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1. AMAÇ 
Bu şartname, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile üzerine ihale yapılan Yüklenicinin 
yapacağı mimarlık hizmetlerinin kapsamını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Yüklenici; aşağıdaki 
iş ve iş aşamalarından, Yapım İşinin sözleşme ve eklerinde belirtilmiş olanlarından sorumludur. 
Mimarlık projelerinin düzenlenmesinde, her aşamada o aşama için belirtilen hususlar ile birlikte 
genel hususlara uyulacaktır. 

2. KAPSAM 
Bu şartname, mimarlık hizmetleri üreten mimarların görev ve sorumlulukları ile mesleki 
etkinliklerinin denetim kurallarını, serbest mimarlık hizmetlerinin yapılmasında uyulacak kuralları ve 
uygulamaların tarifini kapsar. 

3. TANIMLAR 
İdare: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nü ifade eder. 

Yüklenici: Bütünleşik mimarlık-mühendislik hizmetlerini yapmak üzere İdare ile sözleşme 
imzalayan gerçek/tüzel kişiyi ifade eder. 

Mimarlık hizmetleri: Uygulamaya, yapmaya, kabule ve imzaya mimarın yetkili olduğu, her türlü 
araştırma, danışmanlık, bilirkişilik, etüt, tasarım, plan, proje, resim ve hesapların hazırlanması ve 
bunların uygulanması ile her türlü denetim ve kontrollük hizmetlerini ifade eder. 

Mimar: Mimarlık hizmetlerini, eğitimi, uzmanlığı ve çalışma konularına göre, Mimarlar Odası’nın 
ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapmaya yetkili, yükümlülüklerini yerine 
getirerek üyelik sıfatını ve unvanını koruyan, çalışması kısıtlanmamış serbest, kamu görevlisi ya da 
ücretli çalışanlara denir. 

Proje müellifi: 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 6235 sayılı Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanununa göre, tasarladığı projenin müelliflik hakkını kazanmış eser sahibi Mimar ya da mimarları 
ifade eder. 

Eser sahipliği: Mimar’ın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre kazandığı, başkasına 
devredilemeyen haklarına denir. 

Mimari mesleki kontrollük (Mesleki uygulama sorumluluğu-MUS): Yapıların, proje, şartname, 
sözleşme ve ekleri, fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programı gereğince, müellif Mimar 
tarafından verilen mimarlık hizmetine denir. 

Mimari teknik uygulama sorumluluğu (Mimari TUS) hizmetleri: 4708 Sayılı Yapı Denetimi 
Kanunu ile yapı denetimine tabi olmayan yerlerde kamu adına yapıların, yürürlükteki Kanun, İmar 
planı, ilgili yönetmelik hükümleri, Türk standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat 
ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen yapı ruhsatı eki 
projelerine göre gerçekleştirilmesinin denetlenmesine yönelik, Mimar tarafından üstlenilen mimarlık 
hizmetleridir. Bu hizmet, imar mevzuatında “Fenni Mesuliyet Hizmetleri” olarak adlandırılan 
hizmetler kapsamına denir. 
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4. GENEL HUSUSLAR 
Mimari proje, Türk Standart ve normlarına, proje çizim ve sunuş standartlarına, yürürlükteki 
şartnamelere, yönetmeliklere, yasalarla ön görülmüş hususlara uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Proje müellifi, tasar çalışmaları için gerekli tüm hazırlık ve bilgilenme çalışmalarını yapar, yürütür, 
değerlendirir, bunları tasarım ile tasarım çalışmalarında görev alanlara aktarır.  Üstlendiği mimarlık 
hizmetleri, İdare tarafından yeterince anlaşılabilmesi ve onun onayına esas olabilmesi için gerekli her 
türlü bilgiyi içermelidir. 

