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BANKA ġUBESĠ ÖRNEĞĠNDE KURALA DAYALI YAPI TADĠLAT 

PROJESĠ HAZIRLAMA YÖNTEMĠ 

ÖZET 

Belirli bir sistematiğe sahip olması gereken tadilat, günümüzde alışılagelmiş olarak 

yapılmaktadır. Firmalar genellikle kendi sistemlerini oluşturmak zorunda 

kalmaktadır. Dolayısıyla tadilatın etkinliği azalmaktadır. Çalışma kapsamında bu 

durumun yapıda işlev bozukluklarına, ekonomik kayıplara, yapılan işlerin 

tekrarlanmasına, verimin ve uygulama kalitesinin düşmesine neden olduğu 

açıklanarak uygulayıcı konumunda olanların daha etkin tadilat yapabilmeleri için 

sistem ve performans yaklaşımlarından yararlanarak, banka şubesi örneğinde kurala 

dayalı bir proje hazırlama yöntemi önerilmiştir. 

Bu çalışmanın özü, eldeki çok sayıda gerçekleştirilmiş projeden yararlanıp bir tadilat 

kuralları seti oluşturmaktır. Bu çalışmanın amacı, tadilatın daha bilinçli 

yapılabilmesi, zamana bağlı olarak değişen gereksinmelere binanın uyarlanması ve 

bu uyarlama yapılırken kayıpların azalmasını sağlayacak yeterli yapısal çözümlerin 

ortaya konmasını sağlamaktır.  

Çalışmanın birinci bölümünde, problem, amaç, önem, varsayım, sınırlılıklar ve 

yöntem  açıklanmış, tadilatın neden ve sorunları açıklanmış, inşaat sektöründeki yeri 

ve konumuna değinilmiştir.  

İkinci bölümünde, genel olarak tadilat projesi hazırlama usulleri belirtilmiş, bunların 

olumlu ve olumsuz yönleri ile birlikte başlıca tadilat adımlarına değinilmiştir. 

Çalışmanın konusunu oluşturan yeniden kullanım ve tadilat projeleri hakkında daha 

önceden hazırlanmış olan benzer akademik çalışmalar örnekleri ile birlikte 

belirtilmiştir. Bankalar örneğinde türleri, varolan süreç anlatılmış; uygulamaların 

pratikte nasıl yapıldığı açıklanmış, olumlu ve olumsuz yönleri karşılaştırılmıştır.  

Üçüncü bölümde, öneri yöntemin adımları açıklanmış ve ayrıntılandırılmıştır. Tadilat 

gerektiren koşullara, bu koşullardaki gereksinimlere ve bu gereksinimlere yanıt veren 

çözümlere ayrıntılı biçimde değinilmiştir. Tablolar oluşturularak koşullar, 

gereksinimler ve çözümler kodlanmıştır. Bu kodların aktarıldığı bir kurallar tablosu 

oluşturulmuştur. Bu kurallar tablosu tadilat projesi hazırlanırken hangi koşul için 

hangi gereksinimi hangi çözümle karşılayabileceğini tasarımcıya gösteren bir klavuz 

niteliğindedir.  

Tadilat projesi hazırlanırken bir sistematik içinde tasarımcı geri dönüşlere neden 

olmayacak, uygulanabilir, gereksimleri çağa uygun çözüm seçenekleri ile sunan bir 

tadilat projesi hazırlayabileceği düşünülmektedir. 

Dördüncü bölümde yöntemin uygulanması uygulayıcı olarak yazar tarafından 

yapılmış olan şubeler örneklenerek açıklanmıştır. Her bir örnekte, bir kural 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

Son  bölümde önerilen yöntemin gerekçesi açıklanamış, diğer öneri yöntemlerle 

beraber değerlendirmesi yapılmış, olumlu olumsuz yönlerinden bahsedilmiş ve 

ileride nasıl geliştirilebileceği, ne faydalar sağlayabileceğinden bahsedilmiştir. 
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Öneri yöntemle, gereksinimlerin yeterli çözümlerle sağlandığı nitelikli projelerin, 

meslekte uzman kişiler tarafından uzman kadrolarca hayata geçirilmesiyle tadilat 

projelerinin hazırlanıp uygulanmasında bir standartlaşmanın sağlanması, böylelikle 

var olan sorunların en aza indirilerek nitelikli, yeterli çözümlere en az maliyetle 

sürekli olarak ulaşılması beklenmektedir.  

Bu yöntemin bilgisayar ortamına geçirilmesi durumunda daha fazla yapı türüne dair, 

daha kısa sürede, daha etkin sonuçların alınabilmesi sağlanabilir. 
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A RULE-BASED METHOD PROPOSAL FOR THE PREPARATION OF 

REFURBISHMENT PROJECTS IN THE EXEMPLE OF BANK BRANCHES 

SUMMARY 

The  refurbishment which should have a certain systematic is implemented at the 

present day as a usual function. Companies are often forced to create their own 

system. Therefore, the effectiveness of renovation is reducing. Working under these 

conditions cause to the function defects on the  structure ,economic losses, repetition 

of the work, efficiency and application quality degradations. There are several 

method of sistematic and performans approaches in order to teach more efficient 

amendments to implementers.  

The essence of this work  which are benefited from numerous  projects  creates  an 

refurbishment  rules set. The purpose of this study, refurbishment can be made more 

aware, depending on the time changing needs of adaptation and  while adaptation is 

processing  structural solutions  is to be exposed to losses reduction. 

The first part of the study, problem, objective, significance, assumptions, limitations 

and methods are described, reasons and issues of refurbishment are explained  and 

the location and position in the construction sector have been mentioned. 

In the second part, on the whole renovation project preparation procedures are 

specified, their positive and negative aspects and major renovations steps have been 

mentioned. Forming the subject of re-use and refurbishment  projects that have been 

previously prepared samples with similar academic studies indicated. In the case of 

banks, types, existing processes have been described, explained how to do practical 

applications, positive and negative aspects were compared. 

In the third section, suggestions, methods and details of the steps has been explained. 

Requiring refurbishment conditions, requirements in terms and the soltions of these 

requirements have been discussed detailed. Statements by creating conditions, 

requirements and solutions have been encoded. The rule table which the codes were 

transferred has been composed. These rule table is a nature guide for the designer  

while refurbishment project are being prepared   for which conditions which need 

solutions which can meet. 

While preparing a renovation project,  there would be an applicable refurbishment 

project with upto date solutions along proper needs and  there would be no 

systematic returns for imagining.  

In the fourth chapter the author as a practitioner of the implementation of methods 

that have been made by the branches instances be explained. In each instance, a rule 

is tried to explain. 

In the last chapter, the rationale of recommended method has been explained along 

with other proposed methods of assessment with positive and negative aspects how 

we develop in the future, what benefits it may have been mentioned. 
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Suggested methods, adequate analysis of the requirements is provided with qualified 

projects, experts in the profession by the professional staff by implement the 

renovation project prepared a standard implementation ensuring convergence, so the 

existing problems that minimize qualified, adequate solutions is expected to be 

reached with minimum cost constantly. 

If this method can be implemented as a computer programme, this would help to 

have more efficient results about more type of structures quickly.  
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1.  GĠRĠġ 

 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucu insan eylemleri giderek karmaşıklaşmış, 

kültürler hızla değişmeye başlamıştır. İletişim alanındaki ilerlemeler kitlelerin 

birbirlerinden daha kolay haber almalarını sağlamış ve kültürel değişim sürecini 

hızlandırmıştır. İnsandaki bilgi ve değer değişimleri, yaşadığı yapay çevre ile ilgili 

kavram ve istekleri etkilemiştir. Bu değişimler sonucunda yapılar insanların 

gereksinimlerini karşılayamayarak işlevlerini yitirmiştir. Kullanıcıların biyolojik,  

psikolojik ve sosyolojik gereksinimlerine cevap veremeyen nitelikte yapılar ortaya 

çıkmıştır. Bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla binayı istenen durumlara 

yaklaştırmaya yarayan çeşitli yardımcı araçlar geliştirilmiştir (İnceoğlu, 1982). 

Yapı değişen ve çeşitlenen insan gereksinimlerinin gerektirdiği özel koşullar 

nedeniyle,  eylemlerin yapılabilmesi için en uygun şartları sağlamalıdır. Teknoloji ve 

bilimdeki sürekli gelişmeler neredeyse kendi başına yaşayan bina kavramını 

gündeme getirmiştir. Artık ses komutları ile harekete geçen aydınlatmalar, görsel 

okuyucularla açılan otomatik kapılar neredeyse çağdışı kalmıştır (Özer, 1982). 

Teknoloji ve bilimin hızlı bir biçimde gelişimi ile değişim ve süreç eş anlamlı olarak 

görülmeye başlanmıştır (Fitch, 1982). Bütün bu gelişmeler binaların yapı ürünleri, 

işlev ve teknoloji yönünden dönüştürülmesi, değiştirilmesi zorunluluğunu meydana 

getirmiştir.  

Tarihi değeri olmasa bile, yapılı bir çevrenin iyileştirilmesi için yapılan yeniden 

işlevlendirme, birçok disiplinin bir arada uyum içinde olmasını gerektirir. Tadilat 

projesi; işveren, uygulayıcı ve kullanıcı gereksinimlerine cevap verebilmelidir. 

Üretim sırasında yapılan hatalar ve yetersizliklerin önlenmesi için tadilat projesi 

gereklidir. Proje aşamasında öngörülemeyen herhangi bir yapısal veya tasarımsal 

sorun, yapım aşamasında tadilatın sonlandırılmasına yol açabilecek kadar ekonomik 

zararlara ve diğer yükümlülüklere yola açabilmektedir. Genel yapı sektörü içinde 

ayrı bir uzmanlık alanı olan tadilat genellikle geçmişten gelen öğretilerle 

yapılmaktadır. Bu durum da çeşitli problemlere yol açmaktadır. Tasarım sürecinde
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bu problemlerin çıkabileceğinin göz önüne alınması, tanımlanması ve bir yönteme 

dayandırılması gerekmektedir. 

Yapılarda sürdürülebilirliğin önemi kavrandıkça varolan yapıların sürdürülebilir hale 

getirilmesindeki önemi daha iyi anlaşılan tadilat, terk edilmiş alt yapı, endüstri, 

peyzaj gibi diğer ilgili sorunlar için de bir dönüm noktasıdır.  

Tadilatı yapılacak yapı bir konut, eski bir han, mağaza, ofis veya bir banka şubesi 

olabilir. Temelde aynı işlemlere tabi olsalar da verilecek yeni işleve göre her bir 

yapının farklı gereksinimleri vardır ve o gereksinimleri karşılayacak çözümlerle 

tadilat yapılmalıdır. 

Bu çalışmanın konusu olan banka şube tadilatlarından, tüm mekânların 

gereksinimleri karşılayabilmesi, sistem olarak kesintisiz çalışmanın sağlanması, 

görsel anlamda kurum özelliklerini yansıtması, bankacılık hizmetlerinin sorunsuz bir 

şekilde müşteriye ulaştırılabilmesi için gerekli teknik alt yapının oluşturulması, 

banka müşterisi ve personeli için konforlu ve çekici mekânlar meydana getirmesi ve 

kısa sürede ve ekonomik olması beklenmektedir. 

Dünyada genel olarak bankalar yeni konseptler hazırlayarak şubelerini üç ile beş 

yılda bir değiştirmektedir. Buradan bankaların ortalama her dört yılda bir eskimesine 

bakılmaksızın yeni konseptlere göre şubelerinin tadilatını yaptıkları anlaşılmaktadır. 

Bu durum bankaların günün gereklerine göre bir taraftan yenilenmesini sağlarken 

diğer taraftan da müşteriler nezdinde güvenirliliğini ve çekiciliğini artırmaktadır. 

Şubelerinin yenilenmesi bankaların diğer hizmet alanlarındaki çalışmaları kadar 

gerekli ve önemlidir. Dünyada ve Türkiye‘de bilgisayar teknolojisinin bu denli hızlı 

ve yaygın bir şekilde kullanılması ile bugünkü bankacılık, kabuk değiştirmiş ve 

banka şubeleri, personelin çalıştığı daha büyük alanlar yerine müşterilerin daha rahat 

edeceği geniş müşteri lobileri şeklinde tasarlanmaya başlanmıştır. 

1.1 Problem 

Toplumsal yapının sürekli gelişim içinde olması, yeni biçim ve düzenlemeleri 

izlemesi doğal olarak yapıları da etkilemektedir. Kullanıcıların farklı profillerde 

olmaları ve değişik koşullarda farklı gereksinim duymaları çevre, yapı standartlarını 

ve mekânsal düzenlemeleri sürekli değiştirmekte ve geliştirmektedir. 
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Bu kadar önemli olan tadilatın Türkiye‘de herhangi bir standarda dayandırılmaması 

ve uygulamaların alışılagelmiş biçimde yapılması ekonomik kayıplara yol açmakta 

ve yeterli performansın sağlanmasını da engellemektedir. 

Türkiye‘de tadilat ve yeniden işlevlendirme mimarın, mal sahibinin kararının 

yanında kanunlar ile de sınırlıdır.  

Kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda şekillenen mekânlar bu gereksinimler göz 

ardı edilerek düzenlendiğinde konforsuz, yetersiz, sürekliliği olmayan kullanım 

alanları ortaya çıkmaktadır. 

Yapılan literatür çalışmasında elde edilen veriler ve uygulamada edinilen deneyimler 

tadilatın çoğu kez alışılagelmiş olarak yapılmakta olduğunu ve tadilat yapan 

firmaların kendi sistemlerini geliştirmek zorunda kaldıklarını göstermiştir. 

 Problem, çevre koşulları, taşıyıcı sistem, yasa ve yönetmelikler gibi bir takım 

sınırlamalarla çevrili, varolan durumda alışılagelmiş olarak yapılan tadilatın, bir 

yöntemle yapılmadığı için etkin olmamasıdır.  

1.2  Amaç 

Mimarların gereksinimleri karşılayabilen mekânlar oluşturabilmelerine yönelik 

olarak yapıyı yeniden işlevlendirmek üzere doğru kararlar vermesi için kurala dayalı 

analitik bir yöntem geliştirmeye yönelik yürütülen bu çalışma ile, 

  çok sayıda gerçekleşmiş projeden yararlanıp gerçek verilerle bir kurallar seti 

oluşturmak, 

  tadilatlarının daha etkin, işlevsel, sürdürülebilir nitelikler taşıması, 

  tadilat alanında standartlaşma yönünde bilimsel bir kaynak olması 

amaçlanmaktadır 

1.3  Önem 

Varolan yapıların, yapıldığı dönemin mimari anlayışını yansıtması açısından taşıdığı 

mimari önem,  kent kimliğine katkısı, kullanılıyor olmalarından dolayı taşıdığı 

ekonomik değer önemlidir. 
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Eski yapıların yenilenerek ekonomik değerinin artması, sektör için kaynakların 

korunmasının ve daha sürdürülebilir inşaatların önünü açmaktadır.  

Kültürel mirasın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla kültürel ve tarihi 

yapıların yapı ürünleriyle birlikte korunması gereklidir. 

Bir bina bulunduğu kentin ekonomik düzeyini temsil eder, toplumun sosyal ve 

fiziksel koşulları hakkında mesaj verir. Binaların sahip olduğu teknoloji ve donanım 

kentin yaşam anlayışını gösterir. Bir kentte yapılı çevrenin kimliği, bir yandan kent 

kimliğinin önemli bir parçasını oluştururken, diğer yandan da o kentteki toplumsal ve 

kültürel yaşama ilişkin ipuçları verir. Yapılı çevrenin kimliğini oluşturan değerlerin 

zenginliği, kentteki sosyal ve kültürel yaşantı zenginliğinin de ifadesidir. Çünkü, 

kolektif kimlikler, sosyal yaşamın mekânsallaşması aracılığıyla kurulan sosyal 

yapılardır (Neill, 1997).  

Ayrıca, yapılı çevrenin kimliği ile toplumun sosyal ve kültürel kimliği karşılıklı 

olarak birbirini etkiler. Bu nedenle, bir kentte tüm yaşamı organize eden fiziksel 

çevrenin kimliğini oluşturan değerler, büyük önem taşır. 

Yeniden işlevlendirme belirli bir yerin çeşitliliğine, karmaşıklığına ve devamına 

katkıda bulunurken kaynak kaybını da azaltır. 

Varolan yapılar için enerji verimi, yapı endüstrisinin merkezini oluşturmaktadır. 

İnşaat sektörü, Avrupa‘nın tamamı için %40‘lık bir enerji tüketimi gerektirmektedir. 

Özellikle enerji maliyetinin artışı yapıların yenilenmesinin de önemli bir ekonomik 

kaynak olarak vurgulanmaktadır. Batıda birçok kentte, merkezi yerleşim alanlarında 

150-200 yıllık binalar korunmaktadır. Bu yapılar batının tarihi kentlerinde zorunlu 

olmadıkça yıkılmamakta ve yerlerine yenileri yapılmamaktadır. Dönemsel olarak en 

yeni tekniklerle yenilenen binalar, kentin özelliklerini yüzyıllar içinde taşıyarak 

kullanıcıları ile birlikte yaşamlarını sürdürmektedir.  

1.4  Varsayım 

Kuralların dayandığı gerçekleşmiş projelerde doğru tasarım kararlarının verilmiş 

olduğu ve bu kararların doğru bir şekilde kurallara dönüştürüldüğü varsayılmıştır.  
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1.5  Sınırlılıklar 

Bu çalışma kapsamında banka şubesi örneğinde tadilat sürecinin, proje hazırlama 

aĢaması incelenmektedir. Sözleşme ve şartnamelerin hazırlanması, arsa ve yapı 

durumunun belirlenmesi (imar durumu, rölöve, yapı elemanı, statik ve malzeme 

analizleri), izin ve onayların alınması, yapım süreci, kullanım ve bakım süreci, yıkım 

veya yenileme aşamaları kapsam dışı bırakılmıştır. Ayrıca korunması gerekli kültür 

varlığı olarak tescil edilen yapıların tadilatı (restorasyon) konusu çalışma kapsamının 

dışındadır.  

1.6  Yöntem 

Çok sayıda gerçekleşmiş projeden yararlanıp gerçek verilerle bir kurallar seti 

oluşturmak için izlenen yöntem aşağıdaki özetlenmiştir. 

İlk adım olan yeni proje başlangıcı aşamasında tadilatı yapılacak yerin rölövesi 

hazırlanır. Yapıya ait durum, statik, mimari, mekânik, elektrik olarak tespit edilir. 

Daha sonra koşulların belirlenmesi adımında tüm koşullar tabloda seçilir. Tadilat 

yapılacak olan yere ait yeni koşullar varsa tabloya eklenir. Bir sonraki aşamada 

gereksinimler belirlenir. Varolan yapının koşullarında belirlenen gereksinimleri 

karşılayacak çözüm seçenekleri belirlenir. Tabloda ilgili çözümler seçilir, yeni 

çözüm seçenekleri varsa tabloya eklenir. Varolan koşulda, belirlenen gereksinime 

cevap veren çözüm seçeneği bir kurala karşılık gelir. Böylece kurallar belirlenir. 

İlgili kural tabloda seçilir. Yeni karşılaşılan kurallar tabloya eklenir. Varolan koşulda 

belirlenen gereksinimlere cevap veren çözümlerden oluşan kural setlerinden yola 

çıkarak yeni proje hazırlanır.  

Bu çalışmada aynı ya da farklı işleve sahip olan yapıların tadilatlarının yapılarak 

banka şubesi olarak hizmet vermeleri sürecinde izlenebilecek öneri yöntemin 

işleyişini ve çalışabilirliğini kanıtlamak amacıyla beş adet banka şubesi uygulama 

örneği ile sunulmaktadır. 
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2.  TADĠLAT PROJESĠ HAZIRLAMA USULLERĠ 

Eski ve herhangi bir şekilde atıl durumda bulunan binaların tekrar kullanılması ve bu 

kullanım sırasında karşılaşılacak problemlerin çözümü ‗tadilat‘ kavramı ile ifade 

edilmektedir. İşlevini yitirmiş yapılara mekânsal değerler yüklerken aynı zamanda 

gereksinimlerine yanıt getirecek şekilde işlev kazandırmak için tadilat yapılmaktadır. 

Tadilat yapılırken bazı kavramların da açıklanması gereklidir: 

Change                :  Değiştirmek, farklı hale gelmek ya da farklı hale getirmek 

(Yücel, 1977). 

Restoration          :  Onarım, yenileme, restorasyon 

Conversion          :   Bir kullanımdan ya da bir amaçtan diğer bir kullanıma dönme, 

çevirme, tahvil etme,  değiştirme 

Refurbishment (of bank branches):  Tadilat, yenileme, yeniden dekore etme, tecdit 

Refurbishment methods:  Tadilat yöntemleri 

Renovation          :   Yenileme, renovasyon, onarma 

Reahabilitation : Yararlı duruma getirme, düzeltme, ıslah etme, iyileştirme,  

rehabilitasyon 

Transformation  : Biçimin görünümündeki fark edilir değişiklik (sıvı halden katı 

hale  geçme), tahvil etme  

Re-use                  :  Yeniden kullanma 

Türkçede kullanılan bazı kelimelerin de tam anlamıyla ve doğru yerde 

kullanılmamasından kaynaklanan kavram karmaşalarını bir ölçüde giderebilmek için 

çalışma konusu ile ilgili kelimelerin sözlük anlamları aşağıda belirtilmiştir. 

DeğiĢtirmek      : Başka bir biçime sokmak  

DönüĢtürmek    : Bir şekli belli bir kurala göre başka bir şekle çevirmek 

Tahvil etmek     : Değiştirme, çevirme, dönüştürme  

Tadilat              : Tamir etmek, yeniden işlevlendirmek 

Yenileme       : Öğe ve bileşenlerde yapılan geniş kapsamlı değişim. 
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Arsa değeri binanın değerinden fazla ise binanın yıkım olasığı yükselir. Bina küçük 

parçalara ayrılarak yıkılırsa yapı ürünlerinin de devamlılığı sağlanmış olur. Bu işlem; 

sonradan kullanılma olasılığı yüksek olan parçaların el ile sökülmesinin ardından 

yıkım ve tüm binanın sökümü olmak üzere iki yolla yapılmaktadır. 

Binalar, dayanıklı ve söküme uygun yapı elemanları ile yapıldıklarında bu ürünler 

ileride yeniden kullanılabilmekte ve ülke ekonomisine de katkı sağlanabilmektedir. 

Hurda yapı ürünlerinin kullanılmaları hem eski yapının kimi karakteristik ürünlerini 

günümüze taşımakta hem de maliyeti düşürmektedir.  

Artan nüfus, belediyelerin yeşil alan ve yol için her bir parselden aldığı oran, TAKS, 

KAKS oranları göz önüne alındığında yıkıp yeniden yapmak ekonomik değilse, 

varolan yapının tadilatının yapılarak, günümüz teknolojisiyle donatılması ve/veya 

yapıya yeni işlev verilmesi gereksinimi ortaya çıkmaktadır.  

Özellikle yeni şehircilik çalışmalarına paralel olarak binalar, ana cadde ve meydan 

düzenlemelerinde, konumlarına bağlı olarak, turizm, finans kurumları, iş merkezleri 

olarak işlevlendirlebilmektedir. Genellikle yapılar, iş merkezleri ve oteller için yeterli 

alana sahip olamamakta, birkaç binanın birlikte değerlendirilip ihtiyaca uygun 

değişikliklerin yapılmasıyla kullanılabilir olmaktadır. Banka şubeleri, turizm 

acenteleri gibi daha küçük alana gereksinim duyan işletmeler için bu binalar özellikle 

merkezi konumda bulunmaları sebebiyle uygun duruma gelmektedir.  

2.1  Tadilat Yapma Nedenleri 

Binaların hizmet ömürlerini artırabilmek için uygun bakım çalışmaları, yenileme 

olanakları, binanın işlevine uygun esnek çözümler sunulmaktadır. Her zaman varolan 

strüktürü korumak ekonomik olmayacağından, tadilat yerine yıkım da bir çözüm 

seçeneği olabilmektedir. Ancak binalar diğer endüstriyel ürünlere kıyasla daha uzun 

ömürlüdür. Varolan yapıların kaynak olarak yeniden işlevlendirilmesinin; enerji 

kazanımı, inşaat süresinde zaman, yer kazanımı, koruma bilincinin gelişmesi ve 

tasarım girdisi olarak karşımıza çıkan yararlarının yanı sıra ekonomik yararları da 

bulunmaktadır (Apaydın, 2007). 
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2.1.1 Fiziksel eskime 

Fiziksel eskime, yapıyı oluşturan öğelerin yıpranarak yararlılığını yitirmesi, ya da 

yapı bünyesinde dış etkilerden kaynaklanan ve zamanla ortaya çıkan, yapı sisteminin 

bileşenlerinin ya da tamamının bozulması ve yıpranması olarak tanımlanabilir. 

Fiziksel eskime, rüzgar, yağmur, kar gibi doğa olaylarından, hatalı kullanımdan veya 

hava kirliliği, biyolojik etkiler gibi çevreden kaynaklanan nedenlerden oluşur. 

Yapının kullanıma başlanmasından fiziksel eskimenin başladığı zamana kadar 

geçirdiği süre yararlı ömür veya hizmet ömrü olarak tanımlanabilir. 

Binada yıpranma kademeli olarak gerçekleşir. Şekil 1.1‘de görüldüğü gibi sistemi bir 

arada tutan yapı zamanla yıpranmaya başlar. Şekil 1.1‘de zamana bağlı strüktürel 

eskime ve bakım olmadığı durum hipotetik eğri ile gösterilmektedir. Zaman ve 

performans endeksini düzlem alan şekle göre: Yapının başlangıçtaki performansı 

geçen zamana bağlı olarak azalmaktadır. Buna göre strüktürel dejenerasyon, 

başlangıç performansının optimum sınırın altına düşmesi ile başlamaktadır. Bu 

noktada yapıya bakım onarım yapılıması gerekmektedir. Bakım onarım yapılmadığı 

takdirde binanın yıkılması gerekmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi geçen zaman ile 

beraber binanın strüktürel eskimesi artmaktadır. Bakım ve onarım yapılarak binanın 

yıkılmasının önüne geçilebilir. Eğer strüktürel dejenerasyon minumum sınırın altında 

kalırsa tek çözüm yıkım olabilmektedir. 

Yapı, strüktürel dejenerasyon başladığında, kendi haline bırakılır ve dejenerasyon 

devam ederse, yıkım kaçınılmaz hale gelir. Fakat düzenli bakım, onarım ile yapı, 

kullanıcı gereksinimlerini karşılayabilecek seviyede tutulursa yapıdan sağlanan fayda 

en üst seviyede olacaktır.  
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ġekil 1.1 : Binanın zamana bağlı strüktürel eskimesi (Douglas, 2006) 

 

2.1.2 ĠĢlev  değiĢikliği 

Yapının işleyebilmesi için, tasarımdan önce gereksinmeleri karşılayacak bir program 

hazırlanmalıdır. Tasarıma girdi olan programlama çıktılarından yararlanarak, yapının 

farklı kullanım alanları arasında uyum sağlanmalı ve gerekli düzenleme yapılmalıdır. 

Uyum ve bütünlük içinde çalışması gereken yapı, uyumun ve kullanımın getirdiği 

düzenin bozulmasıyla kullanılamaz hale gelirse işlev değişikliği gerekir. İşlev 

değişikliği, varolan kullanım ve işleyişin değişmesidir.  

Yapıların fiziksel ömürleri işlevsel ömürlerinden daha uzun olduğundan dolayı 

işlevlerini sürdüren binalar için bile sorunlar oluşmaktadır. Sorunlu olan bir binaya 

ait işlevin tamamen değiştirilmesi ya da geliştirilmesi gerekebilir. Banka binaları bu 

konuda iyi bir örnektir. Yakın bir zamandaki bankacılık hizmetleri ile günümüz 

bankacılığı farklılıklar göstermektedir. Örneğin günümüzdeki bankacılık 

hizmetlerinden leasing, fortfaiting, aktif finans, factoring, bireysel bankacılık gibi 
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yeni işlevler bankada yerini almak zorundadır. Burada tasarım gruplarının, personel 

tahsisi, sayısı, fiziki mekân, o fiziki mekânın banka içindeki yeri, iç mekân donatımı 

gibi konularda çalışması gereklidir (Altınoluk, 1998). 

Tarihi binalara estetik ve arkeolojik değerleri dışında ekonomik pazar katkıları da 

göz önüne alınarak, toplum açısından yeni bir işlevsellik kazandırılabilinir. Örneğin, 

New York‘un yüksek kiralı alışveriş merkezi bölgesinin kalbinde olan St. Sampson 

Kilisesi içinde çok sayıda kafeterya ve dinlenme merkezi olan yeni kullanıma 

çevrilmiştir. Yeniden işlevlendirme sırasında işlev doğru seçilmeli, uygun eylem 

alanları oluşturulmalı ve mekânların yeterliliği saptanmalıdır (Dibner, 1985). Şekil 

1.2‘de binanın zamana bağlı işlevsel eskimesi görülmektedir. Şekilden de 

anlaşılacağı gibi işlevsel olarak eskiyen yapıların fiziksel olarak adaptasyon sürecinin 

yakalayamaması durumunda yeniden yapım sürecine geçilmektedir.  

