina bilgisi kurallarýný ve tekniðin uygulanýþýný verir
1.1. Araþtýrma Safhasý
Araþtýrma safhasý dört özellikten oluþur.

1.1.a) Ýmar Durumunu Öðrenmek; Yapýlacak yapýnýn, þehir imar planý yönetmeliði ve imar kanununa göre ne þekilde
eden belge, imar durumu belgesidir. Hiçbir yapý, belediye sýnýrlarý içinde olsun veya olmasýn isteðe göre yapýlamaz.
http://www.sinuspanel.com

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 27 January, 2020, 13:56

SinusPanel.com

Yapýnýn kat adedini, yapý büyüklüðünü, yoldan çekme mesafesini, yapý nizamýný (bitiþik, ayrýk, blok, v.b.) öðrenmek,
öðrenmek ile bilinir. Bu bilgiyi arsa sahibi, arsa belediye hudutlarý içinde ise belediyeye bir dilekçe ile müracaat ederek öðrenir.
imar planý sýnýrlarý dýþýnda ise, imar yasasýna göre yapýmý gerçekleþtirilir. Dolayýsýyla araþtýrma safhasýnda proje çalýþma
bilgilerin öðrenilmesi gereklidir.

1.1.b) Bina Programýný Hazýrlamak; Bu aþama istek ve ihtiyaç listesini oluþturur. Binanýn fonksiyonel (konut, ticaret, bü
v.b.) kullanýlýþý ile beraber, binayý kullanan kiþi sayýsý, istenen mahal birimleri sayýsýnýn tespiti yapýlýr. Bu program, imar dur
belediyeden alan mal sahibi ile müþtereken hazýrlanýr.

1.1.c) Yapýlacak Binanýn Çevresinde iþlerliðini Araþtýrmak; Bina kullanýþý ve programa saptandýktan sonra, bu binaný
arsasýnýn çevresi etüt edilir. Bina hangi tür kullanýþa sahip ise (otel, okul, ticaret v.b.) bu özellikteki iþlerlik incelenir. Mesela, ima
durumunda ticaret bölgesine ayrýlmýþ bir alandaki arsa sahibinin isteði olan iþ haný binasýnýn iþlerliði, çevre özellikleri doðrultu
araþtýrýlýr. Ýþlemeyen bina türü þeklinde bir sonuç çýkarsa daha baþka ticaret yapýsý önerilebilir.

1.1.d) Mal Sahibinin Ortaya Koyabileceði Sermayenin Miktarýný Saptamak; Bu aþama, program sýnýrlar ve yapý kalites
belirler. Çünkü mal sahipleri daimi büyük program tasarlayýp, kaliteli birinci sýnýf bir inþaat yapmayý arzu ederler. Mal sahibinin
bina yapýmý için mevcut parasý, programda yapýlmasý istenen bina tipi ve yapý kalitesi eþdeðerde olmasý gerekir. Bu kurallara
dikkat edilmez ise yapý yarým kalýr, projelendirme tam gerçekleþemez. Bunun için mal sahibi bu aþamada ikaz edilir. Dolayýsýy
projelendirme, mal sahibinin sermayesine göre yapýlýr.
1.2. Ýnceleme Safhasý
Arsa üzerinde yapýlacak inceleme ve araþtýrmalardýr. Bunlar ise;
&bull; Arsa konumu
&bull; Arsanýn yeri
&bull; Topoðrafik durum
&bull; Jeolojik durum
&bull; Arsadaki yön tayini
&bull; Ýklim durumu
&bull; Bölgedeki geleneksel malzeme durumu
þeklinde sýralanabilir.ileride projelendirme konularýnda da ele alýnacak önemli etkenler olarak sýralayabiliriz. Bu aþamada bu
bilgileri elde ettikten sonra projelendirmeye geçilebilir.
1.3. Projelendirme Safhasý

Araþtýrma ve inceleme safhalarý tamamlandýktan sonra proje etüdüne geçilir. Bu safha eskiz karalamalarý ile tasarlanýr ve
geliþtirilir. Bu çalýþma paralelinde vaziyet planý etüdüne yürütülür. Fonksiyondan plan belirledikçe görünüþ, kesit aþamalarý ele
kesin boyutlara ulaþýnca vaziyet planý, plan, kesit ve proje çalýþmalarýna geçilir. Bu son kýsým olan detaylandýrma projesi ile
bütünleþince, projelendirme bitmiþ olur.

Bu aþamada projelendirme yapmak için, yalnýz bina bilgisindeki bilgiler yeterli olmamaktadýr. Bina bilgisinin yaný sýra yapý
bilgisi, malzeme bilgisi, statik gibi bazý teknik bilgilerin önceden öðrenilmiþ olmasý gerekir.Böylece bütün teknik bilgilerin
paralelinde hazýrlanan proje, uygulanabilir ve kullanýþlý bir binanýn yapýmýný saðlamýþ olur.Projelendirme safhasýndaki proje
hazýrlanýþlarýna göre, sýrasý ile þu ölçeklerde çalýþmalar yapýlýr.
Vaziyet Planý
1/500 veya 1/200
Avan Proje
1/200 veya 1/100
Katý Proje
1/100 veya 1/50
Tatbikat Projesi
1/50
Detay projesi
1/20, 1/10, 1/5, 1/2 , 1/1

Projelerdeki özellik ve büyüklüðe göre yukarýdaki plan isimleri ve ölçekleri kullanýlýr. Detaylar ise iki aþamada ele alýnýr. Sistem
1/20, detay 1/10, nokta detayý 1/5, 1/2 , 1/1 olarak kullanýlýr. ilerideki konularda bu özellik daha detaylý olarak incelenecektir.

Mimari Proje, inþa edilecek binanýn biçimini, boyutunu, çevresiyle uyumunu, estetik görünümünü, iç mekanlarýnýn boyutlarý ile
birbiriyle baðlantýsýný ve her birinin iþlevsel niteliðini belirlemektedir. Dolayýsýyla, mimari projeler, belirtilen konularda gerekli
mesleki bilgiler ile donatýlmýþ bulunan mimarlar tarafýndan hazýrlanmaktadýr.