Mimar, İdare ile yaptığı görüşmelerde, ona bilerek yanıltıcı bilgiler veremez ya da yapacağı işi, 
olduğundan farklı gösteremez. Bu konudaki bilgi eksikliğini kötüye kullanamaz. 

5. TEKNİK ESASLAR 
Bir yapının vücut bulması için Mimar tarafından yapılan çalışmalar; 

• Hazırlık ve Ön Etüt Çalışmaları (bilgilenme, belgelenme, araştırma, yorumlama) 

• Tasarlama, Tasarım Koordinasyonu (yapı, müştemilatları ve çevresi), 

aşamalarını kapsayan bir bütündür. 

Mesleki Kontrollük hizmeti proje müellifi Mimar’ın sorumluluğunda yürütülür. 

6. PROJE AŞAMALARI 

6.1. Ön Proje 
Bu aşamada yapılan tasarlama çalışmaları, kesin veya uygulama projelerinin hazırlanmasına 
geçilmeden önce, hazırlık ön etüt çalışmalarında belirlenmiş, yorumlanmış ve değerlendirilmiş 
bilgilerin projede yansıtılması amacını taşır. 

Kaynak kaybının önlenmesi; ekonomik, sağlam, güvenli, kullanışlı, çevresi ile uyumlu yapıların 
gerçekleştirilmesi amacıyla, uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden önce hazırlık 
çalışmaları sırasında belirlenmiş ihtiyaç programının, işlev şemasının, arsa, alt yapı, iklim, kadastro, 
imar durumu, doğal yapı, çevre düzeni, idare istekleri vb. verilerin ve Mimar'ın aldığı kararların 
kesinleşmiş olması gerekir. Ön proje çalışmaları, aynı zamanda Mimar ile İdare arasında tasarıma 
yönelik mutabakatların sağlandığı, onaylanması durumunda Mimar'ın telif hakkını kazandığı iş 
aşmasıdır. 

Yeni yapılara ait ön projelerde: 

• Vaziyet planının hazırlanması 
• Yapı/yapıların yerleşme planının hazırlanması 
• Yerleşme planının kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun sağlanması 
• Arazi doğal-fiziki yapısı ve yol kotu ile yapı ilişkisinin sağlanması 
• Otopark, sığınak vb. bilgilerinin tasara yansıtılması 
• İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin saptanması 
• Çevre yapıların ve doğa özelliklerinin belirlenmesi ve alınan önlemlerin tasara yansıtılması 
• Çevre (bahçe) düzenleme ile ilgili bilgilerin tasara yansıtılması 
• Yapıda genel olarak kullanılacak malzemelerin belirlenmesi  
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• Yapının tüm birbirinden farklı kat planlarının, yeterli miktarda kesit ve görünüşlerinin 
çizilmesi 

• Tüm mahallerin tefrişlerinin eksiksiz yapılması gerekmektedir. 

Hazırlanan Ön Proje dosyası idareye aksi belirtilmedikçe 2 nüsha olarak sunulur. İdarenin onayı 
alınır. 

6.2. Kesin Proje 
Esasen Ön Proje Çalışmaları iş aşaması sonunda, bir yapının ön projelerinin tamamlanması ve idare 
tarafından kabul edilmesinden sonra uygulama projelerinin hazırlanmasına başlamak için gerekli 
araştırma, bilgilenme ve etütlerin tamamlanmış olduğu ve bunların ön projelere yansıtıldığı kabul 
edilmektedir. Ancak, bazı durumlarda ön proje çalışmaları aşamasında meydana gelen değişiklikler 
idarenin gerekli görmesi ya da talep etmesi, ya da ön projeler aşamasında prensipleri belirlenmiş bazı 
teknik özelliklerin, uygulama projeleri çalışmalarına başlanmadan kesinleştirilmek istenmesi 
durumunda, Mimar yapının kesin projelerini hazırlar. 