      ġekil 1.2 : Binanın zamana bağlı işlevsel (fonksiyonel) eskimesi (Douglas,  

                  2006).  
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2.1.3 Sosyal ve ekonomik  

Yapının bulunduğu yerdeki sosyal sınıfta (eğitim, gelir düzeyi, meslek, entelektüel 

düzey) ve kültürel özelliklerinde değişiklik oluşması kullanıcı gereksinimlerinin 

değişmesine veya bazılarının önem kazanmasına neden olabilir. Yaşam biçimi, 

anlayışı ve beklentileri değiştikçe gereksinimler de değişmekte ve bu durum yapılara 

da yansımaktadır. 

Kullanıcıların sosyolojik yapısının değişmesi ve bu değişimlere bağlı olarak ortaya 

çıkan gereksinimlerin karşılanamaması da tadilata neden olabilmektedir. Örneğin; 

çoğu kilise cemaatini kaybetmiş, böylelikle cami olarak kullanılmaya başlanmış ya 

da kendi haline bırakılmıştır (Altınoluk,1998). 

Eskiden beri yaşanılan yerleşim yerleri, zamanla insanlar için kolay ulaşılabilen 

merkezler olmuş, belediye ve kamu imkânlarından en fazla yararlanan yerler halini 

almış, böylece arsa değerleri artmıştır. Bu durum konutların, küçük işletmelerin bu 

merkezlerden ayrılıp arsa bedeli daha düşük olan bölgelere taşınması merkezdeki 

yapıların, ticari, turizm, sağlık, kamu yapılarına dönüştürülmesi sürecini 

doğurmuştur. Tadilatın sadece bir binanın başka bir işleve çevrilmesi dışında çevreye 

de ekonomik katkıları olmaktadır. Ayrıca yeniden işlevlendirme ile bazı özel 

yapıların kentsel anlamda uluslararası saygınlığı artmakta, bu sayede dolaylı olarak 

ekonomik girdi sağlanmaktadır. 

Özellikle merkezi yerleşim alanlarında yıllarla birlikte gelişen ve değişen kullanıcı 

gereksinimlerini karşılayamayacak hale gelen yapıların tadilatı önemlidir. Arsanın 

olmaması ya da maliyetinin yüksek olması durumunda varolan binalar ilk işlevinden 

başka işlevlerle son kullanıcının hizmetine uygun hale getirilmektedir. Örneğin, 

İstanbul‘un eski ve tarihi yerleşim birimlerinde önceleri konut, bakkal, manav gibi 

küçük ticari işletmeler yer alırken günümüzde bu binalar iş merkezine, hastaneye 

dönüştürülmekte ya da varolan konut işlevini günümüz konforuna uyarlamak 

durumunda kalmaktadır. 

Bir yapıyı yeni kullanıma uyarlamanın maliyeti, yıkılarak yenisinin yapılmasından 

genellikle daha düşüktür. Tadilat sonrası yapıların ekonomik değeri artmaktadır. 

Yeniden işlevlendirme ile inşaat süresinde zaman kazanılmaktadır. Bu sayede 

binadan yararlanmaya başlama süresi kısalmaktadır.  
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Yapıda kullanıcı gereksinimlerine yanıt verememe, fiziksel ve sosyal dış çevrede 

değişiklik olmaması ya da işlevsel bir bozukluğun olmamasına karşın ekonomik 

yarar sağlamak amacı ile yapının işlevi değiştirilebilir. Yeni bina yapmaya kıyasla 

daha düşük maliyetli yatırım,  eski binaların değerli enerji kaynakları olarak 

görülmesi ve turizm açısından değerlendirilebilir olması tadilatın ekonomik nedenleri 

olarak sayılabilir. Aynı zamanda sınırlı da olsa yaratılacak istihdamın göz ardı 

edilmemesi gerekir. 

2.1.4  Yapay çevre değiĢimi  

Dış çevrenin fiziksel ya da sosyal özelliklerinin değişimi de tadilat nedenlerinden 

biridir. Bir bölgenin zaman içinde belirli bir kullanım amacına yönelmesi 

(lokantaların aynı bölgede bulunması), binanın bulunduğu yapay çevreyi 

değiştirmekte ve binada tadilata neden olabilmektedir. 

Yapı, çevre ile uyumlu olmalıdır. Bu nedenle tadilat,  kent dokusunun korunması ve 

yapının kent dokusu içindeki görsel önemi açısından gereklidir 

Çevresel etkenler doğal ve yapısal etkenler olarak ikiye ayrılır (Balanlı,1997). Doğal 

çevresel etkenler ekosistem içinde meydana gelen değişikliklerden 

kaynaklanmaktadır. Yapısal çevre etkenleri ise insan odaklıdır. Yapay çevrede 

meydana gelen değişiklikler yapılara doğrudan etki etmektedir. Yeni çevre 

düzenlemeleri, yollar, ulaşım araçları, köprüler, enerji hatları gibi faktörler bu 

değişimlere örnek olarak verilebilir. 

Aynı zamanda hava, deniz, çevre kirliliği gibi ekosistem içinde insan faaliyetleri 

sonucu meydana gelen değişiklikler de çevresel etkenler kapsamındadır. 

Günümüzde çoğu binanın varolan kullanımı tasarım amacından farklıdır. Yeni 

verilecek işlevin form ile çelişmemesi önemlidir. Bunun için de yeniden 

işlevlendirmenin çevreden ayrı tasarlanmaması gerekmektedir.  

2.1.5 Psikolojik 

Kullanıcı psikolojik nedenlerden dolayı da tadilat yapmaya karar verebilir. 

―Kullanıcının psikolojik yapısından kaynaklanan etmenler; davranış biçimleri, uyum, 

zihinsel gelişme, eğitim… olarak sıralanabilir‖ (Balanlı, 1997, s.30). 
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Kişiye özel, kişilik, yaş, ilgi, meslek grubuna göre yapılacak eylemler gibi 

kullanıcıya özel psikomotor davranış özellikleri, beğeni, korku, kaygı gibi duyuşsal, 

duyumlama, algılama gibi bilişsel davranışlar tadilat yapılmasına neden olabilir. 

Çok sayıda kişi ve onların farklı beğenileri söz konusu olduğundan; yapının, 

duyuşsal davranışlardan kaynaklanan beğeni gibi gereksinimlere yanıt vermesi 

zordur. Ancak sürdürülebilirlik kapsamında ortaya çıkan katılımcı tasarım anlayışı 

çerçevesinde yapılacak çalışmalarla (anket) çoğunluğun beğenilerine en yakın 

tasarımın gerçekleştirilmesi psikolojik açıdan kullanıcı gereksinimlerine yanıt 

verebilir (Sönmez, 2003).  

Estetik değerler sürekli bir değişim altında olmalarına rağmen, tadilat için binaların 

kullanıcı ihtiyacına, bina cepheleri için normlar oluşturan bazı belediyelerin 

düzenlemelerine ve planlama otoritelerinin şartlarına cevap verecek bir sunum 

oluşturularak sağlanabilir. Çalışanların estetik gereksinimlerinin göz önüne alındığı 

birden fazla insanın yaşadığı yapılarda psikolojik açıdan rahatsızlık duyma 

oranlarının azaldığı, öz saygının, işe ve amirlerine duyduğu saygının arttığı bazı 

çalışmalarla tespit edilmiştir. 

2.1.6 Teknolojik 

Gelişen teknoloji, yapım sistemlerini, yapım tekniklerini ve yapı ürünlerini 

etkilemektedir. Buna bağlı olarak yapı ürünü teknolojisindeki gelişmelerle inşaat 

sektörü, konstrüksiyon, havalandırma, iklimlendirme, güvenlik, konfor, aydınlatma, 

yangın güvenliği gibi konularda yeniden yapılanmaya gereksinim duymakta ve 

yapılara tadilatlar yapılmaktadır.  

Binalardaki teknik donatı (teçhizat), hem çalışma örüntülerinin (geleneksel bürodan 

bilgisayarlı sisteme geçiş) hem de yapı fiziği şartlarının (doğal havalandırmadan 

klimalı sisteme geçiş) değişimi nedeni ile bina strüktüründen daha hızlı 

bozulmaktadır. Bu nedenden yapılardaki işlev ya tamamen değiştirilmekte ya da 

ihtiyacı karşılayabilecek yönde geliştirilmektedir. Bu duruma örnek olarak, eskiden 

ofisler personel ağırlıklı çalışırken şimdi bilgisayar ağırlıklı çalışmakta olduğu ve 

sadece doğal havalandırma ve doğal aydınlatma kullanılırken günümüzde teknolojiye 

uygun iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri kullanılması verilebilir. 
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Teknolojik yenilikler, eski yapıların yenilenmesinde maliyetlerin düşürülmesini, 

enerji tasarrufunu ve strüktürün sadeleşmesini de sağlamaktadır (Soley ve Mola, 

2008) 

2.1.7 Tarihsel ve kültürel 

Kültürün gelişimi ve bunun yol açtığı toplumsal yapıda meydana gelen değişimler; 

donanım, çalışma, eğitim ve yaşam sistemlerini de değiştirmektedir. Bu değişimler 

neticesinde yapılar zamanın gerektirdiği gereksinimleri karşılamakta yetersiz 

kalmaktadırlar. Bu durumda yapıların yeniden işlevlendirilmesi gerekmektedir. 

Koşulların, değer yargılarının hızla değiştiği, toplumsal yapının yeni biçim ve 

düzenlemelere yöneldiği günümüzde zaman içinde yapıların işlevleri 

değişebilmektedir. Bu durum, tarihi ya da yeni yapılmış binaların gelecekte yeni 

kullanım şekilleri ile yeniden değerlendirilmelerini gerektirebilir. Tarihi yapılar 

gelecek nesillere aktarılması gereken kültür ürünleridir. 

Kültürün devamını besleyen etkenlerden biri de tarihi binaların korunumudur. Tarihi 

binaların yeniden işlevlendirmeyle hayata kazandırılmaları bunların yapı ürünleri, 

yapım teknikleri, tarihi önemleri ile gelecek nesiller için bir görsel eğitim aracı 

olmalarını sağlamaktadır.  

2.1.8 Tasarım  

Programlama ve tasarım sırasında yapı içindeki ilişkilerin doğru kurulamaması, 

yapının kullanışlı olmaması durumunu ortaya çıkarır ve tadilat ile bu sorun 

çözülebilir. 

Mekânsal dönüşüm projelerinde tasarımcı varolan yapı formlarını değerlendirerek 

özgün tasarımlar ortaya koyabilir; ancak fiziksel, yasal, çevresel etkenler tasarımcıyı 

büyük ölçüde kısıtlamaktadır. 

Tadilat, değişimi bünyesinde barındırır ve bu değişimi mimarın yapıya yaklaşımı ile 

kullanıcı gereksinimleri şekillendirir. Bu nedenle tadilat projesi için en sağlıklı 

kurgu, yapılacak olan tasarımın varolan yapının geçmişinin iyi anlaşılması ile 

yapılabilir. 
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2.1.9 Yasal  

Mekânsal dönüşümleri büyük ölçüde etkileyen bir diğer faktör de varolan 

kanunlardır. Yapılanmaya çeşitli kısıtlamalar getiren imar kanunları, koruma 

kanunları, devletin ekonomik politikası bu etkilerin başlıca nedenleridir (Ertürk, 

1999). 

Bir bölgenin herhangi bir amaç olarak kullanımı ile ilgili bir karar alınmasından 

doğacak yeniden kullanım projelerinin çoğu yasal bazı belgeleri gerektirir ve 

engellilerin faydalanabileceği kolaylıkları, yangın güvenliği, ses yalıtımı, ısı yalıtımı 

gibi standartları sağlayacak biçimde uygulanmalıdır. 

Yasalar tarafından belirlenmiş daha önceki kabul edilebilir değerlere göre tasarlanan 

yapı kullanım evresinde yasaların değişmesine bağlı olarak yeni değerleri 

sağlayamaz duruma gelebilir. Bu durumda varolan yapı niteliklerinin yeni yasalara 

uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir (Sarp,2007). 

Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgelerin çevresinde yer alan yapılarda da 

değişen fiziksel çevre ve bununla beraber değişen sosyal dokuya uymak amacı ile 

tadilat yapılma gereksinimi doğmaktadır. 

2.2  Varolan Tadilat Proje Usulü 

Tadilatı yapılacak yerin öncelikle varolan durumu tespit edilir. Statik analiz de dahil 

olmak üzere rölövesi hazırlanarak yapının varolan durumu tespit edilmiş olur. 

Verilmek istenen yeni işleve göre yapının yeni halinin tasarım projeleri çizilir. 

Yerleşimin en etkin şekilde nasıl yapılabileceği araştırılır. Fizibilite hesapları yapılır, 

en uygun projeye karar verilir. Bu proje, 1/50 ölçekte uygulama projesi detaylarıyla 

çizilir. İlgili ilçe veya belde belediyesine onaylatılır. Tadilat için ruhsat alınır.  

Ruhsat almak için binanın rölövesi hazırlanır ve cephe fotoğrafları çekilir. Mal sahibi 

veya noterden vekâleti bulunan mimar tarafından binanın bağlı olduğu il, ilçe veya 

belde belediye imar müdürlüğüne tapu fotokopisi, koordinatlı aplikasyon krokisi, 

imar durumu, emlak beyan sureti, fenni mesul taahhütnamesi (teknik rapor), binaya 

ait ruhsatın fotokopisi, kat maliklerinin muvafakatnamesi, yapının statik projesi, açık 

adresi, ada, pafta ve parsel numaralarının yazılı olduğu dilekçe ekinde belediyeye 

verilir. Tarihi değeri olan ya da sit alanı içinde bulunan bir yapı ise Anıtlar Kurulu 
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görüşü istenir değilse ruhsat harcı ödenir. Belediyeden tadilat projesi için ruhsat 

alınır ve uygulamaya başlanır.  

Rölöve hazırlama usulleri: Rölöve, bir yapının tüm yapı elemanlarını ve öğelerini 

kolon, kiriş, tüm pencere, kapı, bölücü ve taşıyıcı duvarlar, havalandırma boşlukları, 

pis su giderleri, cepheler, kat yükseklikleri, merdivenler ve bunların tümüne ait 

varolan durumun ölçekli çizimlerle anlatımıdır. Tüm kat planları, tavan planları, 

döşeme planları, çatı planı ve tüm cepheler rölöve projesinde yer alır. Biri 

merdivenden geçmek kaydıyla en az iki hattan kesit, tüm duvarların kalınlıkları ve 

cinsi projede belirtilir. 

Tüm kat ve adı geçen yapı elemanlarını açıklar nitelikte ve sayıda fotoğrafın yer 

aldığı dosya hazırlanır. Fotoğraflar numaralı ve plan şeması üzerinde her numaranın 

resimlediği noktalar belirtilir. Fotoğraflar ve rölöve projesi,  uygulama projesinde 

gereksinim duyulacak tüm detaylar; klima dış ünitelerinin yerleştirileceği yer ve 

konstrüksiyonu, jeneratör yeri ve egzost hattı, pis su şebeke hattı rölöve projesinde 

tanımlanmalıdır. 

Rölöve hazırlama yöntemleri geleneksel ve teknolojik yöntemler olarak ikiye ayrılır: 

a. Geleneksel yöntemler: Çelik şerit metreyle yapılan ölçümler kâğıda işlenir. 

Diyagonal ölçülerin alınması rölövenin doğru hazırlanması için gereklidir. Rölöve 

hazırlanırken binanın varolan durumu olduğu gibi aktarılmalıdır. Kırık dökük yerler 

de aynen çizilmelidir.  

b. Teknolojik yöntemler: Dijital donanımlar yardımıyla alınan ölçüler bilgisayar 

ortamına işlenir ve çizim yapılır. Gelişen teknoloji rölöve hazırlamayı da 

kolaylaştırmış, dijital fotoğraf makineleri, scanner(tarayıcı)lar, taşınabilir 

bilgisayarlar rölöve hazırlama hızını artırmakla birlikte doğruluk oranını da yüzde 

yüzlere kadar çıkarmaktadır. 

2.2.1 BaĢlıca tadilat adımları 

Tadilatı oluşturan en önemli adım ilk aşama olan bina incelemesidir. Bina incelemesi 

de pek çok adımı içinde barındıran bir süreçtir. İnceleme çalışmalarına başlamadan 

önce yapılması gereken en önemli şey binanın mülkiyet sahipleri ile temasa geçmek, 

gerekli bilgi, izin ve belgelerin elde edilmesi olmalıdır. Yapılan çalışma planı 

dahilinde bina etraflıca incelenmelidir. Taşıyıcı sistem denetlenmelidir. Gerekliyse 
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güçlendirme projesi hazırlanmalıdır. Binaya ait bilgiler, orijinal planları, tarihiyle 

ilgili belgeler, eski bina inceleme belgeleri, eski proje önerileri bina hakkında önemli 

bilgiler sağlanmalıdır. Yeterli bilgiye ulaşılamaması durumunda ise saha çalışması 

yapılmalıdır. Saha incelemesi sırasında binanın detaylı seviye, hiza ve durum 

tespitleri, planları gösteren çizimleri, kesitleri, hâli hazırdaki yalıtım seviyeleri, 

servislerin bina içindeki yerleşimleri gibi her şeyin bilgisi fotoğraf ve video kayıt 

olanakları da kullanılarak kaydedilmelidir. 

Burada varolan yapıyla ilgili iki durum söz konusudur. Birincisi; yapı tadilatı 

yapıldıktan sonra yapının geçmişteki kimliği algılanmak zorundadır. Bugünün 

koşullarında bugünün gereksinimlerini karşılamak amacıyla günümüz teknolojilerini 

kullanarak günümüz insanının gereksinimlerine cevap vermek için tadilatı yapılan 

yapı özgün kimliğini yitirmemelidir. (Çok fazla sınırlama getirdiğinden, yöntemin 

işlerliğini olumsuz etkileyebileceği düşünülerek tarihi nitelikli yapılar çalışmanın 

dışında tutulmuştur.) İkincisi; bugünkü yasalara göre yapı müellifinin onayı da 

alınmışsa eski yapıya ait tüm verileri silip yerine bambaşka bir ürün koymak da 

mümkündür. Burada dönüşüm, dönüştürüm ‖transformasyon‖ söz konusudur. Bu 

çalışma kapsamında bu konu üzerinde çalışılmayacak, tadilat kavramı üzerine 

yoğunlaşılacaktır. 

Bir tadilat projesinde izlenen aĢamalar Ģu Ģekilde örneklenebilir: 

Rölövenin hazırlanması 

Taşıyıcı sistem durum belirleme 

Onarım, güçlendirme veya takviye gerekliyse statik projenin hazırlanması 

Uygulama (mimari) projesi çizilmesi  

Tesisat projesi çizilmesi  

Elektrik projesi çizilmesi  

Elektriğin kapatılması  

Yıkım  

Söküm  

Molozların atılması 

Onarım ve güçlendirme gerekliyse hazırlanan statik projenin uygulanması 

Taşıyıcının üstündeki kaplamaların sökülmesi 

Kimyasal yapı ürünleriyle varolan taşıyıcıyı güçlendirme (projede varsa) / çelikten 

taşıyıcı ilave yapılması (projede varsa) 
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Yeni merdiven yeri açılması (projede varsa)  

Yangın çıkış merdiveni yapılması (varolanda yoksa)  

Cephe doğramalarının sökülmesi  

Yeni cephe doğramalarının yapılması  

Asma tavan yapılması  

Elektrik projesi için çalıĢma  

Kanal açma  

Kablo döşeme  

Pano yerleştirme  

Telefon hatları için kablo döşenmesi  

Ups kabloları için kanal döşenmesi  

Duman sensorları için kablo döşenmesi  

Tesisat projesi için çalıĢma  

Havalandırma kanallarının döşenmesi  

Su donanımı borularının döşenmesi  

Kalorifer hatlarının döşenmesi  

Klimalar için bakır boruların döşenmesi  

Zemine şap dökülmesi  

Alçıpan giydirme duvarların yapılması 

Alçıpan bölme duvarların yapılması 

Seramik v.b döşeme yapılması gereken yerlerin yapılması 

Alüminyum iç cephe bölmelerinin yapılması 

Mobilya için yerinde özel yapılacak imalatlar için ölçü alınması 

Asma tavana alçı sıva yapılması 

Tüm duvarlara alçı sıva yapılması 

Tavanın zımparalanması ve boyanması 

Duvarlara ikinci kat alçı sıva yapılması 

Duvarlara yağlı macun yapılması 

Duvarların zımparalanması 

Duvarların birinci kat boyanması 

Para çekme- yatırma cihazının yerleştirilmesi 

Elektrik kablolarının yapılması 

Ups kablolarının yapılması 
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Elektrik panosunun ve kablolarının bağlanması 

Telefon santralinin ve kablolarının bağlanması 

 

Aydınlatma armatürlerinin konulması 

Kalorifer peteklerinin yerleştirilmesi ve kontrolü 

Klimaların yerleştirilmesi ve kontrolü 

Havalandırma menfezlerinin yerleştirilmesi ve çalışmalarının kontrolü 

Su donanımının yapılması ve kontrolü 

Sabit dolapların yerleştirilmesi 

İnşaatın temizlenmesi ve pisliklerin atılması 

Son kat duvar boyasının yapılması 

 

 Elektrik anahtarlarının yerleştirilmesi 

Acil çıkış işaretlerinin yerleştirilmesi 

Ups kablo kanal kapaklarının yerleştirilmesi 

Tüm elektrik tesisatının kontrolünün yapılması 

Halıların serilmesi 

Süpürgeliklerin yapılması 

2.2.2 Olumlu yönler 

Tadilat yapmanın en olumlu yanı ekonomi ve süre yararı sağlamasıdır. Varolan 

tadilat projeleri de yapının kısa sürede ve yeni yapmaya oranla daha ekonomik bir 

şekliyle yeniden işlev kazanmasına yol açtığı için yararlıdır. 

Ekonomik açıdan olumlu yönlerinin ilki, yapılan harcamanın yeni yapı yapmaya 

kıyasla düşük olmasıyla elde edilen kazançtır. İkincisi, tadilat uygulama süresinin 

kısa olması dolayısıyla işletmenin kısa bir süre içinde açılarak buradan sağlanan 

kazançtır. Örneğin; bankanın işleyen bir mekânizması olduğundan bunun zaman hem 

banka hem de kullanıcı açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla banka 

yönetim politikası bakımından varolan bir binaya yeni işlev kazandırıp onu derhal 

işletmeye sokmak,  yeni bir bina yapmaktan daha yararlıdır. Bir diğeri de tadilat 

yapılan binanın ekonomik değerinin artması ve bunun yanı sıra varolan bir ekonomik 

değerin değerlendirilmesidir.  
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Özetle, 

  Yapılan harcamanın yeni yapı yapmaya kıyasla düşük olmasıyla kazanç elde 

edilmektedir. 

  Uygulayıcı ödemeyi hızlandırmak, kullanıcı daha erken mekânı kullanmak 

amacında olduğu için tadilat kısa sürede yapılmaya çalışılmaktadır.  

  Tadilat yapılarak eski görüntüsünden kurtulmuş olan yapının ekonomik 

değeri artar. 

2.2.3 Olumsuz yönler 

Yapılan kaynak taramalarından, uygulayıcılarla görüşmelerden ve çalışma yazarı 

tarafından yapılan çalışmalarda varolan tadilat projelerinin bazı olumsuz yönleri 

tespit edilmiştir.  

Tadilat projesi hazırlanmadan önce varolan yapının statik durumunun 

incelenmemektedir. Yapılan uygulamalarda genellikle strüktürel analiz 

yapılmamakta, yapıda görünür bir hasar olduğunda bina strüktürü ile ilgili çalışma 

yapılmaktadır. Bunun dışında statik durumun üzerinde durulmayarak binanın asıl 

yaşamsal durumu gözden kaçırılmaktadır. Oysa statik analiz yapılmalı, bu analiz 

sonucunda gerekliyse onarılmalı veya tümüyle yıkılmalı ve tadilattan 

vazgeçilmelidir. Ülkemizin deprem kuşağında olduğu da göz önünde bulunduğunda 

bu durumun önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 

Rölöve doğru hazırlanmamakta ve tadilat projesi buna bağlı olarak hatalı 

oluşturulabilmektedir. 

Kalifiye elemanın bulunamayışı da önemli bir sorundur. Kullanılan yapı ürünleri ve 

gereçleri kaliteli olsa bile işçilik iyi olmadığı zaman yapılan tadilat başarısız olur ve 

yeni tadilat gerektirir. Bu durumda tadilat projesi hazırlanırken uygulanabilir tadilat 

projeleri oluşturulmaya çalışılmakta bu da tasarımcıyı kısıtlamaktadır. Tadilat 

uygulamaları yapan işçiler için hiçbir kurs, eğitim merkezi veya okul 

bulunmamaktadır. Varolan okullar yalnızca elektrik ve mekanik işleri için olan 

teknik okullar niteliğindedir. Bu kişiler de genellikle uygulamayı yapan olmaları 

gerekirken yaptıran, denetleyen olmaktadırlar.  

Varolan tadilat projelerinde koşullar ve gereksinimler doğru belirlenip çözüm 

seçenekleri yeterince sunulamamakta ve uygulamalar sıra ile yapılamamaktadır.  Bu 
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şekilde hazırlanan projeler gereksiz kaynak ve zaman kaybına neden olmaktadır. 

Örneğin, tesisat ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra kaplama yapı ürünü 

yapılması gerekirken, bazen son kaplama bittikten sonra unutulan ya da önceden 

öngörülmeyen tesisat işlemleri yapılabilmektedir. Bu durumda da tesisat boyanın 

üstünde kalıp çirkin bir görüntü oluşturmakta ya da sıva ve boya kırılarak tesisat 

geçirilip yeniden sıva ve boya yapılmaktadır. Yapı malzemesi ayrı zamanlarda 

katılaştığı için de aradaki tesisat izi tamamen yok edilemeyebilmektedir.  

Tadilata başlamadan önce kullanım tipinin belirlenmesi ve kullanıcı 

gereksinimlerinin anlaşılması gereklidir. Tadilatta en önemli öğelerden biri, binanın 

hizmet ömrünün yapılan tadilat sonrasındaki yeni işlevin hizmet ömründen kısa 

olmamasıdır.  

Bunların yanında varolan yapının tadilatı sınırlandırmasıyla ortaya çıkabilen bazı 

sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Örneğin; varolan taşıyıcı sisteme zarar vermeden 

üretilen yeni çözümler ergonomik gerekliliklerle uyumsuzluk gösterebilmektedir. 

Mekânların gereğinden büyük ya da küçük olması, mahremiyet gereksiniminin 

karşılanamaması gibi sorunlar ortaya çıkabilir.  

Servis sistemlerinin (su donanımı boruları, elektrik tesisatı kabloları gibi.) binanın 

bölücü duvarları kaldırıldığında ortaya çıkması yeniden işlevlendirmeye sınırlılık 

getirmekte, hatta bu durumun bazen kabul edilebilir sınırların üzerinde olması, 

dolayısıyla mevcudun sökülüp yeniden yapılmasından kaynaklanan uyum sorunuyla 

birlikte yeni bir maliyet de söz konusu olmaktadır. Örneğin; yeni yapılan mekâna çok 

noktalı bir aydınlatma armatürü önerilirken varolan kablonun bu armatür için yeterli 

olmamaktadır. Aynı şekilde açık ofis sistemine göre tasarlanmış olan bir 

havalandırma sisteminin, üfleme ve emme çıkışlarının, hücre sistem şeklinde 

tasarlanan yeni mekânlara denk gelmeyerek havalandırma gereksinimini 

karşılayamadığı görülebilmektedir.  

Özetle, 

  Yapının statik durumu her zaman incelenmemekte ve tadilat projesi statik 

yapıya uygun bir biçimde hazırlanmamaktadır. 

  Tadilata başlamadan önce kullanım tipi belirlenmemekte ve kullanıcı 

gereksinimleri anlaşılmadan proje hazırlanmaktadır.  

http://www.porttakal.com/haberleri/zaman/
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  Bazen binanın hizmet ömrü yapılan tadilat sonrasındaki yeni işlevin hizmet 

ömründen kısa olmaktadır.  

  Bilinçsiz, programsız olarak yapılan yanlış uygulamalar sökülüp yeniden 

yapılması zaman, işgücü ve para kaybına yol açmaktadır. 

  İhtiyaca cevap vermeyen mekânlar oluşabilmektedir. 

  Yeterli kalifiye eleman bulunamamaktadır. 

  Varolan durumun sınırlandırmasıyla ortaya çıkabilen bazı sorunlar göz ardı 

edilmektedir.  

  Tüm bu olumsuzlukların nedeni, tadilat projesi hazırlamak için kullanılan bir 

yöntemin olmamasıdır. 

2.3  Akademik ÇalıĢmalar 

2.3.1 Örnekler 

Yapı tadilat projesi yöntem önerisi hazırlamaya yönelik olan bu çalışmada farklı tip 

yapıların tadilatlarında kullanılmış olan yöntemleri ve yöntem adımlarını içeren 

çalışmalar incelenerek karşılaştırmalı olarak aşağıda açıklanmıştır.  