Mimari Proje üç temel faktörün etkisinde þekillenmektedir. Bunlar, bina sahibinin istekleri, inþaatýn yapýlacaðý arsanýn imar dur
ve mimarýn mesleki bilgisi ve deneyimidir. Bina sahibi, inþa ettirmek istediði binayý hangi amaçla kullanacaðý, iç mekanlarýnýn
boyutlarýný, sayýsý, ince yapý elemanlarýnýn cinsi ve niteliði ile ilgili her türlü istek ve beklentilerini yazýlý hale getirerek mimara
vermektedir. Bu istek listesine &ldquo;program&rdquo; da denilmektedir. inþaatýn yapýlacaðý arsa, mimar için bir sabit veri
niteliðindedir. Yani arsanýn boyutu ve o arsaya inþa edilecek binanýn toplam inþaat alaný belirlenmiþ bulunmaktadýr. Arsa ile
ilgili gerekli bilgiler, imar durum belgesinde verilmektedir. Dolayýsýyla mimari projeye baþlamadan önce temin edilmesi
gereken önemli doküman, arsanýn topoðrafik yapýsý ya da manzarasý özellikli ise, mimar tarafýndan mutlaka yerinde görülmes
gerekmektedir. Her meslekte olduðu gibi, projeyi hazýrlayacak mimarýn mesleki deneyimi ve özellikle projesini üstleneceði bina
projeleri konusundaki her türlü çabayý gösterecek çalýþma disiplinine sahip olmasý çok önemli olmaktadýr.
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Mimar, proje çalýþmasýna baþlamadan önce aþaðýda belirtilen belge ve bilgileri derlemektedir:
&bull; Bina sahibinin ist
&bull; Ýnþaat yapýlacak arsanýn imar Durumu Belgesi
&bull; Arsanýn Plankotesi
&bull; Yörenin iklim koþullarý ile ilgili bilgiler
&bull; Özelliði olan bina projesi hazýrlanýyorsa, söz konusu bina tiplerine iliþkin fonksiyon þemalarý, yapý elemaný ve b
ilgili kaynak ve dokümanlar
&bull; Bulunduðu yörede geçerli imar Yönetmeliði, Otopark Yönetmeliði

Yukarýda belirtilen ön hazýrlýktan sonra baþlatýlan proje çalýþmalarý genellikle iki aþamada gerçekleþtirilmektedir. Önce, ön pro
hazýrlanmakta ve ön proje ortaya konan çözümlerin yeterli görülmesi halinde, Uygulama Projesinin hazýrlanmasýna
baþlanýlmaktadýr. Bu aþamalarda yapýlan çalýþmalar aþaðýda özetlenmiþtir.
a. Fonksiyon (iþlev) þemasýnýn Kurulmasý

Yapýnýn programýnda belirlenen hususlar fazla ayrýntýlara girilmeden sistemleþtirilir. Yani yapýnýn amacýna en iyi þekilde hizm
edebilmesi için iç hacim baðlantýlarý belirlenir.
b. Eskizler

Fonksiyon þemasý, þehircilikle ilgili çevre verileri; güneþ, rüzgar, yaya-taþýt ulaþým durumlarý; topografya, manzara, tarihi-turist
sosyal veriler göz önünde bulundurularak yapýlan çalýþmalardýr. Kroki niteliðinde olan eskiz çalýþmalarý yapýnýn cephe ve per
çizimleriyle yürütülmelidir. Bu çalýþmalar yeterli fikri olgunluða eriþtikten sonra ölçekli olarak çizilerek tekrar gözden geçirilir.
c. Ön Proje &ndash; Avan Proje

Fikir Projesi ya da Avan Projesi olarak adlandýrýlan bu projenin hazýrlanmasýnda mimar, kendisine verilen ve yaptýðý
araþtýrmalar sonucunda ortaya çýkan bilgi, belge ve bulgularý göz önünde tutarak bir dizi sistematik çalýþma gerçekleþtirerek in
edilmek istenen bina ile ilgili tasarým ortaya koymaktadýr. Bu çalýþmalar sonucunda (kendince) uygun olan tasarýmý proje
haline getirerek yapý sahibinin görüþ ve beðenisine sunmaktadýr. Bu proje üzerinde yapýlan tartýþmalar sonucu, mal sahibinin
önerileri varsa, bunlarýn olabilirliði üzerinde durulmakta ve mümkün görülen deðiþiklikler ek çalýþmalarla tamamlanmaktadýr.

Ön Proje, inþa edilecek yapýyý fiziki boyutlarý, estetik görünümü kullanýlýþ þekli ve amacý bakýmýndan genel hatlarýyla anlatab
ayrýntýda hazýrlanmaktadýr. Ön Proje genellikle aþaðýda içerikleri özetlenmiþ olan paftalardan oluþmaktadýr. Bunlardan Durum
binanýn büyüklüðüne göre 1/200 &ndash; 1/1000 ölçeðinde, diðer paftalar ise çoðunlukla 1/100 ölçeðinde çizilmektedir.
c.1. Genel Durum Planý

Durum Planý&rsquo;nda, yapýnýn arsasý, binanýn arsa içindeki yeri, konumu ve boyutlarý hakkýnda bilgi verilmektedir. Bu
çerçevede, Durum Planý&rsquo;nda, parselin boyutlarý, komþu parseller ve yollar ile ilgili iliþkisi, binanýn üst görünüþü ve parse
sýnýrlarýna olan mesafeleri, þematik olarak çizilmiþ iki kesiti ile yer almaktadýr.