Kesin projeler, onaylanmış ön projelere uygun olarak hazırlanır ve gerçekleştirilecek yapının 
mimarisi ve yapım tekniği konularında daha ayrıntılı ve kesinleşmiş bilgiler ve etütleri içerir, ön 
proje çalışmaları sırasında yeterince değerlendirilemeyen ya da tasara yansıtılamayan veriler (iklim, 
coğrafya, hidroloji, jeoloji, geoteknik, alt yapı, çevre düzeni vb.) kesin proje aşamasında 
değerlendirilir, aynı zamanda, YYM belirlenmesinde kullanılır. 

Yeni yapılara ait kesin projelerde: 

• Vaziyet planının kesinleştirilmesi 
• Yapı/yapıların yerleşme planının kesinleştirilmesi 
• Yerleşme planının kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun 

kesinleştirilmesi 
• Arazi doğal-fiziki yapısı ile yol kotu ile yapı ilişkisinin kesinleştirilmesi 
• Arsa/arazi zemin bilgilerinin tasara yansıtılması, alınan önlemlerin belirtilmesi 
• Otopark, sığınak vb. bölümlere ait bilgilerin tasarda kesinleştirilmesi 
• Elektrik, su, doğalgaz, buhar, data vb. altyapıların temini ile ilgili bilgilerin edinilmesi ve 

tasara yansıtılması 
• Mekanik ulaşım donatımı ile ilgili ön bilgilerin temini ve tasara yansıtılması 
• Güvenlik donatımı (paratoner, alarm vb.) ile ilgili bilgilerin temini ve tasara yansıtılması 
• İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin 

kesinleştirilmesi 
• Su, ısı ve ses yalıtımları özelliklerinin belirlenmesi 
• Isıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma prensiplerinin belirlenmesi ve tasara 

yansıtılması 
• Yangına karşı önlemlerin tasara yansıtılması 
• Deprem, rüzgâr, özel yük ve sarsıntı etkilerine karşı önlemlerin tasara yansıtılması 
• Çevre yapıların ve doğa özelliklerinin belirlenmesi ve alınan önlemlerin tasarda 

kesinleştirilmesi, 
• Çevre (bahçe) düzenleme ile ilgili bilgilerin tasarda kesinleştirilmesi 
• Yapıda kullanılacak malzemelerin proje üzerinde gösterilmesi 
• Yapının tüm birbirinden farklı kat planlarının, yeterli miktarda kesit ve görünüşlerinin 

çizilmesi 
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• Tüm mahallerin tefrişlerinin eksiksiz yapılması gerekmektedir. 

Hazırlanan Kesin Proje dosyası idareye aksi belirtilmedikçe 2 nüsha olarak sunulur. İdarenin onayı 
alınır. 

6.3. Uygulama Projesi 
Yapının inşa edilebilmesi için, statik projenin yapım özelliklerini ve ölçülerini, yapıda yer alan tüm 
donatım sistemlerinin (Mekanik, elektrik vb.) yapıyı etkileyen bütün elemanlarını, sistem detaylarını, 
imalatlarla ilgili tüm bilgileri, referansları ve montaj özelliklerini içeren, gerekli tüm ölçülerin ve 
malzemelerin yazıldığı, büro ve şantiyede her türlü imalat aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve 
yeterlilikte, kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile onaylanmış ön proje ya da kesin projeye uygun 
olarak hazırlanmış projelerdir. 

Mimari uygulama projesi, aynı zamanda koordinasyon projesidir. Yapıda yer alan tüm malzemeler, 
imalatlar, bileşenler, donatımlarla ilgili bilgilerin referans ya da kodlarını içerir. İnşaat, tesisat, 
elektrik mühendisleri ya da diğer teknik uzmanlar tarafından hazırlanmış projelerde yapıyı etkileyen 
kısımların bilgileri mimari uygulama projesinde şematik olarak gösterilir. 