Yeniden kullanım konusunu ele alan benzer çalışmalar bu olguya hangi açılardan 

yaklaştıkları aşağıda anlatılmıştır: 

2.3.1.1 GeçmiĢ ve geleceği entegre etmek, bir yapının yeniden kullanım süreci  

içindeki hikayesi / Jessica Kersting 

 

Jessica Kersting‘e ait ―Geçmiş ve Geleceği Entegre Etmek, Bir Yapının Yeniden 

Kullanım Süreci İçerisindeki Hikayesi‖ isimli çalışmadaki entegrasyon çalışmasının 

temel adımları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

a. Binanın geçmiş evrelerinin incelenmesi 

b. Binanın bugüne aktarılmasına ilişkin yöntemler 

b.1.   Binanın sahip olduğu tarihin aynen yaşatılması 

b.2.   Yeninin eskiye uyarlanması 

b.3.   Eski ve yeni karşıtlığının vurgulanması 

b.4.   Eskinin aynen korunup yeni eklemeler yapılmasına dayalı katmanlandırma 
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b.5.   Zamanın etkisine bağlı katmanlandırma 

b.6.   Eski yapı elemanlarının sıyrılması/soyulması fikrine bağlı katmanlandırma 

b.7.   Zamanın binaya olan etkilerinin sergilenmesi 

b.8.   Yeni öğelerin geçmişten ipuçları vermesi 

c. Binanın geleceğe aktarılması (Kersting, 2006). 

Jessica Kersting‘in, yukarıda adımları özetlenen çalışmasında değindiği yönteme 

uygun olarak yeniden işlevlendirilmiş bazı binaları aşağıdaki gibi örneklemiştir: 

The Catelvecchio Müzesi: Yapı, katmanlandırma tekniğinin, binanın evrim 

aşamalarıyla binanın hikâyesinin birleştirilmesi için kullanıldığı bir yapıdır. Bu bina 

sadece devamlı mekân kullanımının değil mekânın tarihine olan bağlantısının bir 

örneğidir.  

Yeniyi eskinin üzerine monte ederek yeni ile eski arasında bir karakteristik yaratan 

formlar ve yapı ürünler bütünlüğü meydana getirilmiştir. 

Katmanlanma sürecini binayı bir sanat eseri gibi gösteren çürümeden etkilenmiş 

alanlar yaratarak kullanılmıştır. Varolan taş yapıyı tamamen kapatmayan yapı 

ürünler kullanılarak yapının tarihinin, yeninin tam karşıtı olarak görünebilmesini, 

okunabilmesini ve yeni kompozisyona dâhil edilişinin fark edilebilmesini sağlamaya 

çalışılmıştır (Kersting, 2006). 

The BAM Majestic Theater: Majestic Theatre Binası, zaman ve binanın hizmet 

ettiği insanlar arasındaki ilişkiyi sergileyen iyi bir örnektir. Bu projede katmanlanma 

Castelvecchio Müzesi‘nin tamamen geçmişi anlatan şeklinden çok, zaman, hava ve 

kullanıcılar arasındaki tarihi etkileşimi nakletmek için kullanılmıştır. 

Ortaya çıkan çürümeler dondurularak ve duvarlar bulundukları yerde bırakılarak bina 

ile mekânın sahipleri arasında bir diyalog başlatılmıştır. Renk varyasyonları, geçmiş 

on yılların dokuları ve detayları ortaya çıkmış, zamanın etkileri gösterilerek 

geleneksel ve daha konforlu bir mekân yaratılmıştır. 

Sıyrılmış boya katmanları ve dökülen sıvalar, binanın tarihini belgelerken 

seyircilerin de binanın eski yaşamlarını fark edebilmesini sağlamıştır (Kersting, 

2006). 

 



 

25 

 

Positano Restaurant: Geçmiş işlevlerle bağlantı kurmak için yapı ürünlerinin 

tabakalandırılmasına ek olarak, zamanın etkisine bağlı olarak katmanlandırma ve 

çürümeler, bu örnekte de görüldüğü gibi sadece mekânın eski kullanımlarının değil, 

şimdinin temelini oluşturan geçmişin hikâyesini de örneklemektedir. Positano, 

Randolph Croxton tarafından tamamlanan bir yenileme projesidir. Croxton kâğıt 

karton imalathanesi olarak kullanılan on iki katlı ortaçağ binasının ilk iki katı bakımlı 

bir İtalyan restoranına dönüştürülmüştür.  

Croxton, katmanlandırma tekniğini binanın yeni elemanları olarak kullanırken 

yapının hikâyesini bir ortaçağ yapısı ve bir endüstriyel yapı olarak aktarmıştır.  

Buradaki kavram tıpkı The Catelvecchio Müzesi Örneğin de olduğu gibi basit olarak, 

bir yapı ürününün üzerine başka bir yapı ürünü uygulanması olarak düşünülebilir. 

Bu,  zamanın yapıya olan etkilerini ve dondurmasını, bunu dökülmeyle deneyim 

etmesi veya Positano‘da olduğu gibi elementlerin ve temaların tabakalandırılması 

şeklinde de açıklanabilir.  

Bu projelerin hepsinde açıkça görülen de yeninin eskiye uyarlanmasıdır. Bu kavram 

sayesinde sadece tarihin izleri sürülmez; ama gelecekte yapılabilecek değişiklikler de 

düşünülebilir (Kersting, 2006). 

2.3.1.2 Binaların yaratıcı bir Ģekilde yeniden kullanımı/ Latham, D. 

Latham‘ın ―Binaların yaratıcı bir şekilde yeniden kullanımı‖ çalışmasında 

anlattıklarından yola çıkılarak bir bina için karar adımları sırası çizelge 2.1. de 

göstermiştir.  
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ġekil 2.1: Yapıların yaratıcı şekilde yeniden işlevlendirilmelerine dair karar  

                         Adımları (Latham, 2000b‘ den uyarlanmıştır). 

Bina mülkiyetinin sağlanması 

 

Varolan binanın analizi 

 

Analiz sonucu elde edilen veriler senTezi 

 

Binanın ve bina elemanlarının yaşam 

sürelerinin belirlenmesi 

 

İşlevsel analiz 

 

Kullanıcının bilgilendirilmesi 

 

Maliyet analizi 

 

Tasarım süreci 

 

Resmi onayların alınması 

 

Detayların oluşturulması 

 

Üretim 

 

Binanın kullanıma açılması 
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Bu usulde, projenin, binanın geçmiş ve şimdiki durumunu, gelecekte alacağı 

potansiyel kullanımdan doğacak durumlar ile ilişkilendirebilmesini problemleri 

tanımlama yolu ile yapılabilineceğini savunulmaktadır. 

Latham 2000b‘ye göre, olası problemlere analizci ve eleştirel bir yöntemle 

yaklaşırken elde edilecek olan her verinin çok yönlü bir şekilde analiz edilmesi ve 

bunlara yaratıcı çözümler üretilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda aktarılan yaklaşım doğrultusunda hayata geçirilmiş olan bazı projeler 

aşağıda özetlemiştir: 

St. Michael Kilisesi’nin Ofise DönüĢtürülmesi: Bu örnekte, 1858 yılında Derby‘de 

yapılan ve en son hali ile atıl durumda bulunan St. Michael Kilisesi‘nin 

dönüştürülmesini açıklanmaktadır. 

Yeniden kullanım amacı, kiliseyi ofise çevirmek ve kilise içinde oluşturulacak belli 

bir alanın da kiraya verilmesi yönündedir. Bina elemanlarının bazılarının mekânın 

orijinallik hissinin yaşatılması açısından korunması ve yeni içinde entegrasyonu, yeni 

kullanım için yapılan değişikliğin gerektirdiği yapısal düzenlemeler olumlu sonuçlar 

vermiştir. 

Termal kaplıcaların Cavendish Arcade ismiyle yeni kullanıma dönüĢtürülmesi: 

Binada yaratıcılık kullanılan tekniklerin getirdiği maliyet yararları ile de kendini 

göstermiştir. Binanın orijinal parçaları, benzer kopyalama da dâhil değişik 

düzenlemelerle kullanılabilir duruma sokulmuştur. Eski sanat boyutu olan parçalar 

yeni sisteme entegre edilerek görsel işlev kazandırılmışlardır. 

Teoloji okulundan ofis merkezlerine dönüĢüm: Projeye binada kullanılan alanın 

%20 artırılması isteği ile başlanmıştır. Birçok planlama kısıtlamaları ile karşılaşılmış, 

değişik yapı formları problem yaratmıştır. 

Bu proje modern bir düzenlemenin eski ile uyumunu göstermesi açısından bir örnek 

teşkil etmektedir. Bu yeniden kullanım projesinde dönüşüm, yeni bina bloklarına 

daha modern servis ve yapısal düzenlemeler getirmiştir. Bu birleşimleri içermesi 

açısından uygulama detaylı ve zengin olup amaçlanan kullanıma eski karakteri de 

yaşatarak ulaşmıştır (Latham, 2000b). 
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2.3.1.3 Yeni jenerasyon tadilata karar verme yardım usulleri / F. Flourentzos,          

              J. L. Genre 1, C. A. Roulet 1 ve D. Caccavelli 

F. Flourentzos, J. L. Genre 1, C. A. Roulet 1 ve D. Caccavelli‘nin hazırladığı ―Yeni 

Jenerasyon Tadilat Karar Verme Yardım Metotları‖ isimli çalışmada değinilen 

yöntem oldukça analizci ve eleştirel bir yaklaşımla ele alınmıştır. Yönteme dair 

aşağıdaki gibi bir akış şeması izlenmektir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.2: Yeni jenerasyon tadilata karar verme yardım metotlarına dair yöntem akış      

şeması (Flourentzos, 2001‘den uyarlanarak). 

EPIQR metodu 1998 yılında oluşturulmuştur ve ikamet binalarına yapılacak tadilat 

için yardımcı bir araç olmayı amaçlamaktadır. TOBUS ise EPIQR‘un tüm 

özelliklerine ilaveten yeni olarak bunları ofis binalarına göre geliştirmiştir. Bu iki 

metot standartlara ve düzenlemelere uygun olarak uzmanlara binaların kötüleşme 

durumlarını, enerji performanslarını, iç mekân kalitelerini kapsayan iyi 

yapılandırılmış bir bina inceleme mekânizması oluşturmasını sağlar. Uzman bunlarla 

değişik tadilat senaryoları oluşturabilir ve her biri için tadilat maliyetini de 

çıkarabilir. Hâlihazırdaki durumun enerji dengesini hesaplayıp retrofit işlemleri için 

enerji tasarruf potansiyelini belirleyebilir. İşlevsellik yitimi, servislere ait enerji 

Varolan durumun analiz edilmesi 

Toplanan verilerin değerlendirilmesi 

Tadilat yöntemi oluşturulması 

Oluşturulan yöntemin geliştirilmesi 

Maliyet analizi 

Enerji performanslarının belirlenmesi 

Kalite raporlarının hazırlanması 
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tasarrufu ve ofis aktivitesine ilişkin iç mekân ortam kalitesi TOBUS içinde 

geliştirilmiş olan yeni özelliklerdir. 

EPIQR ve TOBUS kullanıcıya karar vermesi için yeterli bilgi elemanı sağlama, bina 

tadilatı konusunda kullanıcı kolay kullanım ara yüzü ve çoklu ortam özelliklerine 

sahiptir.  

2.3.2 Değerlendirme  

Açıklanmaya çalışılan üç yaklaşımın ortak ve farklı noktaları vardır. Öncelikle; her 

üçü de geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman arasındaki ilişki ve etkileşim çerçevesi 

dahilinde oluşturulup geliştirilmiştir. Binalar geçmişten günümüze, çeşitli evrelerden 

geçerek farklı şekillerde ulaşmıştır. Yeniden işlevlendirmeyle bu binaların 

günümüzde işlevsel kullanım kazanmaları, yeni kullanımlarının etkin çalışmalar 

sonunda geleceğe aktarılması ve gelecekte yapılabilecek olan değişiklik ve 

düzenlemeler de düşünülerek binanın geleceğe entegre edilmesi gerekliliği 

yukarıdaki yaklaşımlarda vurgulanmıştır.  

Jessica Kersting‘in değindiği en önemli nokta bina geçmişine saygı gösterilmesi 

gerekliliğidir. Bu bağlamda binanın geçmişi bugün de yaşatılmalı, dün ve bugün 

arasındaki farklılıklar açıkça belli edilmeli, binanın geçmişi bugünüyle beraber 

yapılan yeni düzenlemelerle geleceğe de aktarılmalıdır. Binalar da geçmiş ile bugün 

arasında iletişim kurmanın bir yoludur. 

Latham‘a göre yürürlükteki kanunlara uygun olarak yeniden kullanıma açılacak olan 

yapının yeni işlevinin yapının karakteriyle, çevresiyle uyumlu olması, yapılacak 

düzenlemelerin bu yönde olup işlevselliğin en uygun şekilde ve en uygun ekonomik 

bütçeyle sağlanması esas alınmalıdır. Kanunlar bağlayıcı ve sınırlayıcı olmakla 

birlikte aynı zamanda fırsat verici de olabilir. Bu doğrultuda araştırmacı ve eleştirel 

yolla belirlenen yöntem içinde binaların faydalarına ve kullanımlarına odaklanmak 

gerekir. Yeniden işlevlendirme tasarımı, tüm zaman boyutlarını kullanıcı 

gereksinimleri ve binanın kendisiyle ilişkilendirmiş olmalı ve tasarlanan bina yaratıcı 

bir kullanım şekliyle kullanıcıya sunulmalıdır.  

Flourentzos, Genre, Roulet ve Caccavelli‘nin değindikleri en önemli öğe ise 

enerjidir. Tadilat ve bakım işlerine harcanan miktarın inşaat sektöründeki 

harcamaların neredeyse yarısını oluşturduğu düşünüldüğünde enerji tüketiminin 

azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması kaçınılmaz olmaktadır. Bu çerçevede 
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yöntem adımları oluşturulurken daha maliyet analizi yapılmadan yeniden 

işlevlendirilecek olan binanın varolan ve yeni kullanım sırasında olan enerji 

performans nitelikleriyle üretim sırasındaki enerji performans ölçütlerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. İşlevsellik yitimi ve bina kötüleşmesine ek olarak enerji 

tasarrufu ve kullanıcı konforunun da karar sürecinin ilk aşamasındaki yeri önemlidir.  

Yukarıda anlatılan esaslara göre; bir tadilat projesinin, belli başlı tipik bir çözümler 

zincirine dayandırılamayacağını söylemek yanlış olmaz. Yöntemler derinlemesine 

incelenip değerlendirildiğinde kendi içlerinde yeterli ve etkin görünmektedirler. 

Ancak yöntemlerin birbirleriyle olan ilişkileri düşünüldüğünde bir tadilat projesi için 

ancak üçünün birden ele alınması koşuluyla sağlıklı bir yöntem ortaya konabileceği 

kanısına varılmaktadır. Geçmiş ve gelecek entegrasyonu önerileri, araştırmacı ve 

eleştirel yolla belirlenen yöntem doğrultusunda geliştirilen en işlevsel yeni tasarıma 

uyarlanıp üretim ve kullanımda da enerji gereksinim ve harcamalarının sınırlanması 

gerekliliği önerileriyle geliştirilerek bina tip, gereksinim ve işlevine uygun diğer 

adımlarla desteklendiğinde işlevsel ve çok yönlü bir yöntemin oluşumundan söz 

edilebilir. 

Açıklanan bu üç yöntemle çalışma kapsamında savunulan yöntem önerisi karşılıklı 

olarak değerlendirilecek olursa çeşitli benzerliklerden söz etmek mümkün olsa da bu 

yöntemler farklı amaçlara yöneliktir. Öncelikle çalışmada savunulan yöntem sadece 

banka şubesi işlevine ait olmasıyla diğer yaklaşımlardan ayrılmaktadır. Bu durumda 

işlev etkeni değişmez ölçüt olduğundan bu işlevin gereksinimleri daha fazla ön plana 

çıkmakta ve bu da ortaya çıkan bu gereksinimlere daha etkin çözümler oluşturma 

olanağı sunmaktadır. Kanunlar bu yöntem açısından hem sınırlandırıcı hem de 

yetersizdir. Bu modelin geliştirilip genelleştirilerek tadilat için hazırlanabilecek 

kanun ve yönetmeliklere kaynak olabilir. Böylelikle tadilatlar kapsamında, kanunlara 

yönelik açık noktalar kapatılmış olacaktır. Aynı zamanda dinamik bir yapısı olan bu 

yöntem ilerleyen zamana ve teknolojiye rahatlıkla adapte edilebilir. Diğer bir yandan 

bu yöntem bilgisayar ortamına geçirildiği takdirde daha kısa sürede daha etkin 

sonuçların alınabilmesi olasıdır. Çalışmadaki yöntem önerisi tarihi binaların kendi 

içlerinde daha özel bazı ölçütler içermesi nedeniyle daha çok yakın tarihli yapılar 

kapsamında tutulmuş, bu yapıların yeniden işlevlendirilmesindeki aksaklıkları 

giderme amacına yönelik oluşturulmuştur. 

Üç yöntem önerisinin karşılaştırılması Çizelge 2.3‘de gösterilmiştir.  
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Çizelge 2.3: Benzer yöntemlerin karşılaştırılması. 

  

GeçmiĢ ve geleceği 

entegre etmek                       

(Jessica Kersting) 

Binaların yaratıcı bir 

Ģekilde yeniden 

kullanımı                   

(Latham) 

Yeni jenerasyon 

tadilata karar verme 

yardım metotları                

(Flourentzos, Genre, 

Roulet ve Caccavelli) 

Yeniden İşlevlendirilen 

Yapı Türleri Tarihi yapılar Yeni-eski birçok bina Yakın tarihli yapılar 

Zamanlar Arası 

Entegrasyon Biçimi 

Varolan eski yapıya 

sadakat 

Analitik ve eleştirel 

düşünme biçimi 

Zamanlar arası her türlü 

entegrasyon olanağı 

Yeniden 

İşlevlendirmede En 

Önemli Ölçütler 

Tasarım İşlev 

Her evredeki enerji 

performansı 

Tasarım ve uygulamada 

başvurulan özel 

teknikler 

Binanın çevresiyle işlev 

bütünlüğü ve 

uygunluğu  

Tutarlı karar vermeyi 

destekleyici bilgisayar 

yazılımları 

Prestij binalarının 

görsel ve işlevsel 

olanakları 

Kanunların tasarıma 

etkisi 

Enerji odaklı maliyet 

analizi 

2.4  Banka ġubesi Tadilat Usulleri 

Günümüzde tadilat, banka şubeleri Örneğin de değişik yöntemlerle yapılmaktadır. 

Bu yöntem farklılıklarına neden olan çeşitli nedenler vardır. Banka ürünlerinin 

çeşitliliği ya da değişik banka istekleri, her bankada meydana gelecek olan tadilat 

şekillerinde de farklılığa yol açmaktadır. Bu farklılığa tadilat yapan firmaların kendi 

yöntemleri de neden olabilir. 

2.4.1 Banka Ģubesi tadilat usulleri   

Banka şube tadilatlarında uygulanan yöntemler çeşitli olmakla birlikte genellikle 

karşımıza dört tane yöntem çıkmaktadır. Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir: 

Usul 1: Bazı bankalarda, banka bünyesinde bulunan inşaat emlak ya da mimari işler 

adı verilen bölümde çalışan mimari gruplar projeyi hazırlamaktadır. Bu yöntemde ilk 

olarak şubenin yeri tespit edilmektedir. Seçilen yerin kontrol (check) listesine göre 

uygunluğu kontrol edilmekte, uygun görülürse üst yönetime rapor edilmektedir (bkz. 

Çizelge 2.1). Eğer yönetimin de onayı alınırsa mimari projenin hazırlanmasına 

başlanmaktadır. Önce banka bünyesindeki mimari grup rölöveyi hazırlamaktadır. 

Daha sonra banka kurumsal kimliğine uygun olarak uygulama projesi çizilerek 
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uygulamayı gerçekleştirecek olan yüklenici firmaya verilmektedir. İşin kontrolü de 

banka personeli olan mimari grup tarafından yapılmaktadır. Bu yöntemde genellikle 

iş bitiminde as-built proje istenmez, fakat bazı durumlarda gereksinim de 

duyulabilmektedir. 

Çizelge 2.4: Şube yerine karar verilmesi için kullanılan kontrol (check) listesi. 

Tespiti yapılacak iĢler Yeterli Uygun      

değil 

Uygun 

1. Tapu kaydı-binanın mülkiyet durumu    

2. Tapuda ipotek olup olmadığı    

3. Tadilat için yapının ilk mimarının onayı    

4. Yapının ana artere yakınlığı    

5. Cephesinin uzunluğu    

6. Kat yüksekliği    

7. Deprem dayanıklılığı    

8. Taşıyıcı sistem     

            — kolon aralıkları    

            — kiriş yüksekliği    

9. Banka konseptinin mekâna uygulanılabilirliği    

10. Hâkim rüzgar yönü    

11. Topoğrafik durum    

12. Kat adedi    

13. Kat yüksekliği    

14. Su donanımı durumu    

15. Dış cephe doluluk boşluk oranı    

16. Gün ışığından yararlanma durumu    

17. Girişlerin güvenliği    

18. Bitişik- ayrık nizam oluşu    

19. Yapının geometrik formu    

20. Yapının alanı    

Usul 2: Banka şubesi için uygun görülüp, kiralanan ya da satın alınan yer üst 

yönetimden de onay alınıp banka şube rölöve hazırlama işini anlaşmalı olduğu bir 

mimari proje grubuna vermektedir. Bu mimari grup, şube için karar verilen yere 

giderek rölöveyi hazırlayıp varolan durum değerlendirmesi yapmaktadır. Daha sonra 

o şube için banka yönetimi tarafından belirlenen sayıdaki personel ihtiyacına göre ve 

bankanın kurumsal kimlik projesine uygun olarak öneri (yerleşim) projesi 

çizilmektedir. Bankaların inşaat emlak bölümleri ile yapılan görüşmeler sonucunda 

seçenek bir öneri üzerinde ortak kanaat oluşturulmakta ve proje 

detaylandırılmaktadır. 

Bankanın ilgili birimlerinden onay alındıktan sonra uygulama projesine 

geçilmektedir. Mimari uygulama projesi,  1/50 ölçekli hazırlanan elektrik ve 

mekanik projeleri ile superpoze (üst üste çakıştırılarak) edilmektedir. Varsa çakışan 
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noktalar projelerde gerekli değişiklikler yapılarak bankanın inşaat emlak servisinde 

ilgili mimara teslim edilmektedir.   

Teslim aşamasında ihale dosyası, keşif, metraj ve teknik şartname de 

hazırlanmaktadır. Teknik şartnameler genellikle matbuu evraklar olarak önceden 

banka tarafından hazırlanmıştır. Ancak tadilatı yapılan her şube için tekrar 

düzenlenmesi gerekmektedir. Çizilen bu proje banka tarafından işi yapacak olan 

müteahhit firmaya verilmekte ve müteahhit firma da bu projeye göre uygulama 

yapmaktadır.  

Uygulayıcının tadilatı bitirmesinin ardından şubenin rölövesi (asbuilt projesi) 

hazırlanmakta ve çalışma tamamlanmış olmaktadır. 

Usul 3: Diğer bir uygulamada ise bankanın bünyesinde temsili bir kişi 

bulunmaktadır. Bu kişi hem projenin çizilmesini hem de inşaatın yapılmasını kontrol 

etmektedir. Projeyi çizen ekip şubenin ihaleye hazırlanma aşamasında yapılması 

gereken metraj çıkarma, ihale evraklarının oluşturulması gibi işlemleri de 

yapmaktadır. Bu durumda projeyi çizen ekip mekânik, elektrik de dâhil olmak üzere 

yapım esnasında taşeron firmayı denetlemektedir. İşin tam anlamıyla bitirilmesinden 

sorumludur. Bir ekibin tüm bu işlemleri yapabilmesi için tecrübeli ve çok iyi 

koordine olması gerekmektedir. Ancak bu usulde gözden kaçırılan bir nokta tüm 

adımlara etki edebilmektedir.  

Usul 4: Bu yöntem tam olarak kendiliğinden gelişmiş denilebilir. Bankanın inşaat 

emlak servisi, müteahhit ekibe verilecek yaklaşık %20–25‘lik kar oranını bankaların 

bünyesinde tutmak için bir inşaat servisi oluşturmaktadır. Yönetimce belirlenen 

ihtiyaca uygun olan konum ve personel listesi inşaat birimine ulaştıktan sonra şube 

yapılacak yer tespit edilip yere ait projeler çizilmektedir. Bunun ardından yapılacak 

işler sıralanmakta ve bunlara ait usta ve işçiler doğrudan olarak bankanın inşaat 

grubu tarafından bulunmaktadır. Yapı ürünü olarak ya da dışarıdan yapı ürünü temin 

edilerek sadece işçilik uygulaması yaptırılıp ödenmesi yine banka tarafından 

yapılmaktadır. Bu yöntem uygulama detayları, işe hâkim olma ve iş takibi açısından 

sakıncalı bir yöntemdir. Çünkü bankanın inşaat-emlak bölümünde çalışan mimar ya 

da mühendisler, büyük bir iş yükü altında çalışmaktadırlar.  Ayrıca banka şube 

tadilatları aynı anda çok sayıda ilde, ilçede ya da semtte şubelerin açılma kararı 

verilmesi ile birlikte başlar. Bu nedenle birden fazla şubenin proje detaylarına hâkim 
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olmak aynı zamanda yüklenicinin yapması gereken koordinasyon, malzeme temini, 

nakliye, denetim gibi işlemleri iş yüküne ilave olarak yapılması durumunda projede 

yanlışlıklar, planlama hataları, uygulamada ve denetimde eksik ve yanlışlar çıkması 

olasıdır. 

2.4.2 Usullerin karĢılaĢtırılması 

Banka şubesi tadilatlarında uygulanan varolan bu dört yöntemin karşılaştırmalı 

olumlu ve olumsuz yönleri çizelge 2.1‘de işlenmiştir. 

Çizelge 2.5 : Banka tadilat usullerin olumlu ve olumsuz yönleri. 

  
1. YÖNTEM 2. YÖNTEM 3. YÖNTEM 4. YÖNTEM 

OLUMLU 

YÖNLERİ 

 

Projeyi banka 

bünyesindeki 

mimari grup 

hazırladığından 

mimari proje için 

ödenecek ücret 

banka bünyesinde 

kalır. 

Rölöve projesini 

bankanın anlaşmalı 

olduğu mimari grup 

hazırladığından hata 

payı azdır. 

İşin bitirilmesinden 

projeyi çizen firma 

sorumludur. 

Rölöve ve 

uygulama 

projelerini 

bankanın anlaşmalı 

olduğu mimari 

grup 

hazırladığından 

hata payı azdır. 

Banka sadece 

kontrolör 

konumundadır. 

Müteahhit ekibe 

verilecek 

yaklaşık %20–

25‘lik kar oranı 

banka 

bünyesinde 

kalır. 

 

    

 

    

OLUMSUZ 

YÖNLERİ 

Bankaların inşaat 

emlak yada mimari 

işler departmanları 

yoğun birimler 

olduklarından 

projede bazı hatalar 

ortaya 

çıkabilmektedir.  

Proje maliyeti daha 

fazladır. 

Müteahhit daha 

fazla kazanç elde 

etme amacıyla 

projeden farklı 

uygulamalar 

yapabilmektedir. İş takibi zordur. 

Yoğunluktan dolayı 

olası optimum 

çözümler gözden 

kaçabilmektedir.     

Kalifiye işçi 

bulmak zordur. 

      

İşe hâkim 

olmak güçtür. 

 

Türkiye‘deki çok sayıda bankayı ve dünyada 110 tane bankanın konseptini 

tasarlamış olan Allen International adlı Firmanın Türkiye‘de yaptığı banka 

çalışmaları ile ilgili bazı yorumları aşağıdaki gibidir: 

A Bankası: Şube perakende bankacılık rekabeti çerçevesinde yeniden yapılanma 

ihtiyacı duyan A bankası için gelişimci şube kimliğini tasarlayan Allen International, 



 

35 

 

bu sayede banka müşterileri ile ilişkileri de arttırmayı planlamıştır. Yeni tasarımda 

banka şubesi önünde danışman bulundurulup bunların karşısında az ışıklı gömülü 

gişeler öngörülmüştür. Şube iletişim sistemlerinde geniş grafik posterlerini önemli 

noktalarda görsel ilgi yaratmak için düşünülmüştür. Tekrar tasarlanmış şubelerin iş 

hacmini %60 artırdığı gözlenmiştir. 

B Bankası: Türkiye‘nin en büyük özel bankalarından olan B bankası, Allen 

International‘ı uluslararası tasarım yarışmasından sonra atamıştır. Hedef, piyasadaki 

üstün durumu hâlihazırdaki şube verimliliklerini artırarak devam ettirmektir.  

Banka müşterilerine yeni ve heyecan verici değişiklikleri göstermek amacıyla 

gelişimci bir şube kimliği yaratılmıştır. Şube iç mekânları bölümlere ayrılmıştır. Bu 

sadece alt dallanma gereği ile değil, aynı zamanda iç mekân tasarımını ve iletişim 

tekniklerini kullanarak ziyaretçileri bankanın tüm servisleri hakkında bilgilendirmek 

için de oluşturulmuştur. Perakende satış ilkeleri gereği olarak vezneler şubenin geri 

kısmında oluşturulmuştur. 