c.2. Kat Planlarý Binada bulunan ve farklý olan her katýn planý çizilmektedir. Kat Planý&rsquo;nda yer alan baðýmsýz böl
ölçüleri verilmekte, her birinin kullaným amacý belirtilmekte ve çoðunlukla da baðýmsýz alanlarý boyutlarý belirlenirken, söz kon
alanlarda yer almasý düþünülen hareketli ve sabit eþyalar ölçekli olarak çizilmek suretiyle baðýmsýz bölümlerin kullaným etkinlið
bilgi verilmiþ olmaktadýr.
1. Yapýnýn iç ve dýþ ölçüleri ölçülendirme kurallarýna göre eksiksiz yazýlýr.
2. Yapý elemanlarýnýn hepsi özel iþaretleri ve gerekli ayrýntýlarýyla belirlenir.
3. Plan ölçeði ve kuzey yönü belirtilir
4. Planda bulunan bütün hacimler kullanýlma amaçlarýna göre isimlendirilir.
5. Hacimler ve (varsa) daireler numaralandýrýlýr.
6. Normal ve düþük döþeme kaba ve ince kotlarý yazýlýr.
7. Hacimlerin döþeme , tavan ve duvar kaplama çeþitleri yazýlýr.
8. Kesit yerleri belirtilir.
9. Tek katlý yapýlarýn zemin katlarýnda, çok katlý yapýlarýn son kat planlarýnda (þayet binada çatý varsa) saçak ve m
hatlarý belirtilir.
10. (Tesisat uç malzemeleri gibi) sabit elemanlar islenir.
c.3. Görünüþler

Binanýn bütün cephelerinin görünüþleri çizilerek , kütlesi ve hatlarýyla dýþarýdan algýlanýþ þekli ortaya konulmaktadýr. Görünüþ
bilgiler verilir.
1. Kapý ve pencere görünüþlerine, elemanýn açýlýþ yönü islenir.
2. Sahanlýk, kapý, pencere, saçak, çatý ve benzeri yerlerin kotlarý yazýlýr.
3. Yaðmur oluðu ve borusu , varsa dilatasyon derzleri gösterilir.
4. Çatý eðimi yazýlýr. Bacanýn çatýdaki yeri ve kotu belirtilir.
5. Cephenin kaplama gereci yazýlýr.
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c.4. Kesitler

Kesitler, yapýyla ilgili düþey ölçülendirmeleri yapabilmek, yapý sistemi ve yapý elemanlarý hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi vermek
amacýyla çizilirler. Binanýn en iki kesiti çizilerek, kat yükseklikleri ve toplam yapý yüksekliði verilmektedir. Kesit resimlerin
kusursuz olmasý için aþaðýda açýklanana hususlarý kapsamalarý gerekir.
1. Normal döþeme, düþük döþeme, sahan
yerlerin kaba kotlarý ve bazý kýsýmlarýn ayrýca ince kotlarý belirtilir.
2. Kat yükseklikleri, kapý, pencere, parapet, korkuluk, asma tavan ve benzeri kýsýmlarýn ölçüleri yazýlýr.
3. Yapý elemanlarý gerektiði þekilde belirtilir.
4. Büyük yapýlarda kesitleri kolayca anlaþýlýr hale getirmek için oda isimleri yazýlýr.
5. Çatýnýn genel þekli, eðimi, bacalarýn çatý çýkýþlarý belirtilir.
6. Döþemede kullanýlan kaplama gereçleri ve gerekli ölçüleri yazýlýr.
7. Kesit resmin altýna, hangi kesme düzlemine göre alýndýðý (A &ndash; B, I &ndash; I, a &ndash; b, vb.) yazýlýr.

c.5. Dýþ ve iç Perspektif Binanýn dýþ görünüþü ve iç mekanlarýnýn özelliði olan bölümlerini daha iyi anlatabilmek için, ge
yeteri kadar perspektif çizime yer verilmektedir.
c.6. Maket

Cephelerde, kapý veya pencerelerde vs. elemanlar ile ilgili herhangi bir ayrýntý vermeden sadece bina kütlesi yada kütlelerin
parsel içinde ki yeri ve konumu hakkýnda bilgi verilen makete kütle maketi denilmektedir. Maket, yapýnýn dýþtan algýlanýþý ve
zeminle iliþkisini somutlaþtýrmada önemli bir araç olmaktadýr. Özelliði bulunan binalarýn Ön Projeleriyle , kütle maketleri de mu
yapýlmaktadýr. Ancak arsasý engebeli olan sýradan binalarýn Ön Projeleri aþamasýnda da arsanýn topoýrafik yapýsý ile binaný
zemine uygulanýþýný gösteren kütle maketinin yapýlmasý, Uygulama Projesinin hazýrlanmasý ve yapýnýn aplikasyonu aþamas
oldukça yararlar saðlanmaktadýr.

d. Kesin Proje

Ön Proje, üzerinde yapýlan deðerlendirme çalýþmalarý sonuçlanýp, uygulanmasýna karar verildikten sonra önerilen deðiþiklikler
dikkate alýnarak ve daha çok ayrýntý içerecek þekilde çizilmektedir. Proje çiziminde bu aþamaya Kesin Proje denilmektedir.
Yapýnýn Uygulama Projesi&rsquo;nin hazýrlanmasýnýn zaman alacaðý, Uygulama Projesi hazýrlanmasý sürerken inþaatýn baþ
bazý imalatlarýn yapýlmasýnýn mümkün olduðu durumlarda Kesin Proje&rsquo;deki bilgilerden yararlanýlmaktadýr. Ayrýca, Ke
Proje aþamasýnda çalýþmalar, mimar ile mühendislerin iþbirliði ile yürütülmektedir. Böylece Mimari Proje&rsquo;de öngörülen v
mühendislik alanlarýný ilgilendiren imalat ve donanýmlarýn uygulanabilirliði gözden geçirilerek, varsa deðiþiklik önerilerinin Uygu
Projesi&rsquo;ne yansýtýlmasý saðlanmaktadýr. Dolayýsýyla Kesin Proje, Ön Proje&rsquo;de ortaya konan çözümlerin daha da
somutlaþtýrýlmasýna, gözden kaçan bazý yetersizliklerin giderilmesine olanak saðlamaktadýr.