Mimari uygulama projesi, yapıda kullanılan tüm imalat ve malzemelerin kullanıldığı yerleri, 
birleşme şekillerini, biçimlerini ve özelliklerini yansıtır, ilgili sistem ve montaj detaylarıyla, imalat 
detaylarının referanslarını içerir, imalat pozlarını belirler. 

Mimari uygulama projesi, yapının maliyet tavanının belirlenmesi amacıyla yapılan metraj ve 
keşiflerinin esasını teşkil eder. 

Mimari uygulama projesi, Yapım Yüklenicisinin hiç bir şekilde tereddüt etmeden ve hataya 
düşmeden yapım (inşaat) tekliflerini hazırlayabilecekleri bilgileri, açıklamaları ve ayrıntıları 
içermelidir. Kesin mahal listeleri uygulama projesinin ekidir. 

Mimari uygulama projesi, sistem ve montaj detayları ve imalat detayları iş aşamaları ile birlikte 
yürütülür ve bir bütündür. 

Uygulama projesinin eki olan m² cetveli ayrı bir tablo halinde sunulur. Tüm katlardaki mahallerin 
alanları belirtilir ve toplam kat alanı ile inşaat alanı yazılır. 

YYM çalışmalarında kullanılan tüm pozlar proje üzerinde gösterilir. 

6.4. Detay Projeleri 

6.4.1. Sistem ve Montaj Detayları 
Uygulama projesi ile birlikte yürütülen, projesine uygun olarak hazırlanan, yapının özellik gösteren 
bölümlerini, bu bölümlerde kullanılan malzeme ve imalatların açılımları, özellikleri ve birleşme 
detaylarını, ayrıntılı ölçülerini, detaylarla ilgili tüm referanslarını içeren, büroda ve şantiyede 
kullanılabilecek nitelikte ve kolay anlaşılabilir çizim tekniği ile standartlara uygun olarak 
hazırlanmış resimlerdir. 

Sistem ve montaj detayları, (cephe, çatı, temel, merdiven, kapı, pencere, ıslak hacimler vb.) yeterli 
miktarda plan, kesit ve görünüş içermelidir. 
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6.4.2. İmalat Detayları 
Uygulama projesi ile birlikte yürütülen, uygulama projelerine ve sistem ve montaj detaylarına uygun 
olarak hazırlanan, yapının, şantiye dışında, atölyelerde, fabrikalarda imal edilerek yerine montajı 
yapılan, kapılar, pencereler, camekânlar, korkuluklar, prefabrik yapı elemanları, doğrama madeni 
aksamı, asma tavanlar, duvar kaplama detayları, yapının mimari tefrişi ve mobilyaları ile ilgili 
malzeme ve imalatlar, sağlık gereçleri (lavabo, duş teknesi, klozet vb.) ya da bunlara benzer yapı 
elemanlarının, imalatlarının yapılabilmesi için hazırlanan ayrıntılı çizimleridir. 

Genellikle imalatçı firmalar tarafından hazırlanan imalat detayları Mimar’ın olurundan sonra 
uygulanır. Bu durumda, Mimar bu bileşenlerin montaj ve koordinasyon detaylarının 
hazırlanmasından ve bunların diğer yerinde imalatlarla ya da bileşen şeklindeki imalatlarla uyumunu 
sağlamakla yükümlüdür. Mimar kendi üretimi olan yapı elemanları ya da bileşenlerinin imalatlarının 
yapılabilmesi için imalata yönelik detaylarını kendisi hazırlar. 

İmalat detayları standartlara uygun olarak hazırlanır. İmalatı ilgilendiren malzemelerin değişik 
noktalardaki şekilleri ve birleşme biçimleri ayrı ayrı gösterilir. Tüm imalat boyutları verilir, 
malzemeleri yazılır, malzeme açılımları gösterilir, kullanılan malzemelere ait referans numaraları ya 
da poz no'ları verilir. 