C Bankası: Banka konsepti konusunda Allen International şirketine başvuran bir 

diğer banka ise C bankasıdır. C bankası, güçlü marka iletişimi sağlayan duvar panosu 

kullanan bir şube konsepti konusunda Allen International‘a başvurmuştur. Marka 

iletişim duvarı, mavi bir zemin üzerinde yaşam stillerini göstererek ―Yaşayan 

Bankacılık‖ sloganını desteklemesi için oluşturulmuştur. 

Vezne bölgesi, bankanın gerisinde en göze batan yere konarak müşterilerin danışman 

bölgelerini ve yeni grafikleri fark edebileceği bir konumda yeni ürünlere ve 

servislere doğrudan bağlantı sağlamaktadır. 

Müşterileri, seçenek bankacılık formlarına yönlendirmek için aynı zamanda 

veznelere birleşik internet servis bölmesi de oluşturulmuştur. Bu da müşterilerin 

gerektiğinde gerekli yazılım çevrimiçi banka bilgisi ve C Bankası ile birlikte çalışan 

ISP servislerine ulaşmasını sağlamaktadır. 

Sonuç olarak; bir yapının mekânsal dönüşümüne gereksinim duyulduğunda, tasarım 

sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaşıldığı görülmektedir. Bu sorunların çözümünde 

dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde özetlemek mümkündür; tadilat projesi tasarımı 

için, niteliksel ve niceliksel veriler toplanarak yasal çerçeve içinde tasarımlar 

oluşturulmalıdır. Bu durumda işlev şeması oluşturulurken programlama, tasarım,  

uygulama, kullanım aşamaları kapsamında bir planlama sürecinin belirlenmesi yeni 
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yapılacak binalarda olduğu gibi varolan binalar için de gereklidir. Yapının dışına 

küçük müdahaleler gerekirken yapının içine radikal değişiklikler gerekebilir. Bu 

durum yapının mimari bütünlüğünü bozmamalıdır. Yapının strüktürünü korumanın 

yanında özellikli bir yapı ise karakteri ve çevresi ile uyum içinde olmasını sağlamak 

gereklidir. Yeniden işlevlendirme çalışması, varolan yapının performansını 

düşürmemeli ve kötü etkilememelidir. Bu da ancak tadilat projesinin bir yöntemle 

yapılması ile mümkündür. 
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3. BANKA ġUBESĠ ÖRNEĞĠNDE KURALA DAYALI YAPI TADĠLAT 

PROJESĠ HAZIRLAMA YÖNTEM ÖNERĠSĠ 

Tadilat projesine konu olan bir yapıya ait herhangi bir bilgi tüm amaçları verimli bir 

şekilde kapsayacak kavramsal parametrik bir model içine alınabilir. Sistem ve 

performans yaklaşımlarından yararlanarak önerilen bu yöntem; koşullar, 

gereksinimler ve çözümler olmak üzere üç adet alt sistemi içermektedir. Bu alt 

sistem çerçevesinde aşağıda banka şubeleri örneğin de kullanılmak üzere bir tadilat 

yöntemi önerilmektedir. Banka şubesi olarak yeniden işlevlendirilecek olan yapının 

tadilatına yönelik bu çalışma ile, tadilat projelerinin eksik ve aksak noktalarının 

giderilmesine yönelik bir yöntem önerilmektedir. Öneri yöntem, genel geçer bir 

yöntem olmayıp tez yazarının tecrübeleriyle oluşturduğu bir yöntemdir. 

Bu yöntemin kullanılması ile tadilatlarda projeden kaynaklanan yapının, yeniden 

işlerliğini yitirip yetersiz kalmasına, yanlış müdahalelerle fiziksel yıpranmaya 

uğramasına neden olmakta ve tadilatın yenilenmesinin önüne geçileceği 

düşünülmektedir. Öneri yöntemin uygulanacağı yapı konut, işyeri, mağaza, dükkan 

gibi başka işleve sahip olabileceği gibi aynı işlevde, banka şubesi olarak, 

kullanılmakta olabilir. Bu aynı bankaya ait bir şubenin yeni konsepte uyarlanması 

şeklide ya da başka bir bankaya ait şube tadilatı da olabilir.  

3.1 Yöntemin Adımları 

Banka şubelerinin tadilat uygulamalarında önerilen bu yöntem, koşul, gereksinim ve 

çözüm parametrelerini bütünleştiren kavramsal bir yapı modeli kurgusundan yola 

çıkarak geliştirilmiştir (Aygün, 2000). Bu yöntem koşullar, gereksinimler ve 

çözümler alt sistemleri çerçevesinde çok sayıda adımdan oluşan girdi, süreç ve çıktı 

aşamalarını içermektedir. Öneri yöntemin adımları aşağıdaki şekilde açıklanabilir: 
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3.1.1 Yeni proje baĢlangıcı 

Önerilen yöntemin ilk adımı yeni proje başlangıcıdır. Bunun için tadilatı yapılacak 

olan binaya ait gerekli bilgi ve verilerin toplanması gerekmektedir. Yapının 

geçmişiyle ilgili bilgiler tadilat projesinin oluşturulması açısından önem taşıdığı için 

binanın varolan ve geçmiş durumuyla ilgili yazılı ve gerektiğinde sözlü bilgiler 

toplanmalıdır. Bundan dolayı gerekirse mülk sahibiyle temasa geçilerek mülkiyet 

durumu, varsa daha önce yapılan tadilatla ilgili bilgi ve belgeler, binanın uygulama 

projeleri temin edilmeye çalışılmalıdır. Yeniden işlevlendirme projesinde tasarım 

kararları verilirken rölövenin hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra 

bina, fotoğraflanarak ve/veya kamera çekimleri ile de kayıt altına alınabilmektedir. 

3.1.2 KoĢullar adımı 

Yöntemin ikinci adımında koşullar belirlenip tüm yönleriyle ele alınmakta, varolan 

durumla yeni elde edilecek durumun uyumlu ve uyumsuz noktaları tespit 

edilmektedir.  

3.1.2.1 KoĢulların belirlenmesi 

Koşulların belirlenmesi yapılacak analiz çalışmalarıyla mümkündür. Bu çalışmalarda 

binanın strüktürel, malzeme, varolan bina ve boyutsal analizleri yapılmalıdır. 

Strüktürel analiz çalışmasında onarım gerekli ise onarım yapılmalı güçlendirme 

gerekli ise güçlendirme projesi hazırlanmalı ve güçlendirme ile ilgili statik proje 

tamamlandıktan sonra yeniden işlevlendirme projesine geçilmelidir. 

3.1.2.2 Tabloda ilgili koĢulların seçilmesi 

Belirlenen koşullar, varolan bina, işlevsel, çevresel, tarihsel-kültürel ve yasal koşullar 

üst başlıkları ile tanımlanan koşullardan uygun olanı kod numaraları ile tablodan 

seçilir. 

3.1.2.3 Yeni karĢılaĢılan koĢulların tabloya eklenmesi 

Koşullar tablodan seçildikten sonra tabloda olmayan koşullar eklenir. Bu durumda 

süreç daima dinamik olur, yeni koşullar da yapılacak her projede tabloya eklenerek 

tabloyu zenginleştirir. Yeni karşılaşılan koşul veya koşullar  tablonun sonuna 

koduyla beraber yanına yeni anlamında (y) yazılarak eklenir. 
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3.1.3 Gereksinimler adımı 

Varolan ya da ortaya çıkması olası problemler belirlenir. Bu problemlerin etkin 

şekilde belirlenmesi ile durum ve aşamaların tanımlanması yöntemin işlerliği ve daha 

da önemlisi yöntemin başarıya ulaşması açısından büyük önem teşkil etmektedir. Bu 

değerlendirme ve tanımlamalarla elde edilen sonuçlar çalışmanın genel durumu 

hakkında bilgi verebilir.  

3.1.3.1 Gereksinimlerin belirlenmesi 

Gereksinimlerin belirlenmesi aşamasında kaynak taramaları, uygulamalarla elde 

edilen deneyimler, analiz sonuçları etraflıca değerlendirmeye alınmalıdır. Varolan 

koşulların ve elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle yeni işlev için yeterli ve 

yetersiz noktalar tespit edilmiş olacaktır. Bununla birlikte yeni işlev için gerekli 

öğeler belirlenmeli, varolan koşullara göre gereksinimler belirlenmelidir. 

Gereksinimlerin belirlenmesinde yapılmış uygulama deneyimlerine ya da benzer 

bilimsel kaynaklı çalışmaların yardımına başvurulabilir. Gereksinimlerin 

belirlenmesinde sınırlılıklar önemli yer tutmaktadır. Kanunlardan kaynaklanan 

sınırlılıklar olabilmekle birlikte yapısal, işlevsel sınırlamalardan da söz edilebilir. 

Gereksinimlerin de belirlenmesiyle birlikte varolan ve yeni durum arasında bir geçiş 

çizgisi oluşmuş olacaktır.  

3.1.3.2 Tabloda ilgili gereksinimlerin seçilmesi 

Tabloda konfor, güvenlik, işlev ve enerji gereksinimleri olarak sınıflandırılan 

gereksinimlerden uygun olanlar kod numaraları ile beraber seçilir.  

3.1.3.3 Yeni karĢılaĢılan gereksinimlerin tabloya eklenmesi 

Daha önce karşılaşılmadığı için tabloda yer almayan gereksinimler tabloya yeni kod 

numaraları verilerek eklenir. Yeni karşılaşılan gereksinimler tabloya eklenirken 

kodun yanına (y) yazılarak tabloya eklenir. 

3.1.4 Çözümler adımı 

Genel durumun tanımlanması ve çıkan problemlerin giderilmesiyle birlikte 

çözümlerin üretileceği noktaya gelinmiş olur. Bu bağlamda birden çok gereksinimin 

tek bir çözümü olabileceği gibi bir gereksinimin birden fazla çözümü de olabilir. 

Kullanıcı istek ve gereksinimleri, ekonomik durum gibi ölçütler göz önüne alınarak 
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yeterli çözümlerin yaratılmasıyla bir çözümler bütünü ortaya çıkarılmış olur. Bu 

çözümler detaylandırılıp proje oluşturulduğunda döküldüğünde ise ortaya çıkan 

sonuç tadilat projesidir.  

3.1.4.1 Çözümlerin belirlenmesi 

İlgili tabloda Hacimsel düzenleme, yapı elemanları, hizmet sistemleri (tesisat) ve 

donatılar üst başlıkları altında gruplandırılan çözüm seçeneklerinden ilgili 

gereksinimleri varolan koşullarda karşılayacak olan çözümler belirlenir. 

3.1.4.2 Tabloda ilgili çözümlerin seçilmesi 

Projesi yapılacak olan binanın gereksinimlerine yönelik çözümler, içinde uygun olanı 

kodları ile birlikte tablodan seçilir.  

3.1.4.3 Yeni karĢılaĢılan çözümlerin tabloya eklenmesi 

Yapım teknolojisindeki gelişmeler ve bilim alanındaki ilerlemeler her geçen gün yeni 

çözüm seçeneklerini ortaya çıkarmaktadır. Varolan koşullarda, belirlenen 

gereksinimleri karşılamak üzere önerilen çözümlerden başka bir çözüm seçeneği ile 

karşılaşıldıysa tabloya işlenir. Yeni karşılaşılan çözüm seçeneği tablonun sonuna 

kodun yanına (y) yazılarak eklenir. 

3.1.5 Kurallar adımı 

 Çözümlerin oluşturulup projenin ortaya çıkarılmasıyla kurallar adımına gelinmiş 

olur. Bir kural; bir  ya da daha fazla koşulda, bir ya da daha çok gereksinimi, bir ya 

da daha çok çözüm seçeneğini tanımlayan bir settir. Koşullar, gereksinimler ve 

çözümler belirlendikten sonra birbirini karşılayan kodları yan yana getirilerek bir 

kural oluşturulur. 

 3.1.5.1 Kuralların belirlenmesi 

Varolan koşullardaki gereksinimleri karşılayacak çözümleri tanımlayan kurallar 

belirlenir.  

3.1.5.2 Tabloda ilgili kuralların seçilmesi 

Hangi koşulda hangi gereksinimi hangi çözüm seçeneği ile karşılanacağını belirten 

ilgili kurallar tablodan seçilir. 



 

41 

 

 3.1.5.3 Yeni karĢılaĢılan kuralların tabloya eklenmesi 

Daha önceki adımlarda yapılan değerlendirme bu adımda da projeye yönelik 

uygulanır. Projenin kendi içinde eksik, aksaklık gibi problemlerinin, uzun süreçte 

ortaya çıkabilecek sorunların olup olmadığı, mevcuda uygunluğu değerlendirilir. 

Herhangi bir sorun ya da sorunların tespit edilmesi durumunda çözümler adımına 

geri dönülerek soruna yönelik uygun çözümler oluşturulur. Ortaya çıkan yeni 

kurallar tabloya eklenir. 

3.1.6 Yeni projenin hazırlanması 

Belirlenen kurallar doğrultusunda tasarım kararlarının verilerek projenin 

düzenlenmesi yöntemin son adımıdır. Yeni projenin hazırlanmasına temel 

oluşturacak olan önceki adımlar tamamlandığında kurala dayalı tadilat projesi 

hazırlanabilir. 

Bu yöntem, diğer ürün veya yapı tasarım süreç modellerinden farklı değildir. 

Farklılık gösteren özelliği varolan bina için önerilmesidir. Varolan durum tasarımcı 

tarafından değerlendirilerek yeni işlev için tasarım yapılmaktadır.. 

Bu şekilde, izlenen yöntemle ele alınan projelerin, tüm özellikler göz önüne alınarak 

değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir.  
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Çizelge 3.1: Yöntem adımları. 

 

1.   Yeni proje baĢlangıcı 

 

2.       KoĢullar 

2.1.      Koşulların belirlenmesi  

2.2.      Tabloda ilgili koşulların seçilmesi  

2.3.      Yeni karşılaşılan koşulların tabloya eklenmesi  

3.       Gereksinimler 

3.1.      Gereksinimlerin belirlenmesi  

3.2.      Tabloda ilgili gereksinimlerin seçilmesi  

3.3.      Yeni karşılaşılan gereksinimlerin tabloya eklenmesi  

4.       Çözümler 

4.1.      Çözümlerin belirlenmesi  

4.2.      Tabloda ilgili çözümlerin seçilmesi  

4.3.      Yeni karşılaşılan çözümlerin tabloya eklenmesi  

5.       Kurallar 

5.1.      Kuralların belirlenmesi  

5.2.      Tabloda ilgili kuralların seçilmesi  

5.3.      Yeni karşılaşılan kuralların tabloya eklenmesi  

6.       Yeni projenin hazırlanması 
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ġekil 3.1: Tadilat projesi hazırlama sisteminin kavramsal modeli. 
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3.2  KoĢullar 

Çok sayıda binaya tadilat yapılması gerekebilir. Ancak ekonomi ve kullanıcıların 

durumu gibi koşullardan dolayı tadilat yapılamayabilir. Bazen de koşullar, yapıda 

tadilata neden olabilir. 

Koşullar çözümleri de doğrudan etkileyebilmektedir. Koşullara bağlı olarak çözüm 

seçeneklerinden biri veya birkaçı seçilebilir. Örneğin; elektrik kesintisi çok oluyorsa 

ya alarm kullanılmamalı ya da elektriksiz alarm sistemi kullanılmalıdır. Kaynak 

taramaları yapıldığında, uygulanan projeler incelendiğinde, uygulayıcılarla 

görüşüldüğünde ve uygulamalardan elde edilen deneyimlerden koşulların; varolan 

bina koşulları, sosyal ve ekonomik, işlevsel, çevresel, tarihsel-kültürel ve yasal 

koşullar başlıkları altında ele alınabileceği saptanmıştır. 

3.2.1 Varolan bina koĢulları 

Tasarıma etki eden başlıca faktörlerden olan varolan bina koşulları; imar 

parametreleri, taşıyıcı sistem, yapı elemanları, hizmet sistemleri (tesisat) başlıkları 

altında incelenmektedir. 

Bu durum, yeniden işlevlendirme tasarımında; yapıları, strüktürlerine müdahalede 

bulunmadan başka kullanımlara dönüştürürken mekân kurgusunun oluşturulmasında 

çıkabilecek sorunlara, yapı ürünü ve uygulama teknolojisinin getireceği sorunlara, 

ayrık mekânların birleştirilmesi ya da büyük mekânların çağdaş yapı ürünleri ile 

küçük mekânlara ayrılması, yapılarda mekân kullanımı sırasında binaların çağdaş 

gereksinimlere cevap verememesi ya da işlevsel sorunlar yaratması gibi sorunlara 

neden olabilmektedir. Ayrıca tadilatı yapılacak binanın kolon aralıkları, bitişik ya da 

ayrık nizam olması, alanı, kat yüksekliği, kat adedi, topoğrafik durumu, geometrik 

şekli binanın düşünülen işlevinin yerine getirebilmesi için uygun olması gereklidir.  

Bina, çevre, strüktür, kabuk, servisler, teknik hacimler ve yapı ürününden oluşan 

farklı hizmet ömrüne sahip sistemler arasında bir uyum sağlayabilmelidir (Brand, 

1994). Örneğin, servis birimlerinin ömürleri bina ömründen kısadır ve değişik 

nedenlerden dolayı zaman içinde değişime gereksinim duyarlar. Bu sistemlerin 

bütünleşmesi yetersiz kalırsa bina sistemine zarar verebilir. 
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Çünkü bağımsız gibi görünseler bile binanın sistemleri her zaman birbirleriyle ilişki 

içindedir. Bir odanın nasıl ısıtılacağı, odanın ısıtma ve soğutma sistemleriyle 

ilişkisine, ısıtma ve soğutma sistemleri de yüzeyin enerji verimliliğine ve yapının 

sınırlarına bağlıdır. Ayrıca tadilat yapılacak olan binanın daha önce geçirdiği 

tadilatlar da göz önüne alınmalıdır. 

Strüktürel analiz: Tadilatı yapılacak binalarda zemin özellikleri, taşıyıcı sistemi  

(yığma, betonarme, kagir, çelik), bunları oluşturan elemanların strüktürel davranışları 

ve malzeme özellikleri, hasar türleri, hasar tespit yöntemleri ve müdahale 

tekniklerinin analiz edilmesi gereklidir. 

Yapıların onarılması ve/veya güçlendirilmesi, durum tespiti, varolan hasarların 

nedenlerinin değerlendirilmesi, yapıda örnekleme yapılarak, hasar tiplerinin 

dağılımlarının önemlerinin belirlenmesi, temel ve zemin durumu, beton dayanımı ve 

kalitesi, yapının (betonarme kesitler, taşıyıcı olmayan duvar sistemleri, vs.) projeye 

uygunluğunun tespiti, yapının statik değerlendirilmesi (rölöve hazırlanması, rölöve 

ile projenin karşılaştırılması, taşıyıcı sistemin incelenerek yapının yeni kullanım 

amacı, proje gereksinimleri ve yönetmeliklere göre yeniden çözülerek, yapı 

güvenirliliği ve gereksinimlere ne ölçüde yanıt verdiğinin tespiti) gibi ayrıntılı 

çalışmalardan sonra projelendirme aşamasına gelinebilen bir süreçtir. Yapının 

onarılması ve/veya güçlendirilmesi kararı verilmesi durumunda onarım ve/veya 

güçlendirme detay projeleri hazırlanır ve uygulamaya geçilebilir. Güçlendirme, yapı 

ve/veya elemanlarının yük taşıma kapasitesinin, rijitlğinin, sünekliğinin, 

stabilitesinin veya bunlardan bazılarının eski halinden daha iyi bir konuma 

getirilmesidir. 

Strüktürel analiz aşağıda belirtilen adımlar takip edilerek yapılabilir: 

a. Zemin Etütleri: Zemin profili, Taşıma gücü, Zemin emniyet gerilmesi, Oturma 

tahkiki, Yoğunluk, Kayma modülü, Bulk modülü, Poisson oranı, Young modülü, 

Zemin hakim titreşim periyodu, P ve S dalga hızları, Özdirenç değeri, Bölgenin 

depremselliği, 

b. Yapının Statik Değerlendirilmesi: Rölöve hazırlanması, taşıyıcı sistemin 

incelenerek yapının yeni kullanım amacı, proje gereksinimleri ve yönetmeliklere 

göre yeniden çözülerek, yapı güvenilirliği ve gereksinimlere ne ölçüde yanıt 

verdiğinin tespiti 



 

46 

 

c. Betonarme kalitesinin tespiti: Karot numunesi alınarak dayanım testlerinin 

yapılması, Ultrases ve Schmidth çekici okumaları ile Sonreb metodu kullanılarak 

yapı geneli hakkında bilgi edinilmesi, UPV testleri ile boşluk tayini, Covermeter 

okumaları ile donatı yeri ve etriye sıklaştırılması yapılıp yapılmadığının tayini, 

Örnekleme ile bazı bölgelerdeki donatıları açarak donatı çap/aralığının projeye 

uygunluğunun tespiti 

d. Yapısal Hasarların Tespiti: Çatlak ve kırılmaların nedenlerinin tespiti, 

Taşıyıcılığını yitirmiş elemanların tespiti 

e. Yapısal Olmayan Hasarların Tespiti: Korozyon kökenli çatlakların, Rötre 

çatlaklarının, segrege olmuş bölgelerin, betondaki bozulmaların tespiti 

f. Fizibilite: Detaylı etüdü baz alarak onarım ve/veya güçlendirmenin maliyet 

analizinin hazırlanması,  yapılabilmektedir. 

Yukarıda açıklanan etütler ışığında yapının sağlam, onarılması/güçlendirilmesi veya 

yıkılması hakkında karar verilir. Yapının onarılması/güçlendirilmesi kararı verilmesi 

durumunda onarım/güçlendirme detay projeleri ve mali plan/analiz hazırlanır. 

Projeye göre aşağıdaki güçlendirme yöntemlerinden biri ile yapı güçlendirilebilir: 

1. Betonarme mantolama ve betonarme perde eklenmesi 

a. Kolon kesitlerinin donatı eklenmesi ile büyütülmesi 

b. Betonarme perde eklenmesi 

c. Mantolanan kolonlar ve ilave perdeler için yeni temellerin eklenmesi 

2. Çelik konstrüksiyon 

a. Varolan taşıyıcı sistemin epoksi yapıştırma/kimyasal dübel kullanarak çelik 

konstrüksiyon ile mantolanması 

b. Çelik konstrüksiyon perde eklenmesi 

c. Mantolanan kolonlar ve ilave perdeler için yeni temellerin eklenmesi 

3. FRP sistem ile güçlendirme 

a. Sargı (confinement) amaçlı 

b. Eğilme (flexure) amaçlı 
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c. Darbe dayanımı (blast resistance) amaçlı 

d. Sehim kontrolü amaçlı 

4. Kompozit sistemler: Yukarıda açıklanan sistemlerin güçlendirme projesine bağlı 

olarak kompoze edilerek uygulanması mümkündür. 

Varolan bina analizi: Kullanıcı niteliklerinin ve amaçlarının saptanması, varolan 

işlev geliştirildiğinde hangi faaliyetlerin kolaylaşabileceği, düzeltilebileceği, 

hangilerinin olduğu gibi bırakılacağı, yapılabilirlik etütleri, karar, işlev ve olması 

gerekenler tasarımcı tarafından tesadüfe bırakılmayacak şekilde ele alınmalıdır. 

Kullanım aşaması için ise uyulması gereken kurallar listesi hazırlanmalıdır. 

Tasarımcı aşağıdaki girdilere sahipse konuyu doğru biçimde değerlendirebilir: 

 Varolan binaları tanımlayan, geçmişten günümüze anlatan bilgiler, 

 1/1000 planda yapının ya da yapıların bulunduğu alanın genel içindeki yeri, 

sınırları, bu alanın çerçeve içine alınarak belirlenmesi, 

 1/500 yakın çevre, 1/500 ölçekte olması gereken bütün ayrıntılar, yapıların 

sınıflandırılması, yapım yılları,  varolan kullanımları, yıkılabilecek yapılar, 

yaklaşım arterleri, kotlar, ölçüler, gibi. 

 1/200 plan, ağaç cinsleri, yaşları, gövde çapı, her bir ağacın kapladığı çap, 

yapıların alandaki aplikasyon ölçüleri, bina girişleri gibi. 

 Binaların ölçekli planları, alanları, 

 Kesitler, kotlar,  görünüşler, 

 Bütün sayısal girdiler. 

Binanın öncelikle değerlerinin saptanması gerekmektedir. Bu analiz şu başlıklar 

altında yapılabilir:  

  Görünüş özellikleri (yapıların sokakta aldıkları konum, yapıların kütlesel 

oranı, doluluk oranı, doluluk etkisi, boşluk oranı, boşluk etkisi, yapıların 

oluşturdukları çizgi, yapı ürünü, renk, doku gibi.),  

  İşlevsel özellikler (ticaret amaçlı kullanım, konut amaçlı kullanım, ofis 

amaçlı kullanım, yapının kullanılmama durumu),  

  Binanın taşıyıcısı bakımından (iskelet, yığma, kâgir, melez),  

  Binada kullanılan yapı ürünü bakımından (beton, ahşap, çelik, prefabrike),  
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Bu analizlerin sonucunda değerlendirilecek binalar dört grupta toplanabilir: 

 İç mekânı ve mobilyasıyla aynen kullanılacak binalar, 

 Aynen korunarak yeni işlev verilecek binalar, 

 Taşıyıcı sistemi korunarak işlev verilecek binalar, 

 Eski binanın üstüne, yanına, yakınına yeni ek bina yapılıp bir bütün 

oluşturularak korunacak binalar. 

Malzeme analizi: Malzemenin fiziksel (dış boyutlar, birim-hacim kütlesi, özgül 

kütle, doluluk, boşluk, su emme, kılcal su emme, basınçlı su geçirimliliği, özgül ısı, 

ısıl iletkenlik, genleşme katsayıları gibi), mekanik (dayanıklılık, yük taşıma gibi), 

teknolojik (cisimlerin sertliği, aşınması, darbe dayanımı, kıvamı gibi, kimyasal 

(aşınma paslanma,  bozulma gibi) özelliklerinin tespit edilmesi ile malzeme analizi 

yapılmış olur. Bu analiz sonuçlarına göre yenilenecek, onarılacak ve aynen 

kullanılacak malzemelerin hangisi olduğuna karar verilebilir. Özellikle mermer, 

traverten, granit gibi doğal taş cephelerin durumunun belirlenmesinde malzeme 

analizi yapılabilir. 

Binanın iĢlevsel analizi: Yapının mekânsal oluşum şeması, verilecek yeni işlevi 

etkileyen en önemli faktördür. Yapı mekân oluşumu açısından ele alındığında; 

yapının tek bir hacimden veya tekrarlanan hacimlerden oluşabileceği gibi karmaşık 

bir plan şemasına sahip olabilir. Bir şehir içi hanı, sinema olarak kullanılamayabilir 

ama çağdaş bir konaklama tesisi olabilir. Bunun gibi tek mekân özelliğine sahip bir 

kilise sınıflara bölünüp okul haline getirilemez, fakat İngiltere‘deki örneklerinde 

olduğu gibi bir oto galerisi ya da bir sinema olabilir. Varolan işlev şeması uygun 

olmayan bir Kilise okul, han sinema yapılırsa ya hiç olmaz ya da bu yapılar büyük 

ölçüde kimliklerini yitirir. 

Bir binanın kurgulanmasında mekânlar arası ilişkiler ve bunların işlerliği önem 

taşımaktadır. Bir şehir içi hanı konaklama tesisi olarak düşünülmüşse, burada doğal 

sirkülasyonda zorlamalar olabilir. Odasından çıkan bir insan doğrudan olarak 

danışmaya gidebilmek için zorunlu olarak avludan geçecektir. Bu belki bahar ve yaz 

aylarında kabul edilebilir, fakat diğer zamanlarda sorun yaratır. 

Binanın boyutsal analizi: Bir yapının yeniden işlevlendirilmesinde yeni işleve ait 

boyutsal gereksinimlerin varolan mekâna uygunluğu tespit edilmelidir. İlk şıkta ele 
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alınan mekânsal kurgu kapsamında belki bir şehir içi hanı konaklama tesisi olabilir 

ama bu sefer de mekânın boyutları sorun olabilir. Bunun için ilk yapılması gereken 

şey verilecek işlevin birimlerinin analizidir. Belki iki han odası bir yatak odası 

olabilecektir, ya da bir han odası iki yatak odasına karşılık gelecektir. Burada 

özellikle anıtsal yapılara çok yönlü yaklaşılması gerekir. Bir anıt bina yatayda ve 

düşeyde bölünerek belki otele dönüştürülebilir fakat bu durumda binanın ilk 

yapılışındaki kimliğinin sürdürüldüğünden bahsetmek pek olası değildir. 

Bina çevre iliĢkisi: Mimarlık alanındaki doğal, yapay ve toplumsal çevre girdileri 

burada da önemli verileri oluşturur. Örneğin, şehrin ticaret merkezindeki bir han 

yukarıdaki faktörlere göre otel olabilir fakat konumu açısından o yapının alışveriş 

işlevine ayrılması ekonomik açıdan daha yararlıdır. 