Kesin Proje, Durum Planý, Kat Planlarý, Görünüþler ve Kesit paftalarýndan oluþmaktadýr. Genellikle 1/100 ölçeðinde çizilmekted
Ancak, halen uygulamada özelliði olan yapýlarýn projeleri dýþýnda, Kesin Proje uygulamasýna sýk rastlanýlmamaktadýr.
e. Uygulama (Tatbikat) Projesi

Uygulama Projesi, proje çalýþmasýnýn son aþamasýdýr. Dolayýsýyla uygulama Projesi&rsquo;nde, inþa edilecek yapý ile ilgili h
ayrýntýnýn, Uygulama Projesi&rsquo;ne iþlenmesi gerekmektedir. Yazýlan her rakam ve çizilen her çizgi kesinlik ifade eder. Bu
aþamada, yapý ile ilgili beklentilerin eksik ya da yanlýþ anlamaya olanak vermeyecek þekilde projeye yansýtýlmýþ olmasý, imala
denetlenmesine olanak saðlamakta ve iðin taraflarý arasýnda çýkabilecek anlaþmazlýklarý en aza indirmektedir. Uygulama Proje
resmi iþlemlerde Ruhsat Projesi olarak iþlem görür. Bu projelerin ölçeði 1:50 olur. Bazen büyük projelerin Uygulama Projesi 1:10
de olabilir. Uygulama Projesi&rsquo;nde yer alan paftalarýn aþaðýdaki gibi özetlemek mümkündür.

e.1. Durum (Vaziyet) Planý : Yapýnýn arsa içindeki durumu ve arsa çevre ile iliþkisi hakkýnda genel bilgi vermek amacýyla
plandýr. Durum Planý&rsquo;nda þu hususlar belirtilir.
1. Yapý kitlesi, plan görünüþü veya perspektif olarak çizilir. iç
gösterilmez ve kitle istenirse taranýr.
2. Yapý giriþ yeri, arsa içindeki giriþ yolu, garaj yolu, diðer gezinti yollarý gösterilir.
3. Garaj, bahçývan veya kapýcý evi, kömürlük gibi tamamlayýcý yapýlar varsa çizilir.
4. Kuyu, sarnýç, fosseptik çukuru gibi yer altý yapýlarý, arsada mevcut olan aðaçlar gösterilir.
5. Arsa köþeleri ve gerekli diðer yerlerin kotlarýn (nivolarý) kabul edilen sýfýr kotuna göre kotlandýrýlýr.
6. Yapý birden çok bloklar halinde ise her yapý bloðunun ismi veya iþareti kendi bloðu üzerinde veya yanýna yazýlýr.
7. Arsanýn parsel numarasý, komþu parsel numaralarýyla beraber gösterilir.
8. Yapýnýn komþu arsalara ve yola olan ölçüsü, yapýnýn kitle ölçüsü, arsa dýþýndaki yolun adý ve geniþliði yazýlýr.
9. komþu yapýlar kendi arsalarýnda gösterilip, kaç katlý olduklarý belirtilir.
10. Yapý kitlesi üzerinde kesit yerleri gösterilip, plan dýþýnda kalmak üzere iki kesiti çizilir. Kesitlerde yapý katlarýnýn
kesiþtiði yerlerin kotlarý yazýlýr.
11. Yapýnýn kuzey yönü iþaretlenir.
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12. Çizim ile gösterilenlerden baþka, Vaziyet Planýnda, paftanýn uygun yerine yapýlacak tablolar yardýmýyla yapý ile
alaný, yapý toplam alaný, yapý cinsi, yapý bedeli, meslek odalarýnca istenen bilgiler, yapý kadastro kayýtlarý vb.) bilgiler verilir.
Durum Planý ölçeði genellikle 1:500 olur. Ancak proje büyüklüðüne göre 1:1000, 1:2000 ölçekli de olabilir.
e.2. Kaba Yapý Paftalarý :

Bu çizimler, kat planlarý, görünüþler ve kesitlerden oluþmaktadýr.Genellikle 1/50 ölçeðinde çizilmektedir. Kat planlarýnda, binaný
olan her katýnýn planý çizilerek, iç mekanlarýnýn boyutlarý, kullaným amaçlarý, kapý ve pencerelerinin yeri ve ölçüleri, duvar ka
zemin kodlarý, tesisat ve malzemelerin yeri ve baðýmsýz bölüm kodlarý verilmektedir.

Binanýn tüm cephelerinin görünüþleri çizilerek, her görünüþte, cephe kaplamasýnýn çeþidi, kapý ve pencere doðramalarýnýn þe
kanatlarýnýn açýlýþ yönü belirtilmektedir. Birisi merdivenlerden geçmek koþuluyla en az iki düþey kesit çizilerek, yapýnýn taþýy
döþeme ve kat yükseklikleri, kapý, pencere, lento yükseklikleri, kaba ve ince yapý kodlarý, yalýtým, ön görülen elemanlarda yalý
merdiven elemanlarý ve gerekli ölçüleri ayrýntýlý olarak verilmektedir.
e.3. Sistem Kesiti:

Sistem Kesiti, kaba yapýdan detaya geçiþ paftasýdýr. Genellikle 1/25 ölçeðinde çizilen Sistem Kesiti, binanýn temelinden çatýsý
kadar taþýyýcý elemanlarýn teþkilini ve bunlarýn tamamlayýcý yapý elemanlarý ile birleþim noktalarýný ön plana çýkarmak baký
oldukça yararlý bir proje bölümüdür.
Gerekli görülmesi halinde birden fazla sayýda Sistem Kesiti çizilmektedir. Sistem Kesiti üzerinde, daha ayrýntýlý açýklanmasý
gereken yerler iþaretlenip ilgili detayýn bulunduðu paftanýn kodu yazýlarak iki pafta arasýnda bilgi akýþý saðlanmaktadýr.
e.4. Yer (Mahal) Listesi:

Planda (numaralanan) hacimlerin döþeme, duvar, tavan, kapý, pencere, merdiven gibi elemanlarýn hangi malzeme ile
yapýlacaðý ve/veya kaplanacaðýnýn açýklandýðý listedir. Projenin diðer aþamalarýnda yeterince açýklanmayan hususlar, bu lis
olarak verilmekte, böylece binanýn, ince yapý elemanlarýnýn teþkili konusunda mimarýn öngörüleri belirtilmiþ olmaktadýr. Yer
listesinde, ince yapý elemanlarýnýn imalatý ile ilgili detaylarýn verdiði pafta numarasý da verilerek iki pafta arasýnda organik ba
saðlanmýþ olmaktadýr. Örneðin, yer listesinde, son kat tavan döþemesi tanýmlanýrken &ldquo;döðeme betonu + ýsý ve su yalý
denilmiþse, bu açýklamanýn sonunda, yalýtým detayýnýn pafta numarasý (D.P. No: .....) þeklinde açýklanmaktadýr.
e.5. Detaylar:

Detay çizimlerinde, daha önceki paftalarda yeterince açýklanamayan yapý elemaný ve bileþenlerin teþkilinde kullanýlan üretim
teknolojisi ve malzeme niteliði tanýmlanmaktadýr. Bir bina projesinde hangi detaylarýn çizileceði, yapýnýn özelliðine ve konfor
düzeyine göre deðiþmektedir. Ancak sýradan bir bina projesinde bile, kapý ve pencere doðramalarý, döþeme, duvar ve tavan
kaplamalarý, küpeþte ve korkuluk teþkili, döþeme, duvar ve çatýda uygulanacak her türlü yalýtým ile ilgili detaylar yer almaktadý
ölçeði 1/25, 1/20, 1/10, 1/5, 1/2 veya 1/1 olabilmektedir. Örneðin, kapý ve pencerelerin görünüþ ve yeterli sayýda kesiti 1/20 çizi
sonra, kesitler üzerinde iþaretlenen nokta detaylar 1/2 veya 1/1 ölçeðinde çizilmektedir.
Detay çizimleri, uygulama aþamasýnda yararlanabilecek son müracaat belgeleri olduðundan, detaylarda açýklanmamýþ ya da
tereddüde neden olacak hususlarýn kalmamasý gerekmektedir. Ayrýca, detay çizimlerinde, yapýlacak imalatta kullanýlmasý ön
görülen malzeme ve iþçilikler ile ilgili kapsamlý tanýmlar yapmak yerine, söz konusu açýklamanýn yapýldýðý teknik þartnameye
bulunmak, hem pratik hem de proje ile teknik þartname arasýnda organik baðýn kurulmasýna olanak saðlamaktadýr.
f. taþýyýcý Sistem Projesi

inþaat mühendisi tarafýndan hazýrlanmaktadýr. þekli ve boyutlarý Mimari Proje&rsquo;de belirlenmiþ olan yapýnýn, yeterince sa
olarak inþa edilip kullanýlabilmesi için, taþýyýcý elemanlarýn hangi malzeme ile hangi kesit ölçüsü ile yapýlmasý gerektiði belirle
ve bu tespitler proje haline getirilmektedir.
Mimari proje öngörüleri, ekonomik faktörler ve yapýnýn inþa edileceði zeminin özelliklerinden kaynaklanan etkenler göz önünde
tutularak, bina, yýðýna ve karkas tarzýnda ve ahþap, çelik, beton veya betonarme elemanlarla ya da karma (kombine) olarak
yapýlabilmektedir.

Proje çalýþmasýna baþlama aþamasýnda, inþaat mühendisi tarafýndan, önce, aþaðýda belirtilen bilgi ve belgeler saðlanmaktad
Yapýnýn inþaat tarzý, boyutlarý ve kullaným amacý,
&bull; Yapýnýn inþa edileceði arsanýn zemin emniyet gerilmesi raporu,
&bull; Rüzgar ve kar yükünün hesabýnda özellikle dikkate alýnmasý gereken faktörler,
&bull; Yörenin deprem riski ve Deprem Yönetmeliði&rsquo;nin öngördüðü hesap koþullarý.

Saðlanan bu bilgiler ve belgeler göz önünde tutularak, yapýnýn taþýyýcý sistemi tasarlanmakta ve yapýlan statik hesaplarýn son
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göre de söz konusu taþýyýcý elemanlar boyutlandýrýlmaktadýr. Sonra da, taþýyýcý sistemi teþkil eden temel, kolon, kiriþ yada
döþeme (varsa) çatý ve merdiven vb. elemanlar inþa edilmelerine olanak verecek gerekli ayrýntýlarý içerecek þekilde
projelendirilmektedir.
taþýyýcý eleman boyutlarýnýn belirlenmesi amacýyla yapýlan statik hesaplar, projenin bir eki olarak, proje ile birlikte iþlem
göreceðinden, kolayca izlenip denetlenmelerine olanak verecek bir doküman þeklinde sunulmaktadýr.

taþýyýcý Sistem Projeleri&rsquo;nde yer alacak paftalar, binanýn inþaat tarzýna göre deðiþmektedir. Örneðin, betonarme karkas
tarzýnda inþa edilecek bir binanýn taþýyýcý Sistem Projesi&rsquo;nde aþaðýdaki paftalar yer almaktadýr.
f.1. Temel Planý :

Temel Planý, 1/50 ölçeðinde çizilerek, binanýn temel sisteminin plan görünüþü, kolon yerleri, temel yada sömelin boyutlarý, aks
ve en az iki yönden alýnmýþ kesitte temel elemanlarýnýn yükseklikleri verilmekte, birbirinden farklý olan her temel elemanýnýn
ölçeðinde detaylarý çizilerek kullanýlmasý, öngörülen donatýlarýn, çapý, kývrým ve kanca boylarý ile toplam boylarý, aralýðý ya
donatýsýnýn boyu, etriyelerin açýlýmý, kývrýlma boylarý ve toplam boylarý verilmektedir.
f.2. Kolon Aplikasyonu :

Bu paftada, kolonlarýn aks aralýklarý, kesit ölçüleri verilmekte, kullanýlmasý öngörülen boyuna donatýnýn çapý ve sayýsý, etriye
paftada ekinde ayrýca boyuna donatýlarýn filiz boyu ve toplam boyu, etriye aralýklarý, etriye açýnýmlarý ve toplam boylarý, vars
etriye sýkýþtýrma bölgelerinin yeri ve sýklaþtýrma aralýðý þematik çizim üzerinde gösterilmekte; donatý ya da kesit ölçüsü baký
kolonlara ayný taným numarasý verilerek (S1, S2 ..... þeklinde) kotlandýrýlmaktadýr. Genellikle, kolon kesit ölçüleri 1/20, aks
aralýklarý 1/50 ölçeðinde çizilerek, donatýlarýn ayrýntýlý olarak gösterilmesine olanak saðlamaktadýr.
f.3. döþeme Kalýp Planý :