6.5. YYM (Yapı Yaklaşık Maliyeti) Çalışmaları 
YYM çalışmaları aşamasında tüm malzemeleri (poz numaraları belirtilerek) içeren mahal listesi 
idarenin istediği formatta teslim edilir. 

6.5.1. Teknik Şartname 
Mimar tarafından hazırlanan projelerin uygulama için her türlü bilgiyi içermesi gerekir. Çizili 
belgelerde yer alamayacak imalat ve inşaatla ilgili teknik bilgiler, yazılı belgelerle "Teknik 
Şartnameler" le verilir. Teknik şartnameler, yapıda kullanılan her imalatın bünyesinde yer alan 
malzemelerin özellikleri, üretim şekli, imalata sokuluş koşulları, imalatında ve montajında özen 
gösterilecek hususları, işçiliklerin nasıl yapılacağı, hangi toleranslarla hareket edileceği, zayiat 
miktarları, ölçüm ve deney şekli, söz konusu imalatın diğer imalatlarla ayrılma ve birleşme biçimi, 
taşıma, yükleme boşaltma, istifleme koşulları, imalatta kullanılacak farklı malzemelerin miktarları 
vb. gibi hususları belirleyen yazılı belgelerdir. 

6.5.2. Metraj-Maliyet Analizi 
Mimar; yapının metrajının özenli ve dikkatli bir şekilde yapılması ve keşfinin sağlıklı 
hazırlanmasından sorumludur. 

Ayrıca; 

• Yapının inşaatında yer alacak tüm imalatların miktarlarının eksiksiz olarak ve doğru biçimde 
belirlenmiş olması, uygulamada yapının yeterli şekilde denetlenmesini kolaylaştıracaktır. 

• Mimar, hazırladığı uygulama ve detay projeleri ile teknik şartnamelerine dayanarak yapının 
nicelik dökümünü ve metrajını hazırlar ya da hazırlatır. 

• Yapının uygulama projelerinin hazırlanmasına katılan inşaat, tesisat ve elektrik mühendisleri 
ile diğer uzmanların yaptığı kendi işleri ile ilgili metrajların uyumunu sağlar. 
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• Hazırlanan metrajlar esas alınarak yapının ya da yapıların her biri için ayrı ayrı olmak üzere 
keşifler hazırlanır. 

• Metrajlar ve keşifler yapı bölümleri ve yapı elemanları guruplarına göre ayrı ayrı yapılır. 

• Gerekli görüldüğünde keşiflerin hazırlanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarının yürürlükte olan birim fiyatları kullanılır. 

• Fiyatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları ya da rayiç bedelleri ile belirlenmemiş 
imalatların maliyet analizleri ve Özel Birim Fiyat Tarifleri hazırlanır. 

6.6. Mesleki Kontrollük 
İdare tarafından istenmiş ve sözleşmede belirtilmiş ise; 

İdare tarafından ihalesi yapılarak inşaat sözleşmesine bağlanan ya da imalat bölümleri ayrı 
yüklenicilere yaptırılarak inşa edilen yapının/yapıların proje ve şartnamelerine uygun olarak inşa 
edilmesi Mimar tarafından mesleki yönden kontrol edilir. Mimari mesleki kontrollük hizmeti (MUS) 
proje müellifi Mimar’ın sorumluluğunda yürütülür. 

Mimar, mimari mesleki kontrollüğünü (MUS) üstlendiği işlerin, sözleşme eklerine, şartnamelere, fen 
ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir şekilde yapılıp süresinde 
bitirilmesini sağlamakla görevli ve sonuçlarından sorumludur. 

Yapı üretim sürecinin bütünlüğü ilkesi ile bir yapının uygulama denetimi müellif Mimar'dan 
başkasına verilemez. Ancak, Mimar’ın oluru, aczi ya da mesleğini uygulayamaz duruma düşmesi 
durumunda idare uygulama denetimini müellif Mimar'ın tavsiye ettiği bir başka Mimar'a verebilir. 