Tadilat,  mimari bütünlüğü korurken kullanıcının değişen gereksinimlerine göre bir 

binanın işlevinin değişimidir. Alanların açık düzenlenmelerine olanak veren ve esnek 

taşıyıcı sisteme sahip yapılar dönüşüm için en iyi potansiyele sahiptirler. 

Binanın meydana, geniş bir caddeye ya da bir sokağa cephesinin olması çevresiyle 

etkileşimi, tarihi niteliğe sahip olup olmaması, hâkim rüzgâr yönünde olup olmaması, 

binanın yeniden kazanacağı işlev için önemlidir. Varolan bina; imar parametreleri, 

taşıyıcı sistem, yapı elemanları, hizmet sistemleri (tesisat) başlıkları altında 

değerlendirilebilir: 

3.2.1.1 Ġmar parametreleri 

 İmar durumu, kat adedi/niteliği, kat yüksekliği, alanı, yaşı, izdüşüm şekli, taks, kaks, 

tadilat katları, bina derinliği olarak açıklanmaya çalışılmıştır.  

Ġmar durumu: Tadilatı yapılacak binanın imar durumu, tretuar genişliği, yüksekliği, 

bitişik nizam olup olmaması tadilat tasarımına etki eder. Çalışma koşullarını, cephe 

tasarımlarını, tabelanın konulacağı yerin belirlenmesini etkiler. 

―Ayrık bina; iki yanı komşu parsellerdeki binalara bitişik olmayan binalardır ‖ (İBB, 

2007).   

―Bitişik bina; iki yanı komşu parsellerdeki binalara kısmen veya tamamen bitişik 

olan binalardır ‖ (İBB, 2007). 
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Kat adedi: Binada kaç kat olduğu da tadilatı etkileyen koşullardandır. Binalarda 

genellikle, bodrum, zemin ve normal kat/lar bulunur. Zemin katın işyeri olarak 

kullanıldığı yapılarda asma kat da bulunabilir. Birden çok kata tadilat yapılacak ise 

düşey sirkülasyonun rampa, merdiven ve/veya asansör ile çözülmesi gereklidir. Eğer 

merdiven varsa ve merdiven yeri değişecekse döşeme kapatılır yeni merdiven için 

işlevsel ve strüktürel olarak uygun yerden döşeme boşluğu açılır. Belirlenen yapı 

ürünü ile yeni merdiven yapılır. İhtiyaç halinde asansör de konulabilir. Binada 

bodrum kat olması ıslak hacimlerin, sığınağın veya deponun daha az işlevsel bir 

mekânda olması ihtiyacına karşılık verebilir. Sirkülasyon merdiven ve/veya asansör 

ile sağlanabilir. Aynı zamanda bazı durumlarda bodrum katta otopark gereksinimi 

karşılanabilir. Bunun için otopark alanının dışında rampa ya da asansör 

konulabilecek büyüklükte mahal gereklidir. 

İmar yönetmeliğinde ―umumi binalarla, otel, iş hanı, büro, pasaj, çarşı ve 

benzerlerinin 1'den fazla katı olan ev ve apartmanların bağımsız bölümlerinin ortak 

merdivenleri ahşap,  Merdiven kolu sahanlık genişlikleri; (1.20) m.den diğer 

binalarda(1.00)m.den az, olamaz denilmektedir‖ (İBB, 2007). Banka şubeleri, 

bodrum ve zemin kat olmak üzere iki kat, zemin ve birinci kat olmak üzere, iki kat, 

zemin, birinci ve ikinci kat olmak üzere, üç kat, bodrum, zemin, birinci kat olmak 

üzere, üç kat, bodrum, zemin, dört normal kat olmak üzere, altı kat ve altı kattan 

fazla olabilmektedir. 

Kat yüksekliği: İç mekânda döşemeden tavana kadar olan mesafesidir.  ―Binanın kat 

yüksekliği, binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafesi bina 

yüksekliğidir. İmar planı ve yönetmelikte öngörülen yüksekliktir İç Yükseklikler, 

genel olarak binalarda, içerisinde insan oturan, yatan, çalışan ölümlerin bitmiş tavan 

yüksekliği (döşeme kaplaması üstünden tavan sıvası ve varsa) dekorasyon kaplaması 

altına kadar) 2.40 m den az olamaz. Diğer servis bölümleri ve iskân edilmeyen 

katların yüksekliği 2.20 m olabilir‖ (İBB, 2007). 

Banka şubeleri için istenen, zemin katta kat yüksekliğinin 3metreden, bodrum kat ve 

asma kat yüksekliklerinin 2,5 metreden az olmamasıdır.  

Varolan binanın alanı: “Bodrumlarda iskân edilen katların %50'si ile, asma kat, 

çekme kat ve çatı katları, dâhil iskân mümkün olan bütün katların ışıklıkları çıktıktan 

sonraki alanları toplamı yapı inşaat alanıdır. Kapılı çıkmalar, açık ve kapalı 
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merdivenler veya yapıya mahreç veren zemin kat dışındaki açık koridorlar yapı 

inşaat alanına dâhildir. Açık çıkmalar ve iç yüksekliği (1.80) metreyi geçmeyen ve 

sadece tesisatın geçirildiği tesisat galerileri ve katarı ve yangın merdivenleri ile 

müştemilat (garaj, kalorifer dairesi, kömürlük, kapıcı dairesi, sığınak vb) bu alana 

dâhil değildir‖ (İBB, 2007). Tadilatı yapılacak binanın alanı, proje, inşaat, işletme 

maliyetini etkilemektedir. Banka şubeleri için ortalama 300-350 m
2
 alanlı en az 200 

m
2
 alanlı en çok 1250 m

2
 alanlı olabilmektedir. 

YaĢı: Yeni binalarda tadilat yapmak eski binalara nispeten daha kolay olmasına 

rağmen bazen eski binalarda daha kaliteli yapı ürünü ve daha kaliteli işçilik 

görülmektedir. Binanın yaşı, yapım yılı 2000‘den önce,1975 ile 2000 arasında ve 

2000den sonra olan yapılar olarak belirlenebilir. 

Bina cephesi: a) Parsel nizamında: binanın toprak üstündeki ilk katının parselin yol 

tarafındaki duvarının dış yüzüdür.  b) Köşe başı parsellerde: binanın kot aldığı yol 

tarafındaki toprak üstündeki ilk kat duvarının dış yüzüdür‖ (İBB, 2007). 6 metreden 

az, 6-15metre arası, 15 metreden fazla olarak sınıflandırılabilir. 

Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS): ―Taban alanının imar parseli alanına oranıdır‖ 

(İBB, 2007).  Taban alanı kat sayısı; 0,5 ile 1 arasında, 1 ile 3 arasında ve 3‘ün 

üstünde şeklinde değerlendirilebilir. 

Kat (ĠnĢaat) Alanı Kat Sayısı (KAKS, Emsal): ―Yapı inşaat alanının imar parseli 

alanına oranıdır‖ (İBB, 2007). Taban alanı kat sayısı; 0,25 ile 0,50 arasında, 0,50 ile 

0,75 arasında ve 0,75 in üstünde olarak sınıflandırılabilir. 

Tadilat katları: Tadilat binanın tamamında yapılabileceği gibi sadece bazı 

katlarında da yapılabilir. Banka şubeleri için genellikle zemin, olmak üzere tek kat, 

bodrum, zemin olmak üzere, iki kat, zemin ve birinci kat olmak üzere ikinci kat, 

zemin, bir, iki olmak üzere üç kat, bodrum, zemin, bir, olmak üzere üç kat, bodrum, 

zemin, bir, iki olmak üzere dört kat olarak tadilat yapılmaktadır. 

Bina Derinliği: ―Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası 

arasındaki dik hattın uzaklığıdır‖ (İBB, 2007). Bina derinliği koşulu, 10m ve daha az, 

10m-25m, 25 m ve üzeri olarak değerlendirilebilir. 
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3.2.1.2 TaĢıyıcı sistem 

Varolan yapının strüktürünün analiz edilmesi hayati öneme sahiptir. Taşıyıcı 

sağlamlık durumuna bakılmalıdır. Gerekli görüldüğünde güçlendirme, basit onarım 

ya da takviye yapılmalıdır. Varolanın tahlilinin yanı sıra deprem tetkikleri de 

yapılmalı gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Taşıyıcı elemanların yerlerini 

değiştirmek veya kaldırmak statik yönden sakıncalıdır. Projelendirilip gerekli takviye 

ve ilavelerin yapılarak yer değiştirmesi de ekonomik olmadığı için sabit kalması 

daha uygundur. Tasarım bu sınırlar içinde yapılmalıdır. Kolon aralıkları 

tanımlanmalıdır. Bir iş için gerekli minimum açıklık saptanmalıdır. 

 Aynı zamanda taşıyıcı sistem, binanın doluluk boşluk oranını, cephe düzenini, 

binanın mekân kullanımındaki geometrik biçimi tanımlayan bir olgudur. Binanın 

taşıyıcı sistemi binanın içini ve dışını boyutsal olarak organize etmemizi sağlayan bir 

geometrik uzunluk olan modülü meydana getirir. Pencere boşluğu, tavan bölüntüleri, 

ışıklandırma, havalandırma ve elektrik tesisatı da bu modüle bağlı olarak 

boyutlandırılabilir. 

Esneklik açısından da taşıyıcı sistem önemlidir. Bina varolan işlevinden başka bir 

amaçla kullanılmak istendiğinde ihtiyaca yönelik mekânlar oluşturabilmek taşıyıcı 

sistemle ilişkilidir. Taşıyıcı sistem, tasarım imkânlarını kısıtlayıcı olabilir. Taşıyıcı 

sistem; malzeme, kirişler, kolonlar, taşıyıcı duvarlar olarak gruplandırılabilir. 

3.2.1.3 Yapı elemanları 

Duvarlar, döşemeler, çatı (kullanılan yerin doğrudan ilişkili olduğu çatı), doğramalar 

ve merdiven başlıkları ile incelenebilir. 

Duvarlar: Tadilatı yapılacak mekânın duvarları tuğla, dış duvarlar gaz beton, 

prefabrik panel beton, dış duvarlar çelik konstrüksiyon üzeri beton panel, doğal taş 

kaplı, yapay taş kaplı, metal kaplı, ahşap kaplı, dış cephe boyalı olan, ısı yalıtımı 

önlemi olmayan, çift duvar arası ısı yalıtım olan, dışarıdan polistren köpük ısı 

yalıtımı olan, içeriden polistren köpük ısı yalıtımı olan, dışarıdan kaplama altı 

mineral yünü ısı yalıtımı olan, duvarlarda su yalıtımı önlemi olmayan, duvarlarda ısı 

yalıtımı olmayan ya da ses yalıtımsız olabilir.  

DöĢemeler: Tadilatı yapılacak olan mekânın döşemeleri; kaplamasız, doğal taş kaplı, 

seramik kaplı, mozaik kaplı, ahşap kaplı, halı kaplı, pvc kaplı, yükseltilmiş döşeme 
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olan, ısı yalıtımı önlemi olmayan, ıslak hacimlerde su yalıtımı önlemi olmayan, 

yetersiz  ısı yalıtımlı bulunabilir. 

Çatı (kullanılan yerin doğrudan iliĢkili olduğu): Isı ve su yalıtımı önlemi 

alınmamış teras, ısı ve su yalıtımlı gezilemeyen teras, ısı ve su yalıtımlı gezilebilen 

teras, bitüm esaslı yapı ürünü kaplı teras, polimer esaslı yapı ürünü kaplı teras, kil 

esaslı yapı ürünü kaplı ısı yalıtımlı eğimli, kil esaslı yapı ürünü kaplı ısı yalıtımsız 

eğimli, (mineral kaplı) bitüm esaslı yapı ürünü kaplı ısı yalıtımlı eğimli, (mineral 

kaplı) bitüm esaslı yapı ürünü kaplı ısı yalıtımsız eğimli, mineral lifli çimento esaslı 

yapı ürünü kaplı ısı yalıtımlı eğimli, mineral lifli çimento esaslı yapı ürünü kaplı ısı 

yalıtımsız eğimli, metal yapı ürünü kaplı ısı yalıtımlı eğimli, metal yapı ürünü kaplı 

ısı yalıtımsız eğimli, polimer esaslı yapı ürünü kaplı ısı yalıtımlı eğimli ya da polimer 

esaslı yapı ürünü kaplı ısı yalıtımsız eğimli çatı kullanılan bir binaya tadilat 

gerekebilir. 

Merdiven: Tadilatı yapılacak mekân katlar arası merdiven olmayan, betonarme 

merdiven, çelik merdiven veya ahşap merdiveni olan ya da katlar arası merdiveni 

olan ama kullanılabilecek durumda olmayan bir yer olabilir. 

Doğramalar: Yapı doğraması olmayan, alüminyum doğrama, demir doğrama, ahşap 

doğrama varolanda doğrama olan ama kullanılamaz durumda olabilir. 

3.2.1.4 Hizmet sistemleri (tesisat) 

Yapıların yeniden işlevlendirilmesinde, ısıtma, havalandırma, klima, su tesisatları, 

pis su giderleri ve drenajlar, yangın söndürme sistemleri, doğal gaz sistemleri, 

aydınlatma sistemleri, güvenlik kontrol ve alarm sistemleri gibi hizmet sistemleri ile 

ilgili sorunlar da göz önünde bulundurulması gereklidir.(Iselin, ve Lemer,1993). 

Hizmet sistemleri ısıtma sistemi, soğutma sistemi, havalandırma sistemi, su 

donanımı, elektrik tesisatı, yangın tesisatı, aydınlatma sistemi, güvenlik kontrol 

sistemi olarak sıralanabilir: 

Isıtma sistemi: Tadilatı yapılacak bina, elektrikli, güneş enerjili, yakıtlı (katı, sıvı, 

gaz), çok kullanıcılı merkezi ısıtma sistemi olan, ısıtma sistemi olmayan bir bina 

olabilir. Isıtma radyatör, konvektör, tavandan panellerle, duvar tipi klima 

elamanlarıyla ya da kanal tipi klima elamanlarıyla sağlanmakta olabilir. 
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Soğutma sistemi: Binada soğutma sistemi olmayabileceği gibi, soğutma tavandan 

panellerle, duvar tipi klima elamanlarıyla ya da kanal tipi klima elamanlarıyla 

sağlanmakta olabilir. 

Havalandırma sistemi: Şube olarak tadil edilecek mahalde doğal havalandırma 

yetersiz olabilir, doğal havalandırma olmayan, sağlanma imkânı olan ya da olmayan,  

yapay havalandırma sistemi olmayan, havalandırma sistemi olan, ancak yetersiz 

olan, havalandırma bacası olan, olmayan,  

Su donanımı: Binanın ana su şebekesine bağlantısı olmayabilir, varolan su donanımı 

elemanları yeni işlev kurgusu için uygun olabilir. Ayrıca su donanımı elemanları 

yeni işlev kurgusuna engel teşkil etmekte, temiz su tesisatı yetersiz, temiz su tesisatı 

gerekli ve yeterli niteliklerde, su deposu olan, koyulabilecek su deposu yeri, 

hidroforu olan, olmayan, drenaj sistemi olan, olmayan, pis su tesisatı yetersiz, pis su 

tesisatı gerekli ve yeterli niteliklerde olan bir bina olabilir. 

Elektrik tesisatı: Bina, elektrik şebekesine bağlantısı olan ya da olmayan varolan 

elektrik tesisatı elemanları yeni işlev kurgusu için uygun olan bir yapı olabilir. 

Tadilatı yapılacak bina, elektrik tesisatı yeterli ve güvenli olan ya da olmayan 

jeneratör olan, olmayan bir yapı olabilir. Bunun yanında boru kanallı, galvaniz tavalı 

ya da sac tavalı elektrik tesisatına sahip bir binada tadilat gerekebilir. 

Yangın tesisatı: Yapı yangın merdiveni olan, olmayan, yangın merdiveni yeterli 

olan, yetersiz olup onarıma gereksinim duyulan, acil çıkış olmayan, olan, duman 

kontrol sistemi olmayan, olan, yangın söndürme sistemi olmayan, kuru veya yaş 

sprinkler sistemi olan, , yangın söndürme sistemi yeterli olmadığı bir bina olabilir. 

Aydınlatma sistemi: Tadilat yapılacak olan mekân doğal aydınlatma sağlanmış, 

doğal aydınlatma sağlanmamış, ancak olanak olan, doğal aydınlatma sağlanmamış, 

olanak olmayan, yapay aydınlatmanın yeni işlev kurgusu için uygun olduğu, 

olmadığı, yapay aydınlatmanın günün gereksinimleri için yetersiz olduğu bir 

aydınlatma sistemine sahip olabilir. 

Güvenlik kontrol sistemi: Güvenlik kamera sistemi olmayan, güvenlik alarm 

sistemi olmayan, güvenlik camı olmayan, kasa güvenliği için sac duvar olmayan bir 

mekâna da şube yapılmak istenebilir. 
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3.2.2 Sosyal ve ekonomik koĢullar 

Varolan binanın bulunduğu çevrede yaşayan insanların gelir düzeyleri, kültürel 

yapıları, yaşam biçimleri tadilatı etkileyen koşullardandır.  

YaĢam kalitesinin değiĢimi: Zamanla ve teknolojik gelişmelerle beraber yaşam 

anlayışı değişmekte bina gelişime bağlı olan yeni gereksinimlere yetersiz 

kalabilmektedir. Yaşam kalitesinin değişimi ile bina gelişime bağlı olarak 

gereksinimlere yetersiz ve/veya bina teknolojik gelişim karşısında yetersiz kalabilir. 

Toplumdaki kültürel değiĢim: Geçen zaman, toplumdaki bilimsel ve teknolojik 

gelişmelerin topluma yansıması, seyahat imkânlarının artması sosyal ilişkileri 

artırmış, farklılaştırmış tüm bunların kültürler değişmiştir Bu değişime bağlı olarak 

toplumda oluşan kültürel değişimler de tadilat tasarımını etkiler. Tadilat yapılacak 

bina çağdaş kültür anlayışının gerisinde ya da zamana bağlı belli alışkanlıkların 

değişmesiyle yetersiz kalmış durumda olabilir.  

Yaşam kalitesinin değişimi, göçler, kentlerin çeperlere doğru genişlemesi kültürel 

gelişimi de beraberinde getirmekte, varolan binanın donanım sistemi günün çalışma 

gereksinimlerine yanıt veremeyebilir. 

3.2.3 ĠĢlevsel koĢullar 

Binanın varolan işlevi ve mekân kurgusu tadilat projesinin hazırlanmasında etkili 

öğelerdir. 

Varolan iĢlev: Teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun bugün insan zekâsının bütün 

tasarımları hayata bina işlevini korumakta olabileceği gibi işlevini yitirmiş de 

olabilir. Bir banka şubesi tadilat yapılarak yine aynı işlevi alabileceği gibi bir 

dükkan, bir mağaza hatta bir konut işlevini yitirerek banka şubesi haline 

dönüştürülebilir. 

Varolan mekân kurgusu: Binaya ait bir mekân kurusu olmayabilir. Tadilatı 

yapılacak yer işleve uygun olmayan bir mekân kurgusuna da sahip olabilir. 

3.2.4 Çevresel koĢullar 

Tadilatı yapılacak binanın çevresinde yeşil alan, ana arter, yaya yolu olması, konut 

alanı, iş merkezi ya da hastane bölgesinde bulunması, çalışma saatlerini, nakliye ve 

taşıma sürelerini doğrudan etkiler. Bir yapıyı çevresinden ayrı düşünmemek gerekir. 
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Çevredeki alt yapı, yapılaşma, doğalgaz, su, elektrik hatlarının çekildiği yerler tadilat 

yapılırken maliyeti önemli ölçüde etkiler. Çevre yapıların bitişik ya da ayrık düzende 

oluşu, ulaşım aksları, çevresel davranış hareketleri de tadilata etki eden öğelerdir.  

Bina konumu, topografya, işlev, altyapı, yakın yapıların durumu ve iklim çevresel 

koşulların alt başlıkları olarak sıralanabilir. 

Bina konumu: Binanın konumu alacağı işlevi doğrudan etkileyebilmektedir. Ana 

arterdeki yapıların ekonomik olarak daha kıymetli olmasından dolayı, ekonomik 

kazanç sağlayan nispeten büyük hacimli işletmeler yer almaktadır. Örneğin, bina ana 

arterdeyse iş merkezi, banka şubesi, hastane, kütüphane, lokanta gibi işlevler için 

kullanılabilmektedir. 

Topoğrafya: Arazinin topografyası tadilatı etkileyen bir koşuldur. Arazinin düz veya 

eğimli olması çalışma koşullarını, yapı ürünlerinin yatayda ve düşeyde taşınmasını 

ve nakliyeyi etkiler. Düz bir zeminde yapı ürünü nakliyesi ve taşıması daha kolayken 

eğimli bir zeminde daha zahmetli, dolayısıyla daha maliyetlidir. Arazi eğimli ise 

çalışma koşulları zorlaşmaktadır. 

YerleĢme: Tadilatı yapılacak olan mekân konutların fazla olduğu bir yerleşimde, iş 

merkezlerinin, büyük işletmelerin yoğunlukta yer aldığı bir alanda, yönetim 

merkezlerinin bulunduğu bir yerde, sağlık ocakları hastane eczane gibi sağlık 

merkezlerine yakın bir yerleşimde, askeri alanda ya da sanayi alanında bulunabilir. 

Altyapı: Tüm bunların yanında yapının belediye imkânlarından yararlanıp 

yararlanmaması alt yapısının, su ve pis su bağlantısının nasıl olduğu özellikle ıslak 

mahallerde yapılacak işlemler için önem taşımaktadır. 

Yakın yapıların durumu: Yapılı bir çevrede yeni işlevi alacak olan binanın 

çevresinde nitelikli yapılar bulunup bulunmadığı koşulu tespit edilmelidir. 

Ġklim koĢulları: Sıcak iklim bölgelerinde inşa faaliyetlerini sürdürmek, iş verimi ve 

güneş ışığından faydalanma süresi daha fazla olacağı için tercih sebebidir. İklim 

koşulları doluluk boşluk oranını belirleyen ene önemli etkenlerden biridir. Sıcak 

iklim bölgesinde daha geni açıklıklı pencereler yapılabilirken, soğuk iklim 

bölgesinde ise sağır duvarlı yapılar yapılmaktadır. 
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3.2.5 Tarihsel- kültürel koĢullar 

Varolan binanın tarihi niteliği: Varolan binanın tarihi eser olup olmadığı, tescilli 

eser ise kaçıncı dereceden tarihi eser olduğu tadilat projesi tasarımını etkileyen 

koşullardandır. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurul‘unun vereceği karar doğrultusunda plan şemasına ve cepheye müdahale 

yapılabilir.  

Toplumdaki kültürel değiĢim: Tadilat yapılacak binanın bulunduğu yerdeki sosyal 

sınıfta (eğitim, gelir düzeyi, meslek, entelektüel düzey) ve kültürel özelliklerinde 

değişiklik oluşması kullanıcı gereksinimlerinin değişmesine veya bazılarının önem 

kazanmasına neden olabilir. Yaşam biçimi, anlayışı ve beklentileri değiştikçe 

gereksinimler de değişmekte ve bu durum yapılara da yansımaktadır. 

3.2.6 Yasal koĢullar 

Yapılar, içinde bulundukları yapay çevreden, yapay çevre de içinde yaşayan 

insanlardan etkilenmektedir. Yapılarda yeniden işlevlendirme önerileri kanunlar, 

yönetmelikler, şartnameler, standartlar ve yönergeler tarafından sınırlandırılmaktadır.  

Tadilat tasarımını kısıtlayıcı olmasına karşın, tadilatın yasal çerçeve içinde yapılması 

gereklidir. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 2004/2182 esas, 

2007/353 karar sayılı kararında taşıyıcı sisteme dokunulmadan izinsiz tadilat 

yapılabilir demektedir. Bu gibi kararlarla, yapıların yasal izin almadan, taşıyıcı 

olmayan ama yapı kurgusunun önemli bir parçası olan duvarları yıkılabilecek, 

yumuşak katlar oluşacak ve bu tadilatların yapıldığı binalar depremde büyük risk 

altında kalabilecektir. ―Binaların giriş katlarında, genellikle mağaza, restoran, banka 

gibi gelir getirici amaçlar için bölme duvarlar önemsenmeyebilir, böyle binalarda 

giriş katı, yanal ötelenmeler bakımından, üst katlara nazaran, rölatif olarak önemli 

ölçüde zayıf olur‖ (Tezcan ve diğ., 2007).  

Binalarda bulunması zorunlu olan ―enerji kimlik belgesi‖ni tarifleyen tadilatta 

mimarların sorumluluklarını da tanımlayan ―Binalarda Enerji Performansı 

Yönetmeliği‖ 5 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş ve ―Binalarda Isı 

Yönetmeliği‖ yürürlükten kaldırılmıştır. Varolan binalara (bu çalışma kapsamında) 

yeniden işlev kazandırılmasında ilgili olan bu ve benzer yasal kurallar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir:  
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  2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu (TBMM - Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) 

 3194 Sayılı İmar Kanunu (TBMM - Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) 

  5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu(TBMM - Kültür ve Turizm 

Bakanlığı) 

 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (TBMM - Kültür 

ve Turizm Bakanlığı) 

 Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı- 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı) 

 Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı- 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı) 

 Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik  (Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı) 

 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (İçişleri Bakanlığı ve 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) 

 Gürültü kontrolü yönetmeliği   (Çevre Bakanlığı ) 

 Aydınlatma yönetmeliği Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 

 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ( Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) 

 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar 

Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik(Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı) 

 Otopark Yönetmeliği( Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) 

 Asansör YönetmeliğiSanayi ve Ticaret Bakanlığı 

 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (Bayındırlık 

ve İskân Bakanlığı) 

 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığı) 

 Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) 

 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) 
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 Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği (Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı) 

 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği(Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) 

 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Lisans Yönetmeliği (Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu) 

 Çed Yönetmeliği(Çevre ve Orman Bakanlığı) 

 Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı Mimari Proje Düzenleme Esasları 

(Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) 

 Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmetleri 

Şartnamesi (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) 

 Mimari Projelerde Özürlü ve Yaşlılarla İlgili Olarak Uyulması Gereken 

Temel Kurallar 

 Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı Mimari Proje Düzenleme Esasları 

 Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmetleri 

Şartnamesi 

 Özel Teknik Şartnameler 

Çizelge Ek A‘da banka şubesi için kullanılacak binanın hangi koşullarda olduğu, 

bina, sosyal ve ekonomik durum, işlev, çevre, tarihi- kültürel süreç ve yasal koşullar 

ölçütleri göz önünde bulundurularak birbirini oluşturan etkenlerle tablo üzerinde 

anlatılmıştır. 

3.3  Gereksinimler 

Yapıdaki gereksinimler farklı koşullardan kaynaklanmaktadır. Yapı kendisinden 

beklenen performansı sağlarsa gereksinimleri karşılayabilir. ―İşlevini yerine 

getirebilmesi için yapının göstereceği performans niteliklerine bağlıdır― (Balanlı, 

1997).   

Gereksinimlerin kime ait olduğu ve katılımcı, inşaat ya da kullanım aşamasında 

olduğu tanımlanmalıdır. 

Gereksinimler katılımcılar açısından dört boyutlu bir model olarak ele alınabilir: 
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 İşveren gereksinmeleri 

 Tasarım profesyonelleri  (mimar ve mühendisler) gereksinimleri 

 Uygulayıcı gereksinimleri (rahat çalışma ortamı,  yapım maliyetini düşük 

tutmak, işi kısa sürede bitirmek) 

 Kullanıcı gereksinimleri (biyolojik, psikolojik, sosyolojik) 

Yapılar zaman içinde işlevlerini kaybederek güncel gelişmelere bağlı olarak yeni 

işlevlere gereksinim duymaktadır. Bir binanın yaşam evrelerinin herhangi birinde 

katılımcıların koşulları ve beklentileri performans gereksinimleri ile ifade 

edilmektedir (Aygün, 2000). 

Gereksinimler: 

 Fiziksel çevre kontrolü ile ilgili ölçütler, 

 Psiko - sosyal gereksinimler ile ilgili ölçütler, 

 Boyutsal kararlar ile ilgili ölçütler, 

 Yapı ürünü kullanımı ile ilgili ölçütler, değerlendirilerek belirlenebilir. 

Gereksinimler, şubede olması gerekenler yapıya ait özellikler ile birlikte 

değerlendirilerek gereksinimler belirlenecektir. Örneğin; varolan durum - soğuk; 

müdahale - ısı yalıtımı. Bundan sonra yapılacak değişikliklerin tespit edilme süreci 

başlayacaktır. 

Banka şubelerinin çok sayıda gereksinimi vardır. Bir banka şubesi mekânsal açıdan 

işveren, personel ve müşterinin çeşitli gereksinimlerini karşılarken binanın yaşam 

döngüsü içinde de bina ile uyumlu bir şekilde çalışmalıdır. Banka şubesinde alan ve 

plan uygunsa, genellikle zemin katta ATM holü, müşteri holü, vezneler, kiralık 

kasalar, arşiv; birinci katta müdür odası, müşteri temsilcilileri, operasyon birimi, 

mutfak, tuvalet ve lavabo yer alması istenmektedir. 