Birbirinden farklý her döþemenin plan görünüþü 1/50 ölçeðinde çizilmektedir. Planda, döþeme ölçüleri ve kodlarý verilmekte; kiriþ
kesit ölçüleri gösterilmekte; duman, havalandýrma bacalarý ve ýþýklýk gibi döþemede býrakýlmasý gereken her türlü boþluðun
belirtilmekte en az iki yönden alýnan kesit üzerinde döþeme ve kiriþ yükseklikleri verilmektedir. Ayrýca, Plak Döþemeler (D), Diþ
Nervürlü Döþemeler (N), kiriþler (K) harfleri ile sembolize edilerek tanýmlanmaktadýr. Kalýp Planlarý, döþemenin teþkilinde
uygulanacak kalýp içi ölçülerini vermek ve beton içerisinde býrakýlacak boþluklar için, kalýp aþamasýnda gerekli önlemleri alara
ek iþlerin çýkmasýný önlemektedir.
f.4. döþeme Teçhizat Planlarý :

Farklý her döþemenin planý, kalýp planýna benzer þekilde çizilmekte, ancak Kalýp Planý&rsquo;ndan farklý olarak, baca ve ben
boþluklar gösterilmeyip, döþemelerde kullanýlmasý öngörülen donatýnýn çapý, aralýðý, büküm mesafeleri , kanca boylarý ve to
ayrýntýlý olarak verilmektedir. Uygulamada, zaman kazanmak düþüncesiyle, farklý her kat için bir plan çizerek, kalýp ve teçhiza
planlarýndaki bilgilerin hepsi ayný plan üzerinde gösterilmektedir. Ancak, fazla bilginin iþlenmesi nedeniyle oldukça karmaþýk ha
alan plandaki kalýp hatalarý ya da döþemede býrakýlacak boþluklarýn unutulmasý gibi durumlar, inþaat aþamasýnda çok fazla
kaybýna ve sýkýntýlara neden olabilmektedir.
f.5. kiriþ Detaylarý :

Kalýp Planý&rsquo;nda adlandýrýlmasý yapýlmýþ olan her farklý kiriðin detay paftasýnda, 1/20 ölçeðinde boy ve yeteri sayýda e
çizilmektedir. Kesitlerde kiriþlerin mesnet açýklýðý, kesit ölçüsü verilmekte, kullanýlmasý öngörülen donatýlar, kesitlerde , kesit
açýnýmlarýndaki çapý, sayýsý, büyük ve toplam boyu verilerek açýklanmalýdýr. Etriye aralýklarý, varsa sýklaþtýrma mesafeleri
verilmektedir.

Betonarme Projeleri&rsquo;nde en çok kullanýlan donatýlarýn noksanlýk, kullanýlan donatýlarýn, büküm boyu, sayýsý ya da
aralýklarýnýn belirtilmesi ile ilgili olmaktadýr. Örneðin, B.A. projelerinin pek çoðunda, nervür kiriþlerinde konacak (çiroz) etriyeler
büküm þekli ve boyutlarý verilmemekte, kolon donatýlarýnýn filiz boylarý ve toplam boylarý, etriye sýklaþtýrýlmasýný baðlama m
ve sýklaþtýrma aralýðý, kolon kiriþ noktalarýndan etriye yerleþtirimi gösterilmemektedir. Benzer þekilde, döþeme donatýlarýnda
sayýsý ve ilk donatýnýn mesnetin neresine konulacaðýnýn belirtileceði yerde, donatý aralýklarýnýn yazýlmasýyla yetinilmektedi
Projenin hazýrlanmasý aþamasýnda küçük bir gayretle giderilebilecek olan bu eksikler, inþaat aþamasýnda, demirci ustasýnýn
yapmasýna ve zaman zaman donatý yeri ve sayýsý ile ilgili insiyatif kullanmasýna neden olmaktadýr. Ayrýca, projede
verilmeyen bir bilginin, uygulama düzeyini denetlemek kolay ya da mümkün olmamaktadýr.
g. Tesisat Projeleri :

Binanýn kullanýmýný saðlayan donanýmýn inþa edilmesi amacýyla hazýrlanan projeler, genel olarak &ldquo;Tesisat
Projeleri&rdquo; olarak adlandýrýlmaktadýr. Ancak, proje hazýrlanmasýnda görev alan teknik elemanlarýn niteliðine göre Tesisa
Projeleri, makine ve elektrik grubu projeler olarak iki grupta toplanmaktadýr.
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Makine Grubu Projeler, makine mühendislerince hazýrlanmaktadýr. Bir bina inþaatý için bu gruptan hangi projelerin yer alacaðý,
üretilecek yapýda öngörülen konfor þartlarýna ve yapýnýn özelliðine göre deðiþmektedir. Ancak, bu grupta sayýlabilecek Tesisa
Projeleri&rsquo;ni aþaðýdaki gibi özetlemek mümkündür.
&bull; Temiz ve Pis Su Tesisatý Projesi
&bull; Isýtma Tesisatý Projesi
&bull; Sýcak Su Tesisatý Projesi
&bull; Soðutma Tesisatý Projesi
&bull; iklimlendirme Tesisatý Projesi
&bull; Asansör Projesi

þüphesiz binanýn özelliðine göre, bazý tesisatlar bir projede birleþtirilmektedir. Örneðin ýsýtma ve soðutmanýn klima ile saðlana
bir binada, ýsýtma ve soðutma tesisatý ayný projede çözülmüþ olmaktadýr. Bu projelerin hazýrlanmasýnda kullanýlan hesaplam
proje eki kabul edilerek projeyle birlikte sunulmaktadýr. Bu projelerin hazýrlayacak makine mühendislerinin baþta imar
Yönetmeliði olmak üzere Asansör Yönetmeliði, yakýt üretiminde ekonomi saðlanmasý ve Hava Kirliliði Yönetmeliði (Hava Kalites
Korunmasý Yönetmeliði) ilgili standartlar ve dokümanlarý inceleyerek ön hazýrlýk yapmasý gerekmektedir.

Elektrik Grubu Tesisat Projeleri ise, elektrik mühendislerince hazýrlanmaktadýr. Binanýn özelliðine göre hazýrlanacak Elektrik
Tesisatý Projeleri&rsquo;nin niteliði, kapsamý ve çeþidi deðiþmektedir. Binada kullanýlan elektrik araçlarýnýn akým gücü, bu ko
önemli dir belirleyici olmaktadýr. Sonuçta, elektrik kullanýmý gerektiren tüm hizmet þekilleri için (aydýnlatma, haberleþme, vb. )
Tesisat Projeleri, gerekli olmasý halinde Trafo ve Paratoner Projeleri hazýrlanmaktadýr.