Mimar, mimari mesleki kontrollük hizmetleri(MUS) kapsamında; 

• İnşaatın idare adına mimari mesleki kontrollük hizmetlerini (MUS) yürütürken, inşaat 
süresince, işle ilgili her türlü teknik ve mimari konuda idareye yardımcı olur. 

• İş, hizmet ve yapım talimatlarını hazırlar, işe başlama izinlerini verir. (İşe başlama talimatı ile 
proje, ihale ve yapım sözleşmesi kapsamında olmayan ve idareye ilave harcama getirecek iş 
talimatları idare tarafından da imzalanmalıdır) 

• Şantiye toplantıları düzenler ve bunları yönetir, inşaat ile ilgili olarak yapılan imalatların 
niteliklerinin belirlendiği şantiye tutanakları ve diğer kayıtları hazırlar ve yüklenici/yapımcı ve idare 
ile karşılıklı imzalar. 

• İnşaat sürecinde yüklenici/yapımcıların ya da imalatçıların, malzemelerin seçiminde idareye 
yardımcı olur, işin seyrine paralel olarak düzenlenmesi gereken tutanak ve protokolleri, idarenin 
onayından geçmek kaydı ile imzalar. 

• Yeterli bilgiyi ya da gerekli açıklamayı sağlamayan projelerin uygulamasını kolaylaştıracak 
ek proje ve detaylarını hazırlar ya da hazırlatır. 

• Yüklenici tarafından meydana getirilen her türlü imalat ve uygulamayı yapacağı şantiye 
ziyaretleri ile yerinde inceler, projesine ve şartnamelere uygun olup olmadığını kontrol eder, 
uygunluğunu sağlamak üzere yüklenici/yapımcılara gerekli talimatları verir. Bu talimatlar 
yüklenici/yapımcıları işlerini projelerine, şartnamelere, standartlara, fen ve sanat kurallarına uygun 
olarak yapılması yükümlülüğünden kurtarmaz. 



 

KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
50 T/H YÜKSEK BASINÇLI SU BORULU 

BUHAR KAZANI MAL ALIMI İŞİ 

Doküman No: 

 

 

Sayfa No: 

  

9/10 

MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ 
Tarih: 

07.10.2020 
Revizyon: 

00 

 

• Her türlü inşaat, imalat, tesisat ve montajı, boyut ve şekillerine uygun olarak, proje ve 
detaylarına göre eksiksiz yaptırır, onaylı projesi olmayan ve proje müellifinin mührünü taşımayan 
hiç bir işi yaptırmaz. 

• Uygun olmayan durumlarda yıktırıp yeniden yaptırır; yıkılıp yeniden yapılmasında yarar 
sağlanmayan ve bu şekli ile kalmasında sakınca görülmeyen eksiklikleri, kesin hesapta gereğini 
yapmak üzere idareye bildirerek "Şantiye Talimat Defteri"ne kaydeder. 

• Mimar, yüklenici firma ya da firmalar ile idare arasında herhangi bir anlaşmazlık halinde 
gerekli teknik verileri istendiği takdirde idareye sunar. 

• İşlerin ilerlemesine paralel olarak ödemelerin yapılmasını idareye önerir. 

6.7. Orijinal Teslim 
Mimar, Orijinal Teslim aşamasında; idare tarafından onaylanan bütün proje, hesap ve belgelerin 
sözleşmede istenilen sayıda kopyasını hazırlayıp idareye sunacaktır. Sunulan belgeler; yapan, çizen, 
kontrol edenlerin isimleri, oda sicil numaraları yazılmış ve imzaları tamamlanmış, kabul tarihi 
işlenmiş ve yüklenici firma tarafından onaylanmış olacak, çalışmalar CD kayıtları ile birlikte yazı 
ekinde idareye verilecektir. 