3.3.1 ĠĢlev gereksinimleri 

Banka şubelerinde çok çeşitli hizmet ürünleri olduğu için, şubeye giren müşteri, 

bireysel müşteri temsilcisi ve hoş geldiniz (meater greater) standı ile karşılanabilir, 

müşterinin ihtiyacına göre yönlendirme yapılabilir. 

İşlev gereksinimlerinden bina girişi önemlidir. Girişin anlaşılır olması, dışarıdan 

içerinin algılanabilmesi gereklidir. 
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Giriş-danışma, giriş-gişe, gişe-operasyon, gişe-müşteri temsilcisi, giriş-müdür, 

müşteri temsilcisi-müdür, giriş-kasa, yönetim mekânları-teknik mekânlar ilişkisi, 

birimler arası ilişkiler gereksinimler olarak sıralanabilir. Aynı zamanda, operasyon 

giriş- çıkış ilişkisi, dışarıyla giriş- çıkış ilişkisi, dışarıyla görsel ilişkisi, dışarıyla sesli 

ilişkisi, gişe giriş- çıkış ilişkisi de birimler arası ilişkiler olarak sayılabilir. 

Katlar arası ilişkiler, katlar arası sirkülasyon ve katların birbirinin işlevini 

etkilememesi gereksinimleri olarak tanımlanabilir. 

Müşteri yönlendirmesi, gereksinimi, müşterinin doğru birime yönelimi, müşterinin 

hızlı ve etkin hizmet alabilmesi olarak ele alınabilir. Müşteri tavana asılı, yere ya da 

duvara monte edilmiş yönlendirme yazıları ve renkleri ile gideceği bölümü rahatlıkla 

görebilmelidir. Örneğin, turuncu işletme bankacılığının, kırmızı bireysel bankacılığın 

renkleri olarak belirlenebilir ve mekânlar bu renkler kullanılarak düzenlenebilir 

İşlevsel gereksinimlerden biri olan donanım; iletişim ağı, kullanıcının şube içinde ve 

dışında kolayca işlem yapabilmesi ve yönetimin veri depolama gereksinimidir 

Mekânlar arası yapı ürünü ve güvenlik önemi/önlemi farkı olarak 

değerlendirilebilecek olan mekânların işlevsel farklarının belirlenmesi işlev 

gereksinimlerindendir. 

Sürdürülebilir mimarlığın da öğelerinden olan esneklik, değişebilir alanlar yaratmak, 

genişleme olanağı olarak tanımlanabilir. 

İşlev gereksinimlerinden bir diğeri de hacimdir. Müşteri holü gibi mekânların açık, 

gişe, müşteri temsilcisi gibi birimlerin yarı açık ve teknik oda, ıslak hacimler gibi 

alanların kapalı hacim olarak planlanması gereklidir. 

Banka şubesinin işlevinin sürdürülebilir ve planlanan ölçüde uzun ömürlü olması için 

mekânsal gereksinimlerin karşılanması gerekmektedir. Örneğin sistem odasına 

konulacak cihazın kapağının açılabilmesi için en az 2,2 metrelik bir uzunluğa 

gereksinim duyulmaktadır. Gişe gibi bazı mekânların alanının en az 5 m
2
 alanlı 

olması, operasyon gibi mekânların en çok 20 m
2
 alanlı olması hacim gereksinimleri 

olarak sıralanabilir. 

Banka müşterilerinin ilgili birimlere kolay ulaşımlarının sağlanması, müşterinin 

girmesi istenmeyen birimlere de ulaşımlarının engellenmesi banka şubesinin işlev 

gereksinimlerindendir. Örneğin; müşteri gişeye kolay erişilmeli, teknik hacimlere 
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ulaşılmamalıdır. Bunun için müşterinin işlem yapacağı birimler birbirine yakın 

planlanabilir.  

3.3.2 Güvenlik gereksinimleri 

Güvenlik gereksinimleri iki ana başlık altında toplanabilir: 

 Can güvenliğine dair gereksinimler 

 Mal güvenliğine dair gereksinimler 

Can güvenliğine dair gereksinimler, bina kullanıcılarının kullanım sırasındaki, 

uygulama sırasında uygulayıcıların can güvenliğinin sağlanmasıdır. Yangın, deprem 

güvenliği önlemlerinin alınması, saldırı gibi durumlar için önlemlerin alınması, insan 

sağlığını tehdit etmeyecek yapı ürünü kullanımı, can güvenliğini tehdit etmeyecek 

yapım, can güvenliği gereksinimleri olarak sıralanabilir.  

Mal güvenliğine dair gereksinimler, bina içindeki maddi önem teşkil eden eşyaların, 

bölümlerin ya da binanın kendisinin güvenliğinin sağlanması gerekliliğidir. 

Kasa güvenli hacim, gişe ve operasyon gibi birimler gözetim altı, müşteri holü ve 

diğer birimler denetim altı olarak değerlendirilip mal güvenliğine dair 

gereksinimlerin alt başlıkları olarak sıralanmıştır.  

Banka şubelerinde acil durumda kaçışlarda sorun olmayacak şekilde acil çıkışlar 

düzenlenmelidir. Acil çıkış kapıları yangın direnimi olan malzemeden yapılmış 

olmalıdır. 

3.3.3 Konfor ve sağlık gereksinimleri 

İç ortamdaki kullanıcının konfor koşulları içinde olması verimini artırır. İç mekân 

konfor koşullarının oluşturulmasına yönelik gereksinimler; ısı (iç hava ve yüzey 

sıcaklıkları, nem oranı), ses (gürültü kontrolü ve akustik), hava (hızı ve kalitesi, nispi 

nem), ışık (ışık düzeyi, kamaşma), su (su girişinin ve çıkışının engellenmesi) ve 

ergonomidir. 

Isıl konfor, iç ortamda olması gereken konfor türlerinden biridir. Yapının iç 

ortamdaki ısıl konforun sağlanması ve sürdürülmesindeki önemi son yıllarda daha 

fazla anlaşılmıştır. Isıl konfor; iç hava sıcaklığının, yüzey sıcaklığının ve nem 

oranının dengede olması ile sağlanabilir. 
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Gürültü kontrolü, akustik konforun sağlanması da, kullanıcının sağlığını ve verimini 

etkileyebilmektedir. Dış ortamdan kaynaklanan sesin iç ortama girişinin etkili şekilde 

kontrol edilebilmelidir. Cam cephe sistemlerinin bir türü olan çift kabuklu cephe 

sistemlerinin geliştirilmesinin bir nedeni de etkin ses kontrolü sağlayabilmesidir. 

―Genel olarak, malzemenin boşluksuz oluşu, birim ağırlığının ve elastiklik 

modülünün yüksek olması ses kontrolü açısından olumludur‖ (Kiper, 1992).  

Hava; havalandırma hızı, kalitesi ve nispi nem olarak alt başlıklarda 

değerlendirilebilir. Konfor şartlarının sağlamasında başlıca kriterlerden biri iyi bir 

havalandırma ve mekânda yeterli hava değişiminin sağlanmasıdır. Doğal 

havalandırma hem kullanıcı sağlığı, hem de ekonomik olması bakımından önemlidir.  

Konfor gereksinimlerinden olan ışık; ışık düzeyi ve kamaşma olarak ele alınabilir.  

Gerek enerji, gerekse de kullanıcı konforu yönünden gün ışığından mümkün olan en 

üst seviyede yararlanmak gereklidir. İç ortamda gereksinim duyulan aydınlık 

düzeyinin doğal yoldan sağlanması, ekonomik oluşu ve çevre kirliliğine neden 

olunmaması sebepleriyle önemlidir. Doğal ışığın iç ortama alınmasında yapının 

doluluk boşluk oranı önemlidir. 

Su girişinin ve çıkışının engellenmesi de konfor ve sağlık gereksinimlerindendir. İç 

mekânda su ile ilgili konfor koşullarının oluşturulması önemli ve gereklidir. 

İnsan ve çevre düzenlemelerinin insana uygun biçimde gerçekleştirilmesini amaç 

edinen ergonomi, hacim ölçeğinde, eleman ölçeğinde, bileşen ölçeğinde 

değerlendirilebilir. Mekânın algılanabilir olması, kullanıcıların gideceği birime kolay 

ulaşabilmesi, oturma birimlerinin, bankonun, gişelerin insan ölçeğine uygun olması 

gereklidir. 

3.3.4 Enerji gereksinimleri 

Enerji gereksinimleri, enerjinin sağlanması, etkin kullanılması, kaybının azaltılması 

ve geri kazanımı olarak değerlendirilebilir. Enerji gereksiniminin karşılanması için 

öncelikle elektrik, güneş, rüzgâr, su,  yakıt (katı, sıvı, gaz) enerjilerinden birinin ya 

da bir kaçının sağlanması gereklidir.  

Enerjinin etkin kullanılması için, elektrik kesintisine karşı önlem, su kesintisine karşı 

önlem, yakıtın tükenmesine karşı önlem alınması gereklidir. Enerjiyi etkin kullanmak 

için az enerjiyle fazla iş görmek, yani termostat, sensor kullanmak, bakım yapmak, 
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ayrıca enerji kaybını azaltmak, az enerji kullanmak (örneğin, termostat sıcaklığını 

olabildiğince düşük tutmak) gereklidir. 

Enerji kaybının azaltılması, duvarlardan, döşemelerden, doğramalardan, çatıdan ısı 

kaybının engellenmesi, bunun yanında yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji 

kazanımı/üretimi, önemlidir. Bu bağlamda, yapıların enerji korunumu yönünden 

uygun tasarımının yapılması, yapılardan kaynaklanan enerji kayıplarının önlenmesi 

tadilat projesi tasarımında öncelikle ele alınmalıdır.   

Binalarda daha çok iklimlendirme için enerji harcanmaktadır. Isı, kışın yüksek 

olduğu iç ortamdan dış ortama, yazın ise dış ortamdan iç ortama doğru bir akış 

içindedir. Bu akış, ortamlar arasında denge sağlanana dek sürme eğilimindedir. Bu 

dengenin sağlanması durumunda ise kullanıcıların ısıl konforu olumsuz yönde 

etkileneceğinden, ortamlar arasında ısı akışını yavaşlatan ısı yalıtım malzemeleri 

kullanılmaktadır. Yapılarda uygulanacak ısı yalıtım kuralları ülkemizde TS 825 

standardıyla açıklanmaktadır. Standart, binalarda ısıtma enerjisi ihtiyaçlarının 

hesaplama kurallarına ve en yüksek ısıtma enerjisi değerlerinin hesaplanmasına 

yöneliktir.  

Enerjinin geri kazanımı, eşanjör, rejeneratör ve filtrasyon ile sağlanabilmektedir. 

3.3.5 Kurumsal kimlik  

Tadilatı yapılacak olan binanın, ait olduğu firmanın, kurumsal kimliğini yansıtması 

gereklidir. Kurumsal kimlik, firmanın, önem verdiği, üzerinde durduğu noktaların 

öne çıkarılması ile iletilmeye çalışılan mesaja yönelik olarak hazırlanmaktadır. 

Burada beş ana gereksinimden bahsedilebilir; güvenilirlik, şeffaflık, şubeye bağımlı 

olmama, müşteri odaklılık estetiklik.  

Kişisel ve kurumsal (personel) olarak değerlendirilebilecek olan güvenilirlik 

kurumsal kimliğin en önemli etkenlerindendir. 

Şeffaflık gereksinimi, müşterinin dışarıdan içeriyi görebilmesi, içeride müşteri ve 

personelin birbirini görebilmesi olarak tanımlanabilir. 

Şubeye bağımlı olmama daha çok teknolojik gelişmelerden kaynaklanan bir 

gereksinimdir. İnsanlar şubeye gelmeden kablosuz ulaşım (internet ortamında) veya 

telefonla işlemlerini yaptırmak istemektedirler. Bu durumda bu gereksinime cevap 

verecek yapısal çözümlerin sunulması gereksinimi doğmaktadır.  



 

65 

 

Müşteri odaklılık gereksinimi, müşteriye konforlu mekân sunabilme ve müşteri 

personel diyalogunun etkin sağlanması ile karşılanabilir.  

Uyumlu yapı elemanlarının cephede ve iç mekânda kullanılması, estetiklik 

gereksinimine büyük ölçüde cevap verebilecektir. 

Çizelge Ek B‘de bir bankanın sahip olduğu gereksinimler irdelenmiştir. Bunlar işlev, 

güvenlik, konfor ve sağlık, enerji ve kurumsal kimlik gereksinimleri olmak üzere beş 

türde incelenmiş, her bir tür onu oluşturan alt türlere ayrılarak gereksinimlerde 

genelden detaya doğru bir inceleme sırası izlenmiştir.  

3.4 Çözümler 

İlerleyen zaman ve buna paralel olarak her gün bir yenisi eklenen gelişmelerle, 

kullanıcı gereksinimleri artmakta ve bu gereksinimler yine gelişmiş teknoloji 

yardımıyla karşılanabilmektedir.  

Çözümlerin bir ya da daha fazlası bir çözüm setini oluşturmaktadır. Örneğin; doğal 

aydınlatma ve lamba birer çözüm olabilmesine rağmen birlikte bir çözüm seti, 

güvenlik için alarm ve güvenlik zili ayrı ayrı kullanılabileceği gibi beraber kullanılıp 

bir çözüm seti olabilir. Güneşli mevsim ve güneş gören cephe koşullarında güneş 

kontrolü gereksinimi yansıtıcı cam ve/veya güneş kırıcı çözümü ile sağlanabilir. 

Varolan binada zamanla beraber meydana gelen yıpranmaya bağlı olarak oluşan, 

yıpranmış taşıyıcı sistem koşullarında strüktürel takviye gereksinimi ahşap ya da 

çelik kolonlar ile karşılanabilir.  

Gelişen teknoloji ile birlikte inşaat sektörü de yaşamı kolaylaştıran yapı 

teknolojilerinden payına düşeni almıştır. Teknolojik gelişmeler yapının özgün halini 

bugünkü gereksinimlerin gerisinde bırakmıştır. İlerleyen bilim, inşaat sektöründe 

yapım sistemleri, havalandırma, iklimlendirme, güvenlik, görsel, işitsel konfor, 

aydınlatma, yangın güvenliği gibi neredeyse tüm inşaat konularında kendini 

göstermektedir. Bu teknolojik çözüm ve olanaklar kullanıcılara her geçen gün yeni 

öneriler getirmekte, çeşitli gereksinimlerini daha kolay karşılamalarına olanak 

sağlamaktadır. Bu olanaklar binalardan sağlanan faydayı artırmaktadır. 
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Tadilat projelerinin hazırlanmasında başvurulan çözümler, bu çalışma kapsamında, 

Hacimsel düzenleme, taşıyıcı sistem, yapı elemanları, hizmet sistemleri ve donatılara 

dair çözümler olarak beş başlık altında sınıflandırılmıştır.  

3.4.1 Hacimsel düzenleme 

İlerleyen bilim ve gelişen teknolojik koşullar çerçevesinde, binaların işlevi yetersiz 

kalabilir ve işlevsel eskime sorunuyla karşı karşıya kalınabilir. Tadilat yapılarak 

varolan durum düzenlenip yapı güncel bir şekilde kullanılır duruma getirilerek 

sorunlar çözüme kavuşturulabilir. Ancak, binaya kendi karakterine uygun bir işlev 

yüklenmesi önemlidir. Aynı şekilde binanın taşıyıcı sistemi de yeni yüklenecek işlevi 

sınırlandırabilecek önemli bir etkendir. Hacimsel düzenleme; biçim- büyüklük ve 

ilişki başlıkları altında değerlendirilebilir. 

Biçim ve büyüklük ile ilgili işlevsel düzenlemeler; şube kapasitelerini eşit kabul 

ederek gişe, giriş holü, müşteri temsilcisi, müşteri holü, servis alanları, müdür odası, 

arşiv, kasa dairesi, operasyon, teknik oda, toplantı odasının en iyi, iyi ve ortalama 

alanları yaklaşık olarak tanımlanabilir. 

GiĢe (ön ofis): Gişelerin bulunduğu, müşteri ile doğrudan iletişim içinde olan 

personelin görev yaptığı bölümdür. Genellikle gişelerin arka tarafında nakit işlem 

yönetmeni ya da iş akış yönetmeni bulunmaktadır. Gişeler (üç gişe için) en iyi 30 m
2
, 

iyi 20 m
2
, orta 15 m

2
 alanlı olarak planlanabilir. 

GiriĢ holü: Müşterilerin girişte ilk karşılandığı ve hizmet almak istedikleri bölüme 

yönlendirildikleri bölümdür. Giriş holünün alanı, en iyi 20 m
2
, iyi 15 m

2
, orta 10 m

2
 

olabilir. 

MüĢteri temsilcisi: Müşterilerin para çekip yatırma işlemleri dışındaki bankacılık 

hizmetlerinin verildiği kısımdır. En iyi 10 m
2
, iyi 8 m

2
, orta 6 m

2
 olarak planlanması 

önerilebilir. 

MüĢteri holü: Müşterilerin işlemleri için sıra bekledikleri oturma banklarının 

bulunduğu geniş alandır. En iyi 70 m
2
, iyi 40 m

2
, orta 25 m

2
 alanlı olabilir. 

Servis alanları: Mutfak, tuvalet, lavabo, arşiv gibi müşteri ile daha az ilişkili 

mekânlardır. Servis alanları planlanırken, en iyi 80 m
2
, iyi 65 m

2
, orta 30 m

2
 alana 

ihtiyaç duyulabilir. 
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Müdür Odası: Şube yöneticisinin kullandığı odadır. Müdür odası, hem personeli 

denetleyebilecek hem de müşterileri gözlemleyebilecek şubeye hâkim bir noktaya 

yerleştirilmelidir. En iyi 30 m
2
, iyi 25 m

2
, orta 20 m

2
 alanlı planlanabilir. 

ArĢiv: Şubeye ait evrakların, dokümanların saklandığı depolama yeridir. Genellikle 

müşteri ile ilişkisi olmayan bir yerde planlanır. Arşiv için, en iyi 50 m
2
, iyi 35 m

2
, 

orta 20 m
2
 alanlı mekânlar çözüm seçeneği olabilir. 

Kasa dairesi: Müşteri ile daha az ilişkili olsa da kiralık kasa kullanan müşterilerin 

diğer servis mekânlarını görmeden ulaşması gereken bir mahaldir. Güvenlik 

açısından genellikle özel beton duvar yapılır ve sacla kaplanır. En iyi 20 m
2
, iyi 15 

m
2
, orta 10 m

2
 alana sahip olabilir. 

Operasyon: Müşterilerle iletişim içinde olmayan personelin kullandığı, kredi, 

muhasebe, kambiyo gibi işlemlerin yapıldığı bölümdür. Operasyon için en iyi 25 m
2
, 

iyi 20 m
2
, orta 15 m

2
 önerilebilir. 

Teknik oda: Ups (güç kaynağı), sistem odası, jeneratör odası, telefon, elektrik ana 

panosu, klima odası, kazan dairesi gibi elektronik ve teknik donanımların yer aldığı 

bölümdür. Teknik oda en iyi 20 m
2
, iyi 15 m

2
, orta 12 m

2
 olabilir. 

Toplantı odası: Kimi zaman özel müşterilerle görüşme yapılması için kullanılsa da 

genellikle banka personelinin kendi toplantılarını yaptıkları mahaldir. En iyi 30 m
2
, 

iyi 25 m
2
, orta 15 m

2
 alanlı toplantı odaları planlanabilir. 

İlişki ile ilgili işlevsel düzenlemeler;  danışmanın girişin yanında konumlandırılması, 

kasanın bodrum katta yer alması, teknik mekânların bodrumda yer alması, gişenin 

girişe yakın konulması, gişenin arka tarafta olması, yönetim ve teknik mekânların 

holle ayrılması, operasyonun gişe arkasında yer alması, gişeye operasyondan 

ulaşılması, teknik mekânların müşteri holüne açılmaması, müşteri temsilcisinin 

gişeye yakın olması, müşteri temsilcisinin müdüre yakın olması, müdürün girişten, 

algılanabilir arka kısımlarda yer alması, müdür odasının üst katta yer alması olarak 

sıralanabilir. 

3.4.2 TaĢıyıcı sistem 

Taşıyıcı sistem, yenileme, güçlendirme, onarım ve ekleme başlıkları altında 

incelenebilir. 
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Tadilatı yapılacak binanın taşıyıcı sistemi; yeni asma kat döşemesi, kolon ve kiriş 

yapılarak yenilenebilir. 

Bunun yanı sıra, bina boyuna doğrultuda, çelik korniyer ve lamalar; enine doğrultuda 

ise çelik lamalar ile güçlendirilebilir. Betonarme kolon, kiriş ve döşemenin FRP 

(Fiber Takviyeli Polimer) sistem de kullanılabilir. 

Taşıyıcı sistemde, epoksi enjeksiyonu ve tamir harcı uygulanması ile onarım 

yapılabilir. 

Betonarme perde, kolon kesitlerinin donatı eklenmesi ile büyütülmesi, mantolanan 

kolonlar ve ilave perdeler için yeni temellerin eklenmesi, varolan taşıyıcı sistemin 

epoksi yapıştırma ya da kimyasal dübel kullanarak çelik konstrüksiyon ile 

mantolanması, çelik konstrüksiyon perde eklenmesi, mantolanan kolonlar ve ilave 

perdeler için yeni temellerin eklenmesi de uygulanabilecek strüktürel 

müdahalelerdendir. 

3.4.3 Yapı elemanları  

Yapı elemanları olan döşeme, duvar, çatı, doğrama ve merdiven; dış kaplama, gövde, 

ara katman ve iç kaplama olarak bileşenlerine ayrılabilir.  

DöĢeme: Dış kaplama olarak; taş yünü, ahşap, alçı ve metal asma tavan, badana, sıva 

üzeri boya, asma tavan olmayan mekânlarda tavan yüzeyinin tamiratının, file üzerine 

macun sıva, ahşap lambri kullanılabilir.  

Gövde olarak, çelik taşıyıcılı, betonarme plak, kaset döşeme, asmolen, mantar ve 

nervürlü döşeme yapılabilir. Varolan nervürlü betonarme döşeme yerine yeni 

nervürlü betonarme döşeme, varolan kaset betonarme döşeme yerine yeni betonarme 

kaset döşeme, varolan asmolen betonarme döşeme yerine yeni betonarme asmolen 

döşeme, varolan plak betonarme döşeme yerine yeni plak betonarme döşeme 

uygulanabilir. Gerekli durumlarda, varolan betonarme döşeme, varolan ahşap 

döşemenin yenilenmesi, varolan betonarme döşemenin sökülerek çelik döşeme, 

varolan çelik döşemenin yenilenmesi yapılabilir.  

Döşemelerde ara katman olarak; kaplama altı polistren köpük, döşemeye kaplama 

altı mineral yünü, ıslak hacim zemininde kauçuk, pvc, çimento esaslı yapı ürünüyle 

çift kat su yalıtımı, su geçirmez yapıştırma harcı, ıslak hacim döşeme ve duvar köşe 

birleşimlerinde kaplama altı yalıtım bandı uygulanması, birleşimlerinin elastik 
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yalıtım yapı ürünüyle doldurulması, ıslak hacim zemininde granit seramik, ıslak 

hacim zemininde seramik mozaik, cam mozaik, doğal taş kullanımı, kaplama 

derzlerinin su geçirmez dolgu yapı ürünüyle doldurulması, taş yünü, kauçuk levha ve 

poliüretan esaslı levha ile yüzer döşeme uygulaması, yüzer şap uygulaması, halı 

kaplama yapı ürünü, plastik kaplama yapı ürünü,  pompanın yüzer kaideyle 

döşemeden yalıtılması, pompa kaidesinin yaylı izolatörler üzerine yerleştirilmesi, 

pompa kaidesinin üzerine mantar konulması, pompa-boru bağlantılarının esnek 

olması, boruların yapıya bağlandığı noktalarda esnek izolatörlerin kullanımı, duvar-

döşeme tesisat geçişlerinde ara boşluğun esnek yapı ürünüyle doldurulması, duvar ve 

döşemelerde ses yutucu yapı ürünü kullanımı, döşeme kaplaması geçişlerinde uygun 

kesitli pirinç, alüminyum, pvc veya krom profil kullanılması uygulanabilir.  

Döşemelerde, seramik, ahşap parke, lamine, laminat, vinil, doğal taş (granit), halı, 

plastik kaplama yapı ürünü kullanılması iç kaplamalar için çözüm seçeneği olabilir. 

Duvar: File üzerine macun sıva, su itici özellikli cephe kaplama yapı ürünü, prekast 

beton, doğal taş, yapay taş alüminyum, doğal ahşap, ahşap kompakt lamine panel, 

kompakt laminat panel ile dış kaplama, betopan, giydirme cephe, dış cephe boyası, 

prekast beton, kaplama yapı ürünlerinin cepheye tespit edilmesi, güvenlik camları, 

bünyesinde kir tutmayan yapı ürünü ile dış kaplama, kendi kendini temizleyebilen 

yapı ürünü ile dış kaplama, çevresel zehirli gazlardan zarar görmeyecek içyapıda 

yapı ürünü ile dış kaplama yapılabilir.  

Duvar gövdesinde, tuğla, gaz beton, beton, ahşap karkas taşıyıcılı, çelik karkas 

taşıyıcılı, alüminyum taşıyıcılı, hazır modüler panel, taş, 40 mm x 40 mm profil 

taşıyıcılı alçıpan kullanılabilir.  

Ara katmanda; kaplama altı kauçuk esaslı su yalıtımı yapılması, kaplama altı polimer 

esaslı su yalıtımı yapılması, su bazlı son kat sürme kaplama yapı ürünü, cam yünü,  

taş yünü, polietilen, kauçuk köpüğü, ahşap yünü yumuşak poliüretan esaslı köpükler, 

melamin köpüğü, delikli alçı panolar, mantar, delikli metaller, delikli ahşaplar ile ses 

yalıtımı yapılmasında kullanılabilir. 

Çimento, akrilik, bitüm, poliüretan esaslı sürme malzemeler ve yapı kimyasalları, 

derz malzemeleri ile su yalıtımı yapılabilir. Exturde polistren, cam yünü, taş yünü 

poliüretan seramik yünü ile perlit, expanded polistren ve cam köpüğü ile ısı yalıtımı 

sağlanabilir. 
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Bölücü duvarların hava boşluklu olması, dış duvarda hava tabakası oluşturma, duvar 

iç yüzeyine buhar dengeleyici katman uygulaması da yalıtım için kullanılabilir. 

Ayrıca duvarlara tesisat şaftları, tesisat kanalları yapılabilmekte, duvar yüzeylerine 

tesisat elemanları kontrol kapakları yerleştirilebilmektedir. 

Duvarda, alçı panel, alçı sıva ve boya, ahşap panel, ahşap lambri, alüminyum panel, 

doğal taş, seramik, granit seramik, boya, badana, hava tabakalı duvar kaplaması, 

pişmiş toprak plaket iç kaplama olarak kullanılabilir. 

Çatı: Bir diğer yapı elemanı da çatıdır. Çatı dış kaplamaları; kiremit, sandviç panel, 

bakır, çinko, galvaniz boyalı sac, alüminyum, kurşun, pestil, doğal, yapay taş, bitüm 

veya polimer esaslı, çakıl serilmesi, kil esaslı, mineral kaplı bitüm esaslı yapı ürünü 

kullanımı, mineral lifli çimento esaslı, metal, polimer esaslı yapı ürünü kullanımı, 

çatının havalandırılması için çatı penceresi yapılmasıdır.  

Çatıda ızgara (gövde) olarak, eğimli çatıda betonarme konstrüksiyon, ahşap veya 

çelik profil dikme, kuşaklama, aşık ve merteklerle oturtma çatı konstrüksiyonu 

olabileceği gibi,  teras çatı, betonarme veya çelik taşıyıcılı olabilir. 

Çatı ara katmanında, kauçuk esaslı su yalıtımı yapılması, polimer esaslı su yalıtımı, 

su bazlı son kat sürme kaplama yapı ürünü kullanımı, cam yünü, taş yünü, polietilen, 

kauçuk köpüğü, ahşap yünü, yumuşak poliüretan esaslı köpükler, melamin köpüğü, 

delikli alçı panolar, mantar, keçeler, delikli metaller, delikli ahşaplar ile ses yalıtımı 

yapılabilir. Bunun yanında, bitümlü örtüler, sentetik örtüler, çimento esaslı sürme 

malzemeler, akrilik, bitüm, poliüretan esaslı sürme malzemeler ve yapı kimyasalları 

ile su yalıtımı, derz malzemeleri ile su yalıtımı yapılabilir. 

Exturde polistren, cam yünü- taş yünü, poliüretan, seramik yünü, perlit, expanded 

polistren, cam köpüğü ile ısı yalıtımı yapılmasının yanı sıra, gider yönüne/yönlerine 

doğru eğimli şap, eğimli baca dipleri, ıslak hacim duvarlarına ince su yalıtım sıvası 

yapılması, ıslak hacim duvarlarında su geçirmez yapıştırma harcı kullanılması ile su 

yalıtımı yapılabilir. 

