MİMARİ PROJE TALEP FORMU
- İmar planı hükümleri ve diğer yönetmelilere uyulacak.
- Paftalar mimari anlatım tekniklerine uygun çizilip ölçeklendirilecek.
1 VAZİYET PLANI 1/200 - 1/500
- Parsel yaklaşımı ve parsel içindeki öngörülen düzenlemeler işlenecek.
- Gerekli tüm kotlar verilecek. Subasman kotu ilgili imar hükümlerine göre belirtilecek.
- Yaya ve taşıt aksı belirtilecek.(Otoparkta yeterli servis aracı park yeri)
- Emsal, otopark ve sığınak hesabı ilgili yönetmeliklere göre yapılacak.
2 YERLEŞİM PLANI 1/200 - 1/500
- Kadastro ve imar sınırları çaplarına uygun olarak yerleşme planına işlenecek.
- Zemin oturumundan parsel sınırlarına ve röper noktalarına ölçülendirilmiş.
- Yapının ölçüleri yanına yazılacak.(ENXBOY) Aplikasyon koordinat tablosu eklenecek.
3 KAT PLANLARI 1/50
- Her mahal içine isim, net m2 ve malzeme yazılıp kullanıma uygun tefrişlenecek.
- İnşai akslar statik projeyle örtüşecek. Kesit çizgisi ve yönü belirtilecek.
- İç ve dış ölçüler projeyi ifade edecek. Mahal listesi eklecek.
- Kullanılan doğramalar uygun ölçülerde çizilip kodlandırılacak.
4 KESİTLER 1/50
- 1)Merdiven ve girişten gecen. 2)Diğer(x,y) yönden yapının özelliğini ifade edecek.
- Kesite giren; taşıyıcılar ve aksları doğru ifade edilecek.Gerekli ölçü ve kotlar ifade edilecek.
- Temelden çatıya projeyi ifade edecek. Mahaller özellikleriyle işlenecek.
5 GÖRÜNÜŞLER 1/50
- Görünüşler pusula yönleriyle tanımlanıp, ilgili akslar belirtilecek.
- Kalem kalınlıkları ve cephedeki malzeme formaları gerçeğe uygun çizilip yazılacak.
- Yapının, doğal zemin altında kalan kısmı nokta nokta ifade edilecek.
6 SİSTEM DETAYI(Plan-Kesit-Görünüş) 1/20
A) MERDİVEN SİSTEM DETAYI
B) CEPHE SİSTEM DETAYI
- Uygulanacak olan tasarımı tüm sistemleriyle, anlatım teknilerine uygun ifade edecek.
7 NOKTA DETAYI 1/1 - 1/2 - 1/5 - 1/10
- Doğal aydınlatma birleşimi.
- Çatı ile dış duvar birleşimi.
- Kapı-pencere ile dış duvar birleşimi.
- Islak hacim detayları.
- Zaruri görülen diğer detaylarla birlikte eklenecektir.
PROJE MÜELLİFİNİN DİKKATİNE: BELİRTİLEN HUSUSLARA EK OLARAK İLGİLİ YÖNETMELİKLERE,
İMAR PLANI HÜKÜMLERİ VE MİMARİ ÇİZİM TEKNİKLERİNE UYGUN OLMADIĞI TESPİT EDİLEN
PROJELER GERİ GÖNDERİLİP REVİZESİ İSTENECEKTİR.