6.8. Yapıldı (As-Built) Projeleri 
Mimar, kendisinden istenmişse ve sözleşmede belirtilmişse, inşaatın tamamlanmasından sonra, tüm 
imalatların fiilen gerçekleşme durumları ile yapıda tesis edilen elektrik ve tesisat donanımı bilgilerini 
proje orijinalleri üzerine işler ve gerekli açıklamaları yapar. 

Mimar, "Yapıldı Projesi" nin, Sözleşme ve/veya Teknik Şartnamede belirtilen sayıda kopyasını 
(dijital kopya ile birlikte),, istenildiğinde gerektiğince çoğaltılabilmesi amacıyla üzerine "Yapıldı 
Projesi" yazıp, imzalayıp, mühürledikten sonra idareye teslim eder. Projelerin orijinalleri Mimar 
tarafından muhafaza edilir. Muhafaza süresi en az 10 yıldır. 

6.9. Maket Çalışmaları 
Mimar, mimarlık hizmetleri sürecinde gerçekleştireceği yapının tasarım çalışmaları aşamasında 
çeşitli etüt maketleri ve kütle maketleri yapar, bu tarz yapılan maketler Mimar’ın özel çalışma 
araçlarıdır. Ancak, kendisinden istenmişse ve sözleşmede belirtilmişse; İdare, Mimar’dan tasarladığı 
yapı ile ilgili sunum ve tanıtma maketleri yapmasını isteyebilir. 

6.10. Üç Boyutlu (3D) Görsellerin Hazırlanması 
Mimar, kendisinden istenmişse ve sözleşmede belirtilmişse özel teknik şartnamede belirtilen proje 
aşaması/aşamalarında; 

Binanın dış cephelerine ait konseptini, formunu, malzemesini yansıtacak ve mevcut çevre verilerini 
de içerecek görselleri, 

Binanın giriş holünü, önemli mekânlarını, mutfak, banyo gibi ıslak hacim mekanlarını, malzemeleri 
ile yansıtacak iç mekanlara ait görselleri, 

Hazırlayacak olup görseller üzerinde yürürlükteki mevzuatın izin verdiği sınırlar dâhilinde, mimari 
bitiş malzemelerinin renk (Ral Kodu), biçim, desen tercihleri belirtilecektir. Görseller basılı formatta 
ve dijital olarak (jpg, pdf, max vs) teslim edecektir. 
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6.11. Süperpoze Proje 
Mimar, kendisinden istenmişse ve sözleşmede belirtilmişse, Süperpoze Projeleri hazırlayacaktır. 
Süperpoze Proje, Mimari uygulama projeleri üzerinde, mekanik tesisat (havalandırma kanalı, 
borular, yangın dolapları, petek vs.), elektrik tesisatı (kablo tavaları, pano, priz vs.) ve statik 
projelerinin aynı anda gösterildiği çizimdir. Ayrıca, mekanik, elektrik, statik elemanların ve mimari 
asmatavan ve/veya döşeme birleşim yerlerinden geçen, kotları gösteren yeterli sayıda kesit 
çizilecektir. 

6.12. Yangın Tahliye Projesi 
Mimari projeler “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre 
yapılacaktır. Yangın tahliye projesi, mimari proje üzerinde kaçış yollarının, kaçış mesafelerinin, 
yangın merdivenlerinin, yangın kapılarının, varsa acil durum asansörlerinin, yangın dolaplarının, 
itfaiye su verme ve alma ağızlarının, yangın pompalarının ve jeneratörün yerlerinin renkli olarak 
işaretlenmesi ile oluşturulacaktır. Yönetmelikte belirtilen “Çıkış kapasitesi ve kaçış uzaklığı”, “Kaçış 
yolu sayısı ve genişliği” gibi mesafe bilgileri proje üzerinde tablo halinde verilecektir. Ayrıca, 
sözleşmede belirtilmişse; yangın danışmanı tarafından hazırlanmış proje ve yangın raporu idareye 
sunulacaktır. 
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