Bunun yanı sıra, ıslak hacim zemininde bitüm esaslı yapı ürünüyle çift kat su 

yalıtımı, tesisat elemanları için gerekli boşluğun bırakılması, taşıyıcı döşemelerde 

tesisat bacası boşluklarının üretim sırasında bırakılması, varolan taşıyıcı döşemelerde 

gerekli durumlarda tesisat bacası boşluğu açılması çözüm seçenekleri olarak 

sıralanabilir. 
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Çatı iç kaplaması; taş yünü, ahşap, alçı asma tavan, sıva üzeri boya, asma tavan 

olmayan mekânlarda tavan yüzeyinin tamiratının, tavan sıvasının ve boyasının 

yapılması, sıva asma tavan olmayan mekanlarda tavanın boyanması olarak 

sayılabilir. 

Plastik dere, çinko dere, alüminyum dere, sac dere, bakır dere, plastik sırt, çinko sırt, 

alüminyum sırt, sac sırt, bakır sırt, plastik mahya, çinko mahya, alüminyum mahya, 

sac mahya, bakır mahya çatının ek bileşenleridir. 

Doğrama: Kasa, kanat, cam, denizlik olmak üzere pencere, kasa, kanat, eşik olarak 

kapı olarak iki sınıfta değerlendirilebilir. Pencerelerde, ısı kesicili, eloksallı 

alüminyum kanat,eloksallı alüminyum kanat, lamine çift cam ünitesi, düz çift cam 

ünitesi, ısı kesicili, eloksallı alüminyum kasa, ısı kesicili, fırın boya çelik kasa, granit 

denizlik, mermer denizlik,  yapılabilir. Ayrıca tretuar-çelik baza arasında alın 

kaplanması yapılabilir. 

Kutu profil çelik kör kasa, cam kanat, granit eşik,kapı durdurucusu, pompası 

takılması, kapı kol kilit, kapı tekmeliği, kasa kapısı, durdurucusu takılması, komple 

panjurlu jenaratör kapısı yapılması, menfezli laminat  kapı kasası ve kanadı (90/210), 

laminat kaplı ahşap kapı kanadı, bükme çelik kapı kasası, laminat  kapı kasası ve 

kanadı (80/210) ve laminat ahşap seperatör yanı  alçak ahşap kapı çözüm 

seçeneklerindendir. 

Merdiven: Biçimine göre; düz kollu, dairesel, eğrisel, düz ve dairesel, bileşenlerine 

göre, taşıyıcı, basamak, rıht, korkuluk, sahanlık olarak ayrılabilir. Merdiven, çelik ve 

betonarme taşıyıcılı olabilir. Basamak ve rıhtlarda hazır basamaklar kullanılabileceği 

gibi seramik ya da granit kaplama da yapılabilir. Basamak ya da duvar tipi 

alüminyum ya da paslanmaz çelik korkuluk kullanılabileceği gibi camlı korkuluk da 

kullanılabilir. Sahanlığa granit ya da seramik kaplanabilir. 

3.4.4 Hizmet elemanları 

Gelişen teknolojik, sosyal, kültürel koşullara bağlı olarak binalardaki hizmet 

sistemlerinin kullanımındaki gereksinimler oldukça değişmekte, varolan sistemler 

gereksinimleri karşılamakta tamamen yetersiz kalmaktadır. Örneğin, mekân 

havalandırmasında pencerelerden sağlanan doğal havalandırma yeterli olmamakta,  

yapay havalandırma sistemleri de kullanılmaktadır. Aynı durum ısıtma-soğutma 

sistemleri, güvenlik, aydınlatma gibi sistemler için de geçerlidir. Hizmet sistemlerine 
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yönelik bu seçenekler, daha konforlu mekânlar yaratılmasına yönelik etkin çözümler 

sunulmasını sağlamaktadır.  

Hizmet elemanlarının üst başlıkları, ısıtma, soğutma sistemleri, havalandırma 

sistemleri elektrik-aydınlatma sistemleri, su donanımı, ses yalıtım sistemleri,  

güvenlik sistemleridir. 

Isıtma sistemleri: Her mevsimde konfor koşullarının sağlandığı iç ortam ısısına 

ulaşabilmek için ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan sistemlerin genel adı 

iklimlendirme sistemleridir. Yapıda kullanılma amacına göre ısıtma sistemleri 

münferit ve merkezi ısıtma sistemi olarak ikiye ayrılır. Mekânlar bağımsız olarak 

farklı zamanlarda ısıtılmak istenilirse münferit sistem; aynı anda birden fazla hacim 

ısıtılmak istenirse merkezi sistem tercih edilir. 

Ortam ısısı,  mekândaki elektronik cihazlara, insan vücudu da ısı yaydığı için kişi 

sayısına, tesisat şaftlarının ve borularının malzemesine ve geçtiği yerlere, mekânda 

kullanılan mobilyaların malzemesine, duvar, döşeme, tavan kaplamalarına, hâkim 

rüzgâr yönüne, binanın hangi cephede, hangi iklim koşullarının yaşandığı coğrafyada 

olduğuna bağlı olarak değişmektedir. Yapay olarak ortam ısısını değiştiren bu 

sistemler ortamdaki nemi genellikle azalttığından ortamdaki bağıl nem %40‘ın altına 

düştüğünde statik elektrik yükünün oluşmasına neden olmaktadır. 

Isıtma sistemleri; katı yakıtlı merkezi sistem bağlantısı, sıvı yakıtlı merkezi sistem 

bağlantısı, katı yakıtlı kat kaloriferi,  sıvı yakıtlı kat kaloriferi, kombili kat kaloriferi,  

döşemeden ısıtma, kazanlar, brülörler, boru tesisatı, radyatörler, konvektörler, tavan 

ısıtıcı panelleri, duvar tipi klimalar, kanal tipi klimalar, elektrikli ısıtıcılar, rüzgarlık, 

hava perdesi, film tabakalı cam, cephe güneş kontrol panelleri çözüm seçenekleri ile 

sağlanabilir. 

Soğutma fanları, duvar tipi klimalar, kanal tipi klimalar, tavan soğutma panelleri, 

yaygın kullanılan soğutma sistemlerindendir. 

Havalandırma sistemleri: Mekânların havalandırılmasında genellikle iki yöntem 

kullanılır; içerideki pis hava dışarı atılarak içeriye tamamen dışarıdan alınan temiz 

hava verilir veya içerideki hava filtre edilip dışarıdan alınan belli miktarda temiz 

hava ile beraber içeri dağıtılır. Tuvalet ve banyo gibi yerlerin havası ise tamamen 

dışarı verilir ve temiz hava içeri alınır. Konfor şartlarının sağlanmasında başlıca 
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ölçütlerden biri mekândaki kirli hava ile dışarıdaki temiz havanın değişiminin 

sağlanmasıdır. 

Havalandırma sistemlerinde; havalandırma kanalları, üfleme-emme menfezleri, 

fanlar, aspiratörler, tüm mekânların açılır pencereyle dış ortam ilişkisinin sağlanması, 

arada kalan hacimlerin nizami aydınlığa açılması, arada kalan mekânların 

havalandırma bacasıyla dışa açılımı yapılabilir. Ayrıca, teknik mekânlarda 

pencereyle doğal havalandırma sağlaması, mekanik havalandırması sağlanmış teknik 

mekânlar, yalıtılmış kanal birleşim noktaları seçenekleri vardır. 

Elektrik-Aydınlatma sistemleri: İç ortamda gereksinim duyulan aydınlık düzeyinin 

doğal yoldan sağlanması, ekonomi ve çevre açısından önemlidir. Doğal ışık, 

genellikle yapı kabuklarının saydam kısımlarından iç ortama alınmaktadır, 

dolayısıyla yapı kabuğundaki saydamlık oranının mümkün olduğunca fazla 

tutulması, gün ışığından en üst düzeyde fayda elde etme imkânını sağlamaktadır.    

Elektrik-aydınlatma sistemleri; elektrik tesisatının yapılması, elektrik panolarının 

yerleştirilmesi, armatür, anahtar-priz tespiti, boru kanal kullanılması, tüm mekânların 

açılır pencereyle dış ortam ilişkisinin sağlanması, arada kalan mekânların nizami 

aydınlığa açılması, mekân niteliğine uygun tipte armatür, mekân niteliğine uygun 

ışık şiddetinde armatür, galvaniz tava kullanılması, su donanımı, temiz soğuk su 

tesisatının yapılması, temiz sıcak su tesisatının yapılması, temiz sıcak su sağlayıcı 

cihazların yerleştirilmesi, pis su tesisatının yapılması, drenaj sisteminin yapılması, 

kontrol kapakları ve rögarların yapılması, bina kanalizasyon sisteminin ana 

kanalizasyon şebekesine bağlanması olarak sıralanabilir. 

Ayrıca, enerjinin sürekliliğinin sağlanabilmesi için, sensorlu lambaların kullanılması, 

zorunluluk olmadıkça akkor lambaların, enerji tüketimi yüksek olan aydınlatma 

gereçlerinin kullanılmaması pencerelerde ısı ve güneş kontrollü yalıtım camlarının 

seçilmesi, iç mekânların tasarımında ve yönlendirilmesinde, o iklim bölgesindeki 

meteorolojik veriler dikkate alınmalıdır (Enerji Performans Yönetmeliği, 2009) 

Su donanımı: Temiz soğuk ve sıcak su tesisatı, drenaj sisteminin cihazların 

yerleştirilmesi, pis su tesisatı, kontrol kapakları ve rögarların yerleştirilmesi, binanın 

kanalizasyon şebekesine bağlanması ve yağış suyu uzaklaştırma sistemi hizmet 

sistemlerindendir.  
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Güvenlik sistemleri: Kişilerin can ve mal güvenlik sorununa yanıt veren kamera, 

tehlike anında polise ve mal sahibine telefon açan sistemler gibi teknikler insanların 

daha güvenli yaşamalarına olanak sağlamaktadır. Bu sistemler 5 ayrı grupta 

incelenmektedir: Kilit sistemleri, camlar, izinsiz girişleri teşhis ve ikaz sistemleri, 

bireysel ikaz sistemleri, giriş kontrol sistemleri. 

Güvenlik sistemleri; can, yangın, deprem, güvenliği alt başlıklarında incelenebilir.  

Can güvenliği, döşemelerde kalite standartlarında yapı ürünü kullanımı, döşemelerde 

kaymayan yapı ürünü kullanımı, döşemelerde zararlı ürün içermeyen yapı ürünü 

kullanımı, döşemelerde kolay temizlenebilen yapı ürünü kullanımı, döşemelerde kir 

tutmayan yapı ürünü kullanımı, merdiven basamaklarında kaymaz profil kullanımı, 

döşeme kaplaması ayırıcı profillerinin yerleştirilmesi, parapet-korkuluk 

yüksekliklerinin standart altında olmaması, makine etkin yapımla yüksek kalite 

alınması çözümleri ile sağlanabilir. 

Yangın güvenliği: Yangın güvenliği, yangın dayanımlı duvar, döşeme ve tavan 

kaplama yapı ürünü kullanımı, yangın uyarı sistemi, duman sensorları, duman tahliye 

sistemi, yangın bölmeleri, su deposu, pompa dairesi, sprinkler sistemi, gazlı 

söndürme sistemi, yangın dolapları, yangın merdiveni, acil kaçışlar, ısı yalıtım yapı 

ürünü olarak mineral yünü kullanılması, ısı yalıtımıyla, saçaklarla yangın bariyeri 

oluşturulması, duvarların levha/püskürtme alçıyla kaplanması, duvarların yüksek 

sıcaklığa dayanıklı genleştirilmiş kil ile kaplanması, duvarda A sınıfı yanmaz yapı 

ürünü seçilmesi, döşemelerde yanmaz, alev almaz yapı ürünü kullanılması ile 

sağlanabilir. 

Yangın güvenliği sistemi,  ortamda duman varsa ya da ısı oranı aniden yükseldiyse 

devreye girer. Sistem, bir siren sistemiyle içerideki insanlara yangın olduğunu 

bildirir. Bazı yangın güvenliği sistemleri siren sesinin yanı sıra su fışkırtma 

özelliğine de sahiptir. Bu sistemler; algılama, uyarı ve söndürme sistemleri olarak üç 

ana evrede incelenebilir.  

Deprem güvenliği: Acil kaçışlar, yangın merdiveni, mekanik tesisat kumanda 

sistemleri deprem güvenliğine yardımcı çözüm seçenekleri olabilir. 

Güvenlik sistemleri: Sığınak, alarm sistemleri, özel kilitli kapı sistemleri, özel kilitli 

giriş kapısı, özel kilitli çift çelik kapı, güvenlik camları, darbeye dayanıklı duvar 

sistemleri, parçalandığında büyük zarar vermeyen yapı ürünü kullanımı, kamera 



 

75 

 

sistemleri, darbe sensorları, sac duvar, belli titreşimlere duyarlı mekanik tesisat 

sistemi, mekanik tesisat kumanda sistemleri, gişeye özel kilitli kapıyla giriş 

sağlanması, operasyona özel kilitli kapıyla giriş sağlanması, sistem odasına özel 

kilitli kapıyla giriş sağlanması, kasa bölümüne özel kilitli kapıyla giriş sağlanması 

çözümlerinden biri ya da birkaçı kullanılabilir. 

3.4.5 Donatılar 

Donatı elemanları, işlevlerine göre; ahşap elemanlar (gişeler, telora dolaplar, mutfak 

dolapları, radyatör kapamaları, raflar), oturma birimleri (banklar, sandalyeler, gurup 

oturma elemanları), elektrik ve teknik elemanlar, (aydınlatma elemanları, priz ve 

anahtarlar, pano ve tablolar, server (ana bilgisayar) kabini, jeneratör ve güç 

kaynakları), işaret ve bilgi levhaları (yönlendiriciler, yer belirleyiciler, bilgi iletişim 

panoları, tabelalar), sınırlandırıcılar (seperatörler, bariyerler), satış birimleri (atm, 

btm) olarak sınıflandırılabilir.  

Çizelge Ek C‘de varolan koşullardaki gereksinimlere dair önerilen çözümler yer 

almaktadır. 

3.5 Kurallar 

Çalışma kapsamında, varolan koşullara bağlı olarak gelişen gereksinimleri 

sınırlamalar dâhilinde, en uygun şekilde yerine getiren çözümlerin üretilip bir 

kurallar seti oluşturularak yeni koşulların meydana getirilmesini sağlayan bir tasarım 

yöntemi sunan bir yöntem akış şeması geliştirilmiştir. İlk adımda binanın kendisi ve 

çevresiyle ilgili varolan koşullar belirlenerek, tespit edilen durum ve gereksinim 

duyulan durum kıyaslanıp yeni gereksinimler belirlenir. İkinci adımda hangi 

gereksinimlerin hangi yapısal olanaklarla sağlanabileceği tespit edilip uygun çözüm 

seçenekleri geliştirilir ve bunların arasından yeterli fayda sağlayacak olanı seçilerek 

tadilata başlanır. Bu zincirleme süregelen koşul, gereksinim ve çözüm setleri 

ilişkileri, kural setlerini meydana getirir.  

Bir kural, tek bir koşul, gereksinim ve çözüm setinden oluşabileceği gibi koşul, 

gereksinim ve çözüm setlerinin kendi içlerinde ve birbirleriyle oluşturdukları birden 

fazla farklı birleşimlerden de oluşabilir. Örneğin; varolan koşullar dahilinde kasanın 

geleceği yerde demir kapının olmaması kasa güvenliğinin sağlanması gereksinimini 

doğuracak, buna çözüm olarak da özel kilitli çelik kapı seçeneği sunulacaktır. Bu 
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durumda, demir kapının olmamasından dolayı kasa güvenliğinin sağlanması 

gereksinimi özel kilitli çelik kapı çözümüyle yerine getirilmiştir, şeklinde bir 

kuraldan bahsetmek mümkündür.  

Aynı şekilde bir koşul, gereksinim ve çözüm seti de tek bir kuralda olabileceği gibi 

birden fazla kural içinde de yer alabilir. Buna bir örnek vermek gerekirse; ısı 

yalıtımına sahip olmayan bir yüzeye ısıl konfor koşullarının sağlanması 

gereksinimine uygun olarak mineral yünü yapı ürünü ile ısı yalıtımının yapılması 

çözümünün oluşturduğu ısı yalıtımı kuralı belli şartlarda ses yalıtımına da yanıt veren 

bir kuraldır.  

Yukarıda açıklananlar daha önce irdelenen koşul, gereksinim ve çözüm tabloları ile 

karşılaştırılmış, pekiştirilmiş ve çizelge Ek D‘de bir kural tablosu formatına 

getirilmiştir. Bu tabloda birbiriyle ilişkili olan koşul, gereksinim ve çözüm öğeleri 

birbirlerini tamamlayacak şekilde gruplandırılmıştır. Örneğin; bir koşula karşı 

duyulan gereksinim yalnız bir tane olabileceği gibi, birden fazla gereksinim birlikte 

ya da birden fazla gereksinim ayrı ayrı bu koşula karşılık gelebilir. Bu durumun tersi 

de doğru olduğu gibi aynı durum gereksinim-çözüm ilişkisinde de bu şekildedir. 

Öğelerin birlikte ya da ayrı ayrı içine girme durumları tabloda virgül (,) ve taksim (/) 

işaretleriyle belli edilmiştir. Birbirine virgülle bağlanmış olan öğeler kombinasyon 

içindeki birlikteliği, her iki öğenin de kuralın tanımlanması için gerekli olduğunu, 

birbirine taksimle bağlı olan öğelerse farklı durumları, biri ya da diğerinin 

kombinasyona girmesiyle kuralın tanımlanacağı irdelenmiştir.  

Buraya kadar ele alınmış olan koşul, gereksinim, çözüm ve bunların sonucunda 

ortaya çıkan kural öğelerinin tür ve alt tür öğeleri gerçekleşmiş olan çok sayıda proje 

değerlendirilerek gerçek veriler doğrultusunda derlenmiştir. Bu bağlamda farklı 

özelliklerdeki yeni şubeler eklendikçe bu kurallar niteliksel ve niceliksel olarak 

değişecek, bu şekilde süreç daima dinamik olacaktır.  

Teknoloji ve bilişim sistemlerindeki gelişmelerle mimari planlama anlayışı da 

değişecek mekânlar küçülecek, çalışan sayısı azalacak ve dolayısıyla tefriş 

değişecek, tüm bu ilerlemelere paralel olarak gelişen yapı ürünü teknolojisi ile 

varolan gereksinimler değişecek, yeni çözümler gelişecek ve yeni kurallar 

oluşacaktır. Bu yöntem dinamik yapısıyla her gelişmeye uyum sağlayacaktır. 
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Çalışmada öne sürülen tadilat yöntemiyle, çok sayıda banka şube projesinden 

yararlanılarak ortaya tüm olası koşulları derleyen tek bir koşullar tablosu, tüm olası 

gereksinimleri derleyen tek bir gereksinimler tablosu ve bunlar yardımıyla tek bir 

kurallar tablosu oluşturulmuştur. Tadilat yapılacağında, kurallar tablosundan tadilatı 

yapılacak olan yapıyla ilgili olan kuralların seçilmesi gerekmektedir. Yapının 

koşulları, bu koşullardaki gereksinimler ve bunlar için önerilen çözümler kodlar 

halinde kurallar tablosunda yer almaktadır. Buradan çalışılan yapıyla eşleşen koşullar 

ve gereksinimler seçilerek gerekli çözümlere ulaşılabilmektedir.  
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4. YÖNTEMĠN UYGULANMASI 

Bu bölüm, önceki bölümde adımları açıklanmış olan ―banka şubesi örneğinde kurala 

dayalı yapı tadilat projesi hazırlama yöntemi‖ nin örnekler üzerinde uygulanmasını 

kapsamaktadır. 

Buraya kadar irdelenen konular, beş adet banka şubesi örnekleriyle birlikte yöntemin 

uygulanması düzeyinde açıklanacaktır. Yöntemin uygulanmasının örneklendiği 

şubelerde, uygulamalarda sıkça karşılaşılan; plan tipi, tadilatı yapılacak kat adedi, kat 

yüksekliği, binadaki kat adedi göz önüne alınmıştır.  Bu şubelerden ana arterde, çarşı 

içinde bir başkası alışveriş merkezinde olanlar örnek olarak alınmış, şubeler farklı 

koşullarda bulunması, farklı gereksinimleri olması göz önünde bulundurularak tespit 

edilmiştir. 

Yöntem bodrum katı kısmen kullanılan, bulunduğu binanın bodrum katına ilaveten 

bitişik binanın bodrum katını da kullanan, bitişik nizam iki ayrı binanın zemin ve 

birinci katlarının da kullanıldığı ya da sadece zemin ve/veya birinci katının 

kullanıldığı projeler üzerinde örneklenmiştir. 

Ayrıca tamamı kullanılan bir şube örneği ya da bir binanın bir veya daha fazla 

katının kullanıldığı, tamamı işyeri olan, tadilatı yapılacak katlarının tümü konut, 

tümü işyeri (mağaza, dükkân, dershane, poliklinik gibi) olarak kullanılan veya bazı 

katları işyeri bazıları konut olan yapılarda yöntemin uygulanması açıklanmaya 

çalışılmıştır.  

Banka şubesi olarak işlevlendirilecek yapı, alan, kat yüksekliği, alt yapı hizmetleri, 

teknik donanım olarak bankanın gereksinimlerine cevap veremiyor ya da işletme 

maliyeti yüksek oluyorsa kullanımına son verilebilmektedir. Bazı durumlarda aynı 

yapı, başka bir bankanın öncelikli gereksinimlerine cevap verebileceği kararı ile yine 

banka şubesi olarak değerlendirilebilmektedir. Daha önce banka şubesi olarak da 

hizmet veren bir yapıda aynı banka, şube kurumsal kimliğini yenilemek amacı ile 

tadilat kararı verilebileceği gibi başka bir banka için de tadilatı istenebilmektedir. 

Örneklemelerde bu durum da göz önüne alınmıştır. 
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4.1 A ġubesi 

 Şube olarak yeniden işlevlendirilecek olan bodrum kat, zemin kat ve asma kattan 

oluşan yapının önceki işlevi mağazadır. Bodrum kat kısmen kullanılmaktadır. H 

şeklinde bir plana sahiptir. Kat yüksekliği bodrum katta 2,55 m, zemin katta 2,59 m, 

asma katta 2,05 m, sarkan kiriş yüksekliği 31 cm dir. Alanı 520 m
2
 dir. Varolanda 

galeri boşluğunda bulunan asma kata çıkan merdiven, onarılıp kaplaması ve 

korkulukları değiştirilerek kullanılabilecek durumdadır. Cephede bulunan 

doğramalar kullanılamaz durumdadır. Bina bitişik nizam olup çevrede çok katlı 

konut ve işyeri olarak kullanılan binalar vardır. Binanın oturduğu zeminde eğim 

yoktur. Binanın olduğu yerde alt yapı sorunu yoktur. Islak mahaller bodrum katta 

çözülmüştür. Binada ısıtma fueloil ile yapılmaktadır.  

Kural Örneği (r118): Rölöve hazırlanırken alüminyum doğramanın kullanılamaz 

durumda olduğu görülmüştür. Koşullar tablosuna bakıldığında bu durum yer 

almamaktadır. Koşullar tablosuna k1.3.5.5 kodu yanına (y) yazılarak ilave edilir. Bu 

durumda şubenin, ısıl konfor, işitsel konfor, can güvenliği, bina girişi, doğramalardan 

ısı kaybının engellenmesi gereksinimleri vardır. Bunlar da g1.1, g2.1.4, g2.1.5, g3.1, 

g4.3.3 kodlarına karşılık gelmektedir. Çözüm olarak doğrama ve dış cephe camları 

kullanılması seçilir. A şubesinin kurumsal kimliği gereği doğrama alüminyum, giriş 

kapısının yanındaki camların tek taraflı görüş sağlayan film tabakalı cam, diğer 

yerlerde de hava boşluklu sisteme sahip cam olması gereklidir. Çözümler tablosunda,  

ısı kesicili, eloksallı alüminyum kanat ç3.4.1.1, ısı kesicili, eloksallı alüminyum kasa 

ç3.4.1.5 ve lamine çift cam ünitesi kodu ç3.4.1.3 olarak yer almaktadır. Kurallar 

tablosuna, k1.3.5.5 (y) koşulunda, g1.1, g2.1.4, g2.1.5, g3.1, g4.3.3 gereksinimlerini, 

ç3.4.1.1, ç3.4.1.5, ç3.4.1.3 çözümleri ile karşılayan kural r 118 (y)  kuralı olarak 

ilave edilir. r 118 (y) kuralı uygulandığında, varolan doğramanın kullanılamaz 

olduğu koşulda konfor, güvenlik, işlev ve enerji gereksinimleri, yapı elemanlarının 

etkin ve doğru kullanılması çözümleri ile karşılanmıştır.  Bu kural örneğinde 

yapıldığı gibi, koşullar, gereksinimler, çözümler ve kurallar tablosu kullanılarak yeni 

proje hazırlanması doğru ve etkin tadilat yapılabilmesine olanak sağlar.  Böylece 

varolan koşullarda, doğru belirlenen gereksinimlerin, uygulanabilir, ekonomik ve 

kolay bulunabilir çözüm seçenekleri ile karşılanabildiği, uygulamalarda geri 

dönüşlerin en az indirildiği etkin tadilatlar yapılabilir. 
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Çizelge 4.1 : A Şubesi için Varolan koşullarda, varolan gereksinimler için önerilen  

 çözümlerle oluşturulmuş kurallar tablosu. 

A ġUBESĠ KURALLAR 

r3, r5, r6, r7, r9, r10, r14, r18, r20, r23, r25, r29, r30, r31, r36, r39, r40, r41, r42, r46, 

r49, r52, r55, r58, r61, r64, r67, r70, r74, r76, r77, r78, r80, r82, r88, r89, r90, 

r91,r92, r93, r94, r95, r96, r98, r99, r100, r101, r102, r106, r108, r109, r110, r111,   

r115, r116, r117, r119, r121, r122, r123, r124, r125, r126, r127, r170(y), r171(y), 

r172(y), r125, r126, r127, r128, r129, r130, r131, r132, r133, r134, r135, r136, r137, 

r138, r139, r140, r141, r142, r143, r144, r145, r146, r147, r148, r149, r150, r151, 

r152, r153, r154, r155, r156, r157, r158, r159, r160, r161, r162, r163, r166, r167, 

r172, r174, r175, r184, r185, r192, r193, r194, r195, r196, r197, r198, r199, r200, 

r201, r202, r203, r204, r205, r206, r207, r208, r209, r210, r211, r212, r213, r214, 

r215, r216, r217, r218, r219, r220, r221, r222, r223, r225, r226, r227, r228, r229, 

r230, r231, r232, r233, r234, r235, r236, r237, r238, r239, r240, r241, r242, r243, 

r244, r245, r246, r249, r250, r251, r252, r253, r254, r255, r257, r258, r259, r260, 

r261, r262, r263, r264, r265, r266, r267, r268, r269, r270, r271, r272, r273, r274, 

r275, r276, r278, r279, r280, r281, r282, r283, r289, r290, r291, r292, r293, r294, 

r295, r297, r298, r299, r300, r303, r304, r306, r307, r308, r310, r311, r312,r313, 

r314, r315, r316, r317, r318, r319, r320, r321, r322, r324, r325, r326, r327, r328, 

r331, r332, r333, r334, r335, r336, r337, r338, r339, r340, r341, r342, r343, r344, 

r345, r346, r347, r348, r349, r353, r354, r355, r356, r357, r358, r359, r360, r361, 

r362, r363, r364, r365, r366, r367, r368, r369, r370, r371, r372, r373, r374, r375, 

r376, r377, r378, r379, r380, r381, r382, r383, r384, r385, r386, r387, r388, r389, 

r390, r391, r392, r393, r394, r395, r396, r397, r398, r399, r400, r401, r402, r403, 

r404, r405, r406, r407, r408, r409, r410, r411, r412, r413, r414, r415 
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ġekil 4.1 : A  Şubesi uygulama örneği.  
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4.2 B ġubesi 

Kare bir plana sahip olan binanın bodrum, zemin ve birinci katları dükkan ve konut 

işlevlerini terk edip banka işlevine dönüştürülmektedir. Giriş kapısı güney cephesine 

bakan lokal, ana caddeye cephelidir. Toplam alanı 390 m
2
 dir. Kat yüksekliği 

bodrum katta 3,36 m, zemin katta 3,32  m, birinci katta 2,50 m olan yapıda  asmolen 

döşeme kullanılmıştır. Varolan binanın bodrum katının yanı sıra bitişik binanın 

bodrum katı da kullanılmaktadır. Binanın tamamı banka olarak kullanılacaktır. 

Üstünde açık gezilebilir bir teras vardır. Varolanda binaya ait merdivenin dışında 

katların birbiri ile ilişkisi yoktur. Banka işlevi verildiğinde katlar arası sirkülasyon 

bir merdivenle sağlanacaktır. Arka cephesi komşu binaya bitişik olan yapının üç 

cephesi açıktır. Binanın oturduğu zeminde eğim yoktur.  

