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  AÇIKLAMALAR ve MEVZUATA ÝLÝÞKÝN KONULAR

 MAHAL LÝSTESÝ

 SÝSTEM DETAYLARI

 GÖRÜNÜÞLER

 KESÝTLER Ö: 1/50 - 1/100

Ö: 1/50 - 1/100

Ö: 1/20 - 1/10

Her bloktan bir enine, bir boyuna en az 2 kesit çizilmiþ, kesitler, merdiven, rampa, asansör, ýslak hacim ve konstrüktif özelliði olan yerlerden geçirilmiþ.

Kesite giren kýsýmlar, taþýyýcý sistem ve çatý konstrüksiyonu gösterilmiþ, tesisatlar, duvar, sýva, pencere, denizlik, asma tavan ve parapetin imalatlarýna uygun olarak 
gösterilmiþ ve malzeme açýklamalarý verilmiþ, görüntüye giren kýsýmlar þematik olarak çizilmiþ.
Mahal adlarý ve mahal numaralarý belirtilmiþ.

Ýç ölçülerde, kat yüksekliði, kapý, pencere, giydirme cephe, kiriþ, döþeme kalýnlýklarý, düþük döþeme gösterilmiþ.

0.00 kotu esas alýnarak doðal arazi ve düzenlenmiþ araziye iliþkin çizgiler ve kotlar gösterilmiþ.

Taþýyýcý aks sistemi kesitlere iþlenmiþ.

Görünüþe giren kýsým ve elemanlar detaylarýna uygun çizilmiþ, kot ve ölçüleri verilmiþ.

Doðal ve düzenlenmiþ zeminin farklý çizim tekniði ile gösterilmiþ ve kotlarý verilmiþ.

Zemin altýnda kalan yapý bölümleri kesik çizgilerle belirtilmiþ ve kotlandýrýlmýþ.

Cephe hareketleri, malzeme ve rengi belirtilmiþ.

0.00 kotu esas alýnarak doðal arazi ve düzenlenmiþ araziye iliþkin kotlar verilmiþ.

Kapý, pencere açýlýþ yönleri, yaðmur iniþleri, paratoner vb.. gösterilmiþ.

Taþýyýcý aks sistemi görünüþlere iþlenmiþ.

Ýlgili paftalarda detaylara iliþkin referanslar iþlenmiþ.

Merdiven ve cephe sistem detaylarýnda malzeme ve ölçü belirtilmiþ, farklý katlarýn plan, kesit ve cepheleri çizilmiþ.

Binalarda enerji performansý yönetmeliðine göre yapý elemanlarý ýsý yalýtýmm detaylarý düzenlenmiþ.

Döþeme, duvar, tavan, korkuluk, kapý, pencere vb. malzemeleri katmanlarýyla birlikte gösterilmiþ.

Binalarda enerji performansý yönetmeliðine göre malzeme ýsý yalýtým deðerleri gösterilmiþ.

Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda Yönetmelik esaslarýna göre malzemelerin yanýcýlýk sýnýflarý ve yangýn dayaným süreleri belirtilmiþ.
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Döþemelerdeki desenler ve varsa eðimler, süzgeç yerleri belirtilmiþ.

Tavandaki kiriþ sarkýntýlarý nokta nokta (ifade edilecek kadarý) gösterilmiþ. Betonarme projesindeki ölçüleri iþlenmiþ. Kolon ölçüleri yazýlmýþ.

Düþey tesisat boru ve kanallarýnýn yerleri ve adetleri, þematik olarak kapladýklarý alan ölçülendirilerek verilir. Tesisat hizmetlerinin yapýmýn 
mimarisini ilgilendiren ýsýtýcý, aydýnlatýcý kanal aðýzlarý gibi cihazlar tesisat projelerindeki gerçek ölçülerine uygun ve þematik gösterilir.

Bina ana giriþ bitmiþ döþeme üst kotu “0.00” kabul edilerek döþemelerdeki bütün kot farklarýna ait deðerler, bitmiþ ve kaba inþaat kotu olarak ayrý çizim tekniði ile 
gösterilmiþ.
Merdiven baþlangýç ve bitiþ noktalarý ile sahanlýklara ait kaba ve bitmiþ inþaat kotlarý ayrý çizim tekniði ile gösterilmiþ.

Rampalar çýkýþ oklarý, meyilleri, korkuluklarý, baþlangýç ve bitiþ noktalarýnýn kaba ve bitmiþ inþaat kotu ayrý çizim tekniði ile gösterilmiþ.

Zemin kat planlarýnda çevre tanzimi (tretuvar, baðlantý yollarý, giriþ platolarý vb.) gerektiði kadar iþlenmiþ,kaba ve bitmiþ inþaat kotlarý ayrý çizim tekniði ile gösterilmiþ.

Asma tavan yapýlmasý gerekli mahaller belirtilmiþ, malzemesi mahal listesinde gösterilmiþ.

Planýn geçtiði düzlemle tavan arasýnda kalan imalat(saçak, ara kat vb.) nokta nokta iþlenmiþ.

Bacalar ait olduklarý ve devam ettikleri katlarda hesap sonu bulunan ölçülerine ve konstrüksiyonuna uygun çizilmiþ ve ölçülendirilmiþ.

Çarpýk, eðri imalatlarýn gerçek ölçüleri hesaplanarak üzerlerine yazýlmýþ.

Çatý konstrüksiyonu gerçek þekli ve ölçüleri ile çizilmiþ.. Kullanýlan bütün malzemenin isim ve ölçüleri ile derelerin, mahyalarýný, asansör ve tesisat çýkýntýlarý, bacalarýn 
kotlarý, çatý eðimi yazýlmýþ.
Kesit düzleminin arkasýnda kalan ve görünen kýsýmlarý, görünüþlerde istenen hususlara uygun þekilde çizilmiþ.

Planlarda görülmeyen ölçüler verilmiþ(Merdivenlerin gerçek boyu gibi).

Doðal ve düzenlenmiþ zemin farklý çizim tekniði ile gösterilmiþ ve kotlandýrýlmýþ.

Saçaklar, balkonlar döþeme, denizlik altý, lento altý, kalkan duvarlarý, oluk, mahya, baca ve çýkýntýlar kotlandýrýlmýþ.

Plan ve kesitlerde gösterilmeyen ölçüler yazýlmýþ(Saçak kalýnlýklarý, balkon korkuluðu yüksekliði konsollar vb).
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