Ayrýca binada özel cihazlarýn veya donanýmýn kullanýlmasýný gerektiren (güvenlik,haberleþme gibi bina otomasyonu kapsamý
yer alan) hizmetler söz konusu olduðunda,elektronik ve elektrik mühendislerinin müþterek hazýrlayacaklarý projeler
olabilmektedir.

Tesisat Projeleri&rsquo;nin eksiksiz olabilmesi için, inþa edilecek yapýda yapýyý kullanmak ve konfor saðlamak amacýna yöneli
hangi donanýmlarýn yer alacaðýnýn eksiksiz olarak belirlenmesi gerekmektedir.Bu iðin de yapý sahibinin projeye baþlama
aþamasýnda yapý ile ilgili istek listesini hazýrlamasý sýrasýnda yapýlmasý gerekmektedir.Bu konudaki ihmaller, inþaat aþamasý
veya bina bittikten sonra çeþitli problemlere ve ek harcamalara neden olmaktadýr.Örneðin,binada kablolu televizyon
hizmetinden yararlanýlacaðýnýn belirtilmesi halinde, projesi hazýrlanýp gerekli kablolar sýva altýnda ve uygun yerlere
konulabilecekken, ayný iþ bina bittikten sonra yapýldýðýnda, pek çok yerler kýrýlýp delinmekte ve kablolar sýva üzerinden çekilm
zorunda kalýnmaktadýr.Veya binada kullanýmý söz konusu elektrik araçlarý, proje aþamasýnda tam olarak belirlenmesi halinde
kullanýlan sýva altý veya sýva üstü tesisat gerekli elektrik akýmý için yeterli olmamakta ve tesisatý yenilemek için ek harcamala
gerekmekte ve cihazlarda arýzalara neden olmaktadýr.Benzer þekilde,binada sýcak su temini için þofben ve güneþ enerjisi
tesisatýnýn birlikte düþünülmekte olduðu önceden belirtilmediðinden , bina kullanýlmaya baþlandýðýnda sisteme þofbeni
yerleþtirmek,þofbenin yeri, baca baðlantýsý vs. konularda sorunlar çýkmakta, sýhhi ve estetik olmayan çözümlere yönelinmekted
h.Yalýtým Projesi :

insanlarýn biyolojik yapýsýný olumsuz etkileyen faktörlerden korunmuþ mekanlarýn saðladýðý rahatlýða &rdquo;biyolojik konfor&
denilmektedir.Yaþanýlan mekanlarýn olmasý gerekenden farklý düzeyde sýcak yada soðuk, rutubetli veya gürültülü olmasý, söz
ortamlarýn biyolojik konforunu düþürmektedir.Konfor düzeyini olumsuz etkileyen faktörlerden korunmak amacýyla binalarýn siste
ve bileþenlerinde alýnan önlemlere yalýtým (izolasyon,tecrit) denilmektedir.Gerekli yalýtýmlarýn yapýlmadýðý binalar,yapýnýn ç
yýpranmasýna,ýsýtma ve soðutma enerjisi israfýna ,çevre kirlenmesine neden olmalarý yanýnda, onlarý kullanan insanlarýn be
ve ruh saðlýðýný da olumsuz etkilemektedirler.Bu nedenle, geliþmiþ ülkelerde yalýtým, yapý üretiminin ayrýlmaz parçasý kabul e
gerekli yalýtýmlar proje hazýrlanmasýnýn ilk aþamalarýnda tasarlanmaktadýr.

Ülkemizde, binalarda gerekli yalýtým önlemlerinin alýnmamasý, oldukça önemli boyutlarda kaynak israfýna neden
olmaktadýr.Örneðin,bugün için binalarýn döþeme,çatý, duvar ve pencerelerinde yalýtým yapýlmasý , ýsýtma ve soðutma sistem
otomatik kontrol uygulanmasý gibi sýradan önlemlerle ,ýsýtma ve soðutma enerjisinden %40 tasarruf saðlanabileceði
hesaplanmaktadýr.Bu basit önlemlerin alýnmamýþ olmasý bile,her yýl yüz binlerce YTL. deðerinde enerjinin israf edilmesine ve
bununla birlikte çevre kirliliðine, enerji kaynaklarýnýn tükenmesi ve insan saðlýðýnýn bozulmasýna da neden olmaktadýr.

Halen Türkiye&rsquo;de 30.10.1981 tarih ve 17499 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanmýþ yönetmelik gereðince ,binalarda ýsý y
uygulamasý zorunluluðu bulunmaktadýr.Bu nedenle binalarda Temel Ruhsatý alýnabilmesi için, ilgili belediyeye diðer projelerle
birlikte Isý Yalýtým Projesi&rsquo;nin de sunulmasý gerekmektedir.Isý Yalýtým Projesi, makine mühendislerince
hazýrlanmaktadýr.Projesi yapýlan binalarýn iç mekanlarýnda bulunan pencere alanlarý , yapý elemanlarýnýn teþkili Bayýndýrlýk
Bakanlýðýnca yayýnlanmýþ bulunan (04.01.1983 tarih ve R.G.No:17918 )genelgesi ekindeki seçeneklere uyuyorsa ,ayrýca Isý
Yalýtým Projesi hazýrlamak yerine, Isý Yalýtým Raporunun düzenlenmesi yeterli olmaktadýr.Aksi halde ayrýca ýsý yalýtým proje
hazýrlamak gerekmektedir.

Isý Yalýtým Hesaplarý&rsquo;nýn TS.825&rsquo;e uygun olmasý gerektiði, yukarýdaki adý geçen yönetmelikte belirtilmiþtir.Ayrý
projenin hazýrlanmasýnda kullanýlan hesap yöntemi ve sonuçlarýnýn bulunduðu dokümanlar da, proje eki sayýldýðýndan, proje
sunulacak þekilde düzenlenmektedir.
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Bir yapýda ýsý yalýtýmý uygulanacaksa, bunun ,mimari projenin hazýrlanmasý aþamasýnda dikkate alýnmasý gerekmektedir.An
bazý boyutlandýrmalar makine mühendisinin öngöreceði yalýtým malzemesi ve yalýtým tarzý bilinmeden de yapýlamaz.Örneðin
duvarda ýsý yalýtýmý uygulamasý öngörülmüþse, yalýtým malzemesi duvarýn dýþ yada iç tarafýna veya içerisine(sandviç þeklin
konulabilir.Ayrýca ,yalýtým malzemesinin kalýnlýðý ve cinsi de, Mimari Proje&rsquo;nin hazýrlanmasý aþamasýnda üstlenen
mimarýn,daha Ön Proje aþamasýnda , Yalýtým Projesi hazýrlayacak makine mühendisiyle iþbirliði içinde olmasý gerekmektedir.

çoðunlukla ýsý yalýtým gereçleri, su ile temas ettiðinde yalýtkanlýk özelliklerini büyük ölçüde kaybetmektedirler.Bu nedenle ýsý y
sudan korumak gerekmektedir.Bu nedenle ýsý yalýtýmý uygulanýrken, su ve buhar yalýtýmý ile ilgili temel ilkelerde göz önünde
tutulmalýdýr.Aksi halde,ýsý yalýtýmýnýn fayda saðlamasý bir yana, kullanýldýðý yerde çeþitli sorunlara neden olmakta ve ayrýc
harcamalarda boþa gitmiþ olmaktadýr.diðer önemli bir hususta ,Yalýtým Projesi hazýrlayan makine mühendisinin , yalýtým detay
oluþtururken ve kullanmayý önereceði yalýtým malzemesini belirtirken ,söz konusu gerecin diðer yapý gereçleri ile birlikte kullan
ya da inþaatýn gerçekleþtirme tekniðine uygunluðu konusunda mimar ve inþaat mühendisi ile birlikte olmasýnýn çok yönlü yarar
saðlayacaðýnýn bilinmesidir.Bazen hazýrlanan yalýtým detaylarý teorik olarak yeterli olmasýna karþýn, uygulama aþamasýnda
güçlükler doðmakta ya da olmasý gerektiði gibi uygulanamamaktadýr.

Bir inþaatýn Teknik Uygulama Sorumlusu olan mimar veya inþaat mühendisi, yapýdaki tüm imalatlarýn projesine uygun
yapýlmasýndan sorumlu olmaktadýr. Bir yapýda öngörülmüþ bulunan herhangi bir yalýtýmýn uygulama aþamasýnda çok dikkatl
izlenerek, iççilik hatalarýna imkan verilmemesi gerekmektedir. Aksi halde, küçük uygulama hatalarý, yalýtýmýn tümünü etkisiz h
getirebilmektedir. Ancak, yalýtýmýn denetlenebilmesi, yalýtým malzemelerinin genel özelliklerini genel hatlarýyla bilinmesiyle
mümkün olmaktadýr. Bu nedenle, mimarlar ve inþaat mühendislerinin de, yapýlarda uygulanmakta olan yalýtýmlarýn, tasarým ve
uygulamalarýna yönelik temel bilgileri ana hatlarýyla da olsa mutlaka öðrenmeleri gerekmektedir.

Ülkemizde binalarda ýsý yalýtýmý yapýlmasý zorunlu olmakla birlikte, bu zorunluluk maalesef istenilen düzeyde uygulamaya
yansýmamaktadýr. Bunun çeþitli nedeni bulunmakla birlikte, önemli nedenlerden birisi, yapý sahibinin yalýtým uygulamasý
nedeniyle yapý maliyetindeki küçük artýþa katlanmak istemeyiþidir. Oysa, yalýtým uygulanmasý durumunda (yapýlan) ilk yatýrým
maliyeti, yapý kullanýlmaya baþlandýktan kýsa bir süre sonra geri kazanýlmakta ve yalýtýmýn saðladýðý çok yönlü faydalardan
boyunca yararlanýlmaktadýr. Bu hususun yapý sahiplerine anlatýlmasý ve onlarýn bu konuda ikna edilmesi sorumluluðu, yapý
üretimi içinde yer alan her teknik elemanýn görevi olmaktadýr.
i. Çevre Düzenleme Projesi (Peyzaj) :

Mimarisi ve çevresi bakýmýndan özelliði bulunan binalarýn projelendirilmesi aþamasýnda, bilinçli ve konunun uzmaný olan
elemanlarca Çevre Düzenleme Projesi hazýrlanmaktadýr. Ruhsat alýnmasý için bu projenin hazýrlama zorunluluðu
bulunmamakla birlikte, kentlerin görüntüsünü güzelleþtirmek konusunda belediyelerin çabalarý ve toplumun olumlu desteði, sýra
binalarda bile Çevre Düzenleme Projeleri hazýrlanmasý eðilim yaygýnlaþmaktadýr.

Çevre Düzenleme Projeleri, peyzaj mimarlarý tarafýndan hazýrlanmaktadýr. Ancak, geniþ bölgeyi kapsayan düzenlemelerde, þe
planlamacýyla peyzaj mimarýnýn zaman zaman iþbirliði yapmalarý, oluþturulan çözümlerin daha tatmin edici olmasýna katký
saðlanmaktadýr.
j. Çevresel Etki Deðerlendirilmesi (Ç.E.D.) Raporu :

2872 sayýlý Çevre Yasasý ve ona dayalý olarak 23 Haziran 1997 tarih ve 23028 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanmýþ bulunan
&ldquo;Çevresel Etki Deðerlendirilmesi Yönetmeliði&rdquo; gereðince, sanayi tesislerinin projelendirme çalýþmalarýna baþlama
önce, söz konusu tesisin talep edilen yere yapýlmasý durumunda çevreye olan etkilerini belirlemek amacýyla bir raporun büyüklü
kadar sanayi tesisleri için, ÇED ön raporu hazýrlamakla yetinilmektedir. Ayrýca 1000 adet ve daha fazla konut içeren projeler
için de ÇED raporunun düzenlenmesi zorunluluðunu bulunmaktadýr. Hazýrlanan ÇED raporunun sonucu olumlu olmasý halinde
yapýnýn inþaat projelerinin hazýrlanmasýna baþlanýlmaktadýr.
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