Kural Örneği (r134 y): Varolan binaya yapılan statik analize göre döşemeye 

merdiven yapılmasında bir sakınca olmadığı çelik taşıyıcılı merdivenin önerildiği 

görülmüştür. Birinci kattaki konutun aynı apartmanın zemin katında bulunan dükkan 

ile apartmana ait merdivenden başka bir bağlantısı yoktur. Böylece koşullar 

belirlenmiştir. Bir sonraki adımda koşullar tablosuna bakıldığında bu durum k1.1.2.4, 

k1.3.4.1 ile kodlandığı görülmüştür. İki katın birbirine bir merdivenle bağlanması,  

iki ayrı kattaki birimler arası ilişkilerin sağlanması, katlar arası sirkülasyonun 

sağlanması gerekmektedir. Gereksinim belirlendikten sonra gereksinimler tablosuna 

bakıldığında birimler arası ilişkiler gereksinimlerinde g1.3.1 katlar arası sirkülasyon, 

g1.3.2 katların birbirinin işlevini etkilememesi kodlarına karşılık gelmektedir. B 

şubesinin kurumsal kimliği gereği merdivenin sahanlıklarının ve basamaklarının 

granit olması gereklidir.Bu durum gereksinimler listesinde yer almadığı için uyumlu 

yapı elemanlarının iç mekanda kullanımı g5.5.2 kodu ile yanına (y) yazılarak ilave 

edilmiştir. Çözümler, binanın strüktürel kurgusu da göz önünde bulundurularak düz 

kollu merdivenin çelik taşıyıcılı olarak yapılması ve granit basamak olarak 

belirlenmektedir. Çözümler tablosunda, düz kollu merdivenin kodu ç3.5.1.1, çelik 

taşıyıcı kullanılmasının kodu ç3.5.2.1.1 ve  granit basamak ve rıht kullanılması 

ç3.5.2.2.2 ve ç3.5.2.3.2  kodu ile yer almaktadır. Tabloda ilgili çözümler seçildikten 

sonra, k1.1.2.4, k1.3.4.1 koşullarında, g5.5.2, g1.3.1, g1.3.2 gereksinimlerini, 

ç3.5.1.1, ç3.5.2.1.1, ç3.5.2.1.4 ve ç3.5.2.2.2  çözümleri ile karşılayan r 134 (y) kuralı 

oluşturulmuştur. Kurallar tablosuna eklenen r 134 (y) kuralı uygulandığında, katlar 

arsı bağlantının olmadığı koşulda katlar arası sirkülasyon ve birimler arası ilişki 
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gereksinimleri çelik taşıyıcılı granit basamaklı merdiven yapılması çözümleri ile 

karşılanmıştır. Böylece iki kat birbiri ile kurumsal kimliği de göz önünde 

bulundurarak ilişkilendirilmiş olacaktır. 

Çizelge 4.2: B Şubesi için Varolan koşullarda, varolan gereksinimler için önerilen  

                     çözümlerle oluşturulmuş kurallar tablosu. 

B ġUBESĠ KURALLAR 

r3, r5, r6, r8, r9, r10, r14, r18, r20, r23, r25, r29, r30, r31, r40, r41, r45, r46, r48, r49, 

r51, r52, r54, r55, r57, r58, r60, r61, r63, r64, r66, r67, r71, r76, r77, r78, r80, r82, 

r88, r89, r90, r91,r92, r93, r94, r95, r96, r98, r99, r100, r101, r102, r106, r108, r109, 

r110, r111, r112, r115, r121, r122, r123, r124, r125, r126, r127, r125, r126, r127, 

r128, r129, r130, r131, r132, r133, r134(y), r135, r136, r137, r138, r139, r140, r141, 

r142, r143, r144, r145, r146, r147, r148, r149, r150, r151, r152, r153, r154, r155, 

r156, r157, r158, r159, r160, r161, r162, r163, r166, r167, r172, r174, r175, r184, 

r185, r192, r193, r194, r195, r196, r197, r198, r199, r200, r201, r202, r203, r204, 

r205, r206, r207, r208, r209, r210, r211, r212, r213, r214, r215, r216, r217, r218, 

r219, r220, r221, r222, r223, r225, r226, r227, r228, r229, r230, r231, r232, r233, 

r234, r235, r236, r237, r238, r239, r240, r241, r242, r243, r244, r245, r246, r249, 

r250, r251, r252, r253, r254, r255, r257, r258, r259, r260, r261, r262, r263, r264, 

r265, r266, r267, r268, r269, r270, r271, r272, r273, r274, r275, r276, r278, r279, 

r286, r287, r288,  r289, r290, r291, r292, r293, r294, r295, r297, r298, r299, r300, 

r303, r304, r306, r307, r308, r310, r311, r312,r313, r314, r315, r316, r317, r318, 

r319, r320, r321, r322, r324, r325, r326, r327, r328, r331, r332, r333, r334, r335, 

r336, r337, r338, r339, r340, r341, r342, r343, r344, r345, r346, r347, r348, r349, 

r351, r354, r355, r356, r357, r358, r359, r360, r361, r362, r363, r364, r365, r366, 

r367, r368, r369, r370, r371, r372, r373, r374, r375, r376, r377, r378, r379, r380, 

r381, r382, r383, r384, r385, r386, r387, r388, r389, r390, r391, r392, r393, r394, 

r395, r396, r397, r398, r399, r400, r401, r402, r403, r404, r405, r406, r407, r408, 

r409, r410, r411, r412, r413, r414, r415 
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ġekil 4.2 : B  Şubesi uygulama örneği.  
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4.3 C ġubesi 

Merkezi yerde, ana caddede, köşe bir parselde yer alan, cephesi dar, dikdörtgen bir 

plana sahip olan mekân zemin kat ve bodrum kattan oluşmaktadır. Banka şubesi 

olarak hizmet veren yapı, başka bir bankanın kurumsal kimliğine uyarlanarak yine 

banka şubesi olarak işlevlendirilecektir. Taşıyıcı sistemi betonarmedir. Mantar 

döşeme kullanılmıştır. Binanın oturduğu zeminde eğim yoktur. Bitişik nizam olan 

yapının üç cephesi açıktır. Binanın bodrum katında ve zemin katında kot farkı vardır. 

Binanın temeli iki ayrı kota oturmaktadır. Birinci katta yapılan çıkma zemin katta 

saçak görevi yapmaktadır. Toplam alanı 310 m
2
 olan lokalin bodrum kat yüksekliği 

2,34 m, zemin kat yüksekliği 3,30 m dir. İki katı ve aynı kattaki farklı kottaki 

döşemeleri birbirine bağlayan varolan merdivenler kullanılabilecek durumdadır. 

Kural Örneği (r144 y): Yaklaşık 6 metrelik dar bir cephesi, 24 metre derinliği olan 

Şube dikdörtgen formunda bir plana sahiptir. Koşullar tablosuna bakıldığında bu 

durum k1.1.6.1, k1.1.10.2 koşullarına karşılık gelmektedir. C şubesinin kurumsal 

kimliği gereği gişeler müşteri temsilcilerinden önce müşterilerle ilişkili olmalıdır. 

Dolayısı ile gişelerin giriş-gişe ilişkisi, gişe-operasyon ilişkisi, gişe-müşteri temsilcisi 

ilişkisi gereksinimleri vardır. Tabloya bakıldığında bu gereksinimlerin bulunmadığı 

görülmüştür. Tabloya yeni gereksinimler yanlarına (y) yazılarak eklenmiştir. Böylece 

g1.2.2 (y), g1.2.3 (y), g1.2.4 (y)  kodları olarak tabloya yeni gereksinimler yerini 

almıştır. Çözüm olarak gişenin girişe yakın çözülmesi gereklidir. Çözümler 

tablosunda, operasyonun gişe arkasında yer alması çözümü ç1.2.7 olarak  yer 

almaktadır. Ancak gişenin girişe yakın çözülmesi kodu yer almamaktadır. ç1.2.3 

olarak yeni çözüm, çözümler tablosuna yanına (y) yazılarak eklenmiştir. Kurallar 

tablosuna bakıldığında, k1.1.6.1, k1.1.10.2 koşullarında, g1.2.2 (y), g1.2.3 (y), g1.2.4 

(y)  gereksinimlerini, ç1.2.7 ve ç1.2.3 (y) çözümü ile karşılayan kuralın r 144 (y) 

kuralı eklenmiştir. r 144 (y) kuralı uygulandığında, varolan doğramanın kullanılamaz 

olduğu koşulda gereksinimleri çözümleri ile karşılanmıştır 
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Çizelge 4.3: C Şubesi için Varolan koşullarda, varolan gereksinimler için önerilen  

                        çözümlerle oluşturulmuş kurallar tablosu. 

C ġUBESĠ KURALLAR 

r1, r2, r3, r5, r6, r7, r9, r10, r14, r18, r20, r22, r23, r24, r25, r28, r32, r35, r36, r37, 

r39, r40, r42, r43,r46, r49, r52, r55, r58, r61, r64, r67, r68, r71, r74, r75, r76, r77, 

r78, , r84, r86, r144, r171(y), r172(y), r125, r126, r127, r128, r129, r130, r140, r141, 

r142, r143, r144, r145, r146, r147, r150, r151, r152, r153, r154, r155, r156, r157, 

r158, r159, r167, r172, r174, r175, r184, r185, r192, r193, r194, r195, r196, r197, 

r198, r199, r200, r201, r202, r203, r204, r205, r206, r207, r208, r209, r210, r211, 

r212, r213, r214, r215, r216, r217, r218, r219, r220, r221, r222, r223, r225, r226, 

r227, r228, r229, r230, r231, r232, r233, r234, r235, r236, r237, r238, r239, r240, 

r241, r242, r243, r244, r245, r246, r249, r250, r251, r252, r253, r254, r255, r257, 

r258, r259, r260, r261, r262, r263, r264, r265, r266, r267, r268, r269, r270, r271, 

r272, r273, r274, r275, r276, r277, r278, r279, r280, r281, r282, r283, r291, r296, 

r297, r298, r299, r304, r305, r308, r310, r311, r312,r313, r314, r315, r316, r317, 

r318, r319, r320, r321, r322, r324, r325, r326, r327, r328, r331, r332, r333, r334, 

r335, r336, r337, r338, r339, r340, r341, r342, r343, r344, r345, r346, r347, r348, 

r349, r353, r354, r355, r356, r357, r358, r359, r360, r361, r362, r363, r364, r365, 

r366, r367, r368, r369, r370, r371, r372, r373, r374, r375, r376, r377, r378, r379, 

r380, r381, r382, r383, r384, r385, r386, r387, r388, r389, r390, r391, r392, r393, 

r394, r395, r396, r397, r400, r401, r405, r408, r409, r413 
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ġekil 4.3 : C  Şubesi uygulama örneği.  
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4.4  D ġubesi 

Bir ilçenin merkezindeki çarşıda yer almakta olup,  yamuk dörtgen şeklinde bir plana 

sahiptir. Bodrum kat ve zemin kattan oluşmaktadır. Bina iki katlı ve boş halde 

bulunmaktadır. Betonarme olarak inşaa edilmiş olan binada döşeme asmolendir. 

Yeni yapılmış, hiç kullanılmamış olan bina, ikiz bina tipinde yapılmış olup sol yan 

cephesi bitişik, üç cephesi açıktır. Ancak binanın oturduğu zeminin eğimli 

olmasından dolayı birinci kat arka cephenin zemin kotundadır. Her iki kat da banka 

olarak işlevlendirilecektir. Toplam alanı 530 m
2
 olan mahalin bodrum kat yüksekliği 

2,71 metre, zemin kat yüksekliği 3,22 metredir. İki katı birbirine L şeklinde bir 

merdivenle bağlanmaktadır. Binada çatı olmayıp birinci katın üstünde etrafı parapet 

ile dönülmüş olan bir teras vardır. Binanın tümü banka şubesi olarak 

işlevlendirlecektir. 

Kural Örneği (r226):  Yeni inşa edilmiş olan binada, üzerinde yalıtım ve kaplama 

bulunmayan çıplak betonarme döşemeden ibaret teras çatı vardır. Ayrıca bina soğuk 

iklim bölgesinde bulunmaktadır. Tabloda bu koşullar; k1.3.3.1, k1.1.5.1, k1.3.3.2 

koşullarına karşılık gelmektedir. Bu durumda gürültü kontrolü, , yüzey sıcaklığı, nem 

oranı ve çatıdan enerji kaybının engellenmesi gereksinimleri vardır. Gereksinimler 

tablosuna bakıldığında g3.2.1, g4.3.4, g3.1.2 ve g3.1.3 kodlarına karşılık geldiği 

görülmektedir. Çözüm olarak ısı yalıtımı, su yalıtımı ve teras çatılarda yapay taş 

kaplamayla gezilebilir çatı, kaplama altı kauçuk esaslı su yalıtımı yapılması 

belirlenmiştir. Çözümler tablosunda, teras çatılarda kaplama altı mineral yünü ısı 

yalıtımı uygulamasının kodu ç3.3.3.24 ve duvarda yapı kimyasalları ile su yalıtımı 

uygulamasının kodu ç3.2.3.20, teras çatılarda yapay taş kaplama yapılmasının kodu 

ç3.3.1.10, teras çatılara kaplama altı kauçuk esaslı su yalıtımı yapılmasının kodu 

ç3.3.3.1 olarak yer almaktadır. Kurallar tablosuna bakıldığında, k1.3.3.1, k1.1.5.1, 

k4.6.2 koşullarında, g3.2.1, g4.3.4, g3.1.2 ve g3.1.3 gereksinimlerini, ç3.3.3.24, 

ç3.2.3.20, ç3.3.1.10, ç3.3.3.1  çözümleri ile karşılayan kuralın r 226 kuralı olduğu 

görülmektedir. r 226 kuralı uygulandığında, ısı ve su yalıtımı önlemi alınmamış teras 

çatı ve soğuk iklim koşullarında, ısı kaybının engellenmesi, gürültü kontrolü, terasın 

gezilebilir olması gereksinimleri, ısı yalıtımı, su yalıtımı, teras çatılarda yapay taş 

kaplama yapılması, teras çatılara kaplama altı kauçuk esaslı su yalıtımı yapılması 

çözümleri ile karşılanmıştır.   
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Çizelge 4.4: D Şubesi için varolan koşullarda, varolan gereksinimler için önerilen 

                        çözümlerle oluşturulmuş kurallar tablosu. 

D ġUBESĠ KURALLAR 

r3, r4, r6, r7, r9, r10, r14, r18, r20, r22, r23, r24, r25, r28, r32, r35, r36, r37, r39, r40, 

r42, r43,r46, r49, r52, r55, r58, r61, r64, r67, r68, r71, r74, r75, r76, r77, r78, r83, 

r84, r85, r86, r109, r110, r111, r112, r115, r125, r126, r127, r128, r129, r130, r140, 

r141, r142, r143, r144, r145, r146, r147, r150, r151, r152, r153, r154, r155, r156, 

r157, r158, r159, r167, r176, r177, r180, r181, r184, r185, r188, r189, r192, r193, 

r194, r195, r196, r197, r198, r199, r200, r201, r202, r203, r204, r205, r206, r207, 

r208, r209, r210, r211, r212, r213, r214, r215, r216, r217, r218, r219, r220, r221, 

r222, r223, r225, r226, r227, r228, r229, r230, r231, r232, r233, r234, r235, r236, 

r237, r238, r239, r240, r241, r242, r243, r244, r245, r246, r249, r250, r251, r252, 

r253, r254, r255, r257, r258, r259, r260, r261, r262, r263, r264, r265, r266, r267, 

r268, r269, r270, r271, r272, r273, r274, r275, r276, r277, r278, r279, r280, r281, 

r282, r283, r291, r296, r297, r298, r299, r304, r305, r308, r310, r311, r312,r313, 

r314, r315, r316, r317, r318, r319, r320, r321, r322, r324, r325, r326, r327, r328, 

r331, r332, r333, r334, r335, r336, r337, r338, r339, r340, r341, r342, r343, r344, 

r345, r346, r347, r348, r349, r353, r354, r355, r356, r357, r358, r359, r360, r361, 

r362, r363, r364, r365, r366, r367, r368, r369, r370, r371, r372, r373, r374, r375, 

r376, r377, r378, r379, r380, r381, r382, r383, r384, r385, r386, r387, r388, r389, 

r390, r391, r392, r393, r394, r395, r396, r397, r398, r400, r402, r406, r410, r414 
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ġekil 4.4 : D  Şubesi uygulama örneği  
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4.5  E ġubesi 

E Şubesi son zamanlarda sayıları hızla artan alışveriş merkezlerinden birinde 

bulunmaktadır. Zemin ve birinci katların kullanıldığı toplam 244 m
2
 alanlı, varolan 

durumda birbiri ile ilişkili betonarme bir binadır. Şubenin giriş kapısı alışveriş 

merkezinin zemin katında girişte kolay algılanabilir uygun bir konumdadır. Sadece 

ön cephesi alışveriş merkezinin koridoruna bakmakta olup, arka cephede tuvaletin 

havalandırmaya bakan 50 cm x 50 cm ebatlarında bir penceresi vardır, diğer 

duvarları sağırdır. Şube olarak kiralanan dükkânlar dikdörtgen biçiminde içinde su 

donanımı ve elektrik tesisatı olan mahallerdir. Isıtma, merkezi sistem olup yakıt 

olarak doğalgaz kullanılmaktadır. Kat yüksekliği zemin katta 3,40 m, birinci katta 

3,60 metre, sarkan kiriş yüksekliği 51 cm dir. Toplam alanı m
2
 dir. Bulunduğu 

yapının küçük bir alanını kaplamaktadır. Tadilatı yapılacak olan yerde her iki katta 

birbirinden bağımsız dükkân bulunmaktadır. 

Kural Örneği (r284):  Tuvaletin penceresinin bulunduğu duvar, su yalıtımı olmayan 

tuğla duvardır. Koşullar tablosuna bakıldığında bu durum k1.3.1.1, k1.3.1.15, 

koşullarına karşılık gelmektedir. Duvarda ısı, ses ve nem yalıtımlarının yapılması 

gereksinimi belirlenmiştir. Bu durumda şubenin,konfor ve sağlık gereksinimlerinden  

ısı ve ses, güvenlik gereksinimlerinden, can güvenliğini tehdit etmeyecek yapım ve 

mal güvenliği gereksinimleri vardır. Tabloya bakıldığında bu gereksinimler, g3.1, 

g3.2, g2.2.1, g4.3.1 kodlarına karşılık gelmektedir. Çözüm olarak iptal edilen 

pencerenin boşluğuna duvar örülmesi, ses, ısı, nem yalıtımlarının içeriden yapılması, 

belirlenir. Çözümler tablosunda,  tuğla duvar örülmesi kodu ç2.4.1.1 ve ses yalıtım 

kodu ç2.8.1,.ısı yalıtımı için dış duvara içeriden sıva altı polistren köpük mantolama 

kodu ç2.10.1.2, olarak yer almaktadır. Kurallar tablosuna bakıldığında, k1.3.1.1, 

k1.3.1.15 koşulunda, g1.1, g1.2, g2.1, g2.2, g3.1, g4.3.3 gereksinimlerini, ç2.7.1.1, 

ç2.8.1.4, ç2.8.1.2 çözümleri ile karşılayan kuralın r 284 kuralı olduğu görülmektedir. 

r 284 kuralı uygulandığında, varolan doğramanın kullanılamaz olduğu koşulda 

gereksinimleri çözümleri ile karşılanmış olacaktır.  Bu kural örneğinde yapıldığı gibi, 

koşullar, gereksinimler, çözümler ve kurallar tablosu kullanılarak yeni proje 

hazırlanması doğru ve etkin tadilat yapılabilmesine olanak sağlar.  Böylece varolan 

koşullarda, doğru belirlenen gereksinimlerin, uygulanabilir, ekonomik ve kolay 

bulunabilir çözüm seçenekleri ile karşılanabildiği, uygulamalarda geri dönüşlerin en 

az indirildiği etkin tadilatlar yapılabilir. 
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Çizelge 4.5: E Şubesi için Varolan koşullarda, varolan gereksinimler için önerilen  

                       çözümlerle oluşturulmuş kurallar tablosu. 

E ġUBESĠ KURALLAR 

r1, r6, r7, r9, r10, r14, r18, r20, r23, r25, r29, r32, r37, r40, r43, r46, r49, r52, r55, 

r58, r61, r64, r67, r81,r82,r85, r88, r89, r90, r91,r92, r93, r94, r95, r96, r98, r99, 

r100, r101, r102, r106, r108, r109, r110, r111, r115, r116,r117, r119, r121, r122, 

r123, r124, r125, r126, r127, r125, r126,  r134, r135, r136, r137, r138, r139, r140, 

r141, r142, r143, r144, r145, r146, r147, r148, r149, r150, r151, r152, r153, r154, 

r155, r156, r157, r158, r159, r160, r161, r162, r163, r166, r167, r172, r174, r175, 

r184, r185, r192, r193, r194, r195, r196, r197, r198, r199, r200, r201, r202, r203, 

r204, r205, r206, r207, r208, r209, r210, r211, r212, r213, r214, r215, r216, r217, 

r218, r219, r220, r221, r222, r223, r225, r226, r227, r228, r229, r230, r231, r232, 

r233, r234, r235, r236, r237, r238, r239, r240, r241, r242, r243, r244, r245, r246,  

r249, r250, r251, r252, r253, r254, r255, r257, r258, r259, r260, r261, r262, r263, 

r264, r265, r266, r267, r268, r269, r270, r271, r272, r273, r274, r275, r276, r277, 

r296, r297, r298, r299, r300, r301, r302, r303, r304, r306, r307, r308, r310, r311, 

r312,r313, r314, r315, r316, r317, r318, r319, r320, r321, r322, r324, r325, r326, 

r327, r328, r331, r332, r333, r334, r335, r336, r337, r338, r339, r340, r341, r342, 

r343, r344, r345, r346, r347, r348, r349, r353, r354, r355, r356, r357, r358, r359, 

r360, r361, r362, r363, r364, r365, r366, r367, r368, r369, r370, r371, r372, r373, 

r374, r375, r376, r377, r378, r379, r380, r381, r382, r383, r384, r385, r386, r387, 

r388, r389, r390, r391, r392, r393, r394, r395, r396, r397, r398, r399, r400, r401, 

r402, r403, r404, r405, r406, r407, r408, r409, r410, r411, r412, r413, r414, r415 
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ġekil 4.5 : E  Şubesi uygulama örneği. 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

5.1 Önerilen Yöntem 

Bu çalışmada, sistem ve performans yaklaşımlarından yararlanarak, banka şubesi 

örneğinde yapıların yeniden kullanımları için yapılacak tadilatlara ait bir altyapı 

oluşturulup, tadilat ile ilgili sorunlara proje aşamasında çözüm oluşturarak para ve 

zaman kaybını, geri dönülmesi zor uygulamaları engellemeye yönelik kurala dayalı 

bir tadilat projesi yöntem önerisi geliştirilmiştir. 

Önerilen yöntem adımlar halinde irdelenmiştir. Bu adımlar; yeni proje başlangıcı, 

koşullar, koşullarının belirlenmesi, tabloda ilgili koşulların seçilmesi, yeni 

karşılaşılan koşulların tabloya eklenmesi, gereksinimler, gereksinimlerin 

belirlenmesi, tabloda ilgili gereksinimlerin seçilmesi, yeni karşılaşılan 

gereksinimlerin tabloya eklenmesi, çözümler, çözümlerin belirlenmesi, tabloda ilgili 

çözümlerin seçilmesi, yeni karşılaşılan çözümlerin tabloya eklenmesi, kurallar, 

kuralların belirlenmesi, tabloda ilgili kuralların seçilmesi, yeni karşılaşılan kuralların 

tabloya eklenmesi ve yeni projenin hazırlanması şeklinde açıklanmıştır. Hazırlanan 

tablolar, edinilen bilgi ve deneyimler eşliğinde, önerilen yöntem,  beş banka şubesine 

uygulanarak işleyiş ve çalışabilirliği kanıtlanmıştır.  

5.2 Değerlendirme 

İşlevini yitirmiş, günün şartlarına ayak uyduramayan yapıların, bir yöntem izlenerek 

programlı bir tadilat aşamasından sonra yeniden işlevlendirilip ihtiyaca en uygun 

çözümü; işlevsel, kullanıcı ve konfor gereksinimlerine de yanıt vererek bir kurallar 

bütünü içinde sunabilen sürdürülebilir mimarlık ürünleri ortaya koyulmalıdır. 

Yeniden kullanım, bir binanın günün koşullarına en uygun işlevselliği sağlayacak 

şekilde tadilatının yapılmasıdır. Yapıların yeniden işlevlendirilmesi değişimin 

kaçınılmaz bir sonucudur. Yapılacak olan tadilat projesi, zaman içinde olabilecek 

yeni değişimlere kolaylık sağlamak açısından esneklik taşımalıdır. Bir yapıya yeni 

işlev kazandırmak için yapılan çalışmalarda varolan binanın kimliğini kaybetmeden 
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yeni amacına hizmet edebilecek işlevi sağlayacak şekilde tasarımının yapılması 

önemlidir. 

Yapıların tadilatlarının yapılıp yeniden kullanıma geçirilmesinin; ekonomiklik 

sağlaması, işletmenin kısa sürede geri kazanılması, varolan kültürün devamlılığının 

sağlanması ve sahip olunan kentsel mirasın korunmasına katkı sağlaması gibi 

yararları vardır.  

Tadilat projelerinin hazırlanıp uygulanmasıyla, ilgili hazır uygulamaların, yasal 

zorunluluklara uygun olmaması, yapı envanter kayıtlarının bulunmaması, meslek 

eğitimini almamış veya meslek bilinci ve yeterliliğine sahip olmayan kişilerin 

yöneticiliğinde yapılması, uygulamada kalifiye eleman eksikliğinin olması yapılan 

tadilatların bir temele dayandırılamamasına, birlik ve sürekliliklerinin 

sağlanamamasına neden olmaktadır. 

Tadilat konusunda etkin olan bazı sektör dinamikleri ile yapılan doğrudan 

görüşmelerden, uygulama çalışmalarından ve kaynak taramasından; tadilat bir 

yönteme dayanarak yapılmadığından koşullar ve gereksinimler doğru tespit edilip 

çözüm seçeneklerinin yeterince sunulamadığı ve uygulamaların yapılması gereken 

sıra ile yapılamamakta olduğu anlaşılmaktadır.  Bir yöntemle tadilat yapılmadığından 

tüm koşulları değerlendirilmemekte ve uygulama sırasında söküp tekrar yapmak, 

yerinde detay çözmek gibi sorunlar çıkmaktadır. 

Bir sistem olarak binada farklı etkileşimlerin yer alması nedeniyle, tadilatın uygun 

şekilde yapılmaması performans eksikliği, yapısal hasarlar gibi kalite problemlerine, 

maliyetin artmasına ve zaman kaybına neden olmaktadır. 

Varolan tadilat projeleri, bu yöndeki akademik çalışmalar ve yeni jenerasyon tadilata 

karar verme yardım metotları çalışma kapsamındaki yöntemle benzerlikler gösterse 

de farklı amaçlara yöneliktir. Yeniden işlevlendirmeye yönelik ele alınmış olan, üç 

yaklaşımdan farklı olarak öne sürülen yöntem, banka şubesi odaklı çalıştığı için diğer 

yaklaşımlardan konu bağlamında ayrılmaktadır. Dolayısıyla bu işlevin 

gereksinimlerini çözümleriyle birlikte öne çıkarmaktadır.  

Öneri yöntem varolan tadilat projeleriyle karşılaştırıldığında; değişen koşullarda, 

farklılaşan gereksinimlere, gelişen teknolojinin ortaya koyduğu çözümlerle yanıt 

verebilen, dinamik ve güne uyarlanabilir yapıya sahiptir. 
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Önerilen yöntemin kurallara dayalı bir sistematiğe ve dinamik bir yapıya sahip 

olması varolan yöntemlerde ortaya çıkan bu sorunları ortadan kaldırmaktadır.  

Bu yöntemle firmaların çoğunlukla alışkanlık ve alışılagelmiş yöntemlerle yürüttüğü 

tadilat projelerine, bir kurallar bütünüyle güvenilirlik, iyi sonuç elde etme ve kararlar 

sonucu oluşan süreklilik sağlanması hedeflenmiştir.  

Öneri yöntem, sınırlayıcı ve yetersiz olan kanun ve yönetmeliklerin açık noktalarına 

altlık oluşturabilecek, destekleyecek veriler elde edilebilecektir.  

Tadilat yapmanın çok sayıda nedeni vardır. Bu çalışma kapsamında banka şubesi 

örneğinde; teknolojik, sosyo-ekonomik, işlev değişikliği, strüktürel yıpranma ve 

yapay çevre değişiminden kaynaklanan tadilatlar incelenmektedir. Özel bazı ölçütler, 

detaylar içerdikleri için tarihi nitelik taşıyan yapıların, yöntemin işlerliğine 

olumsuzluk etki yapabileceği düşüncesiyle tarihi ve kültürel eser olarak tescillenmiş 

yapıların tadilatı (restorasyon) konusu, çalışma kapsamının dışındadır. Bunun 

yanında; çevre koşulları, varolan bina, yasa ve yönetmelikler de tadilatı 

sınırlamaktadır. 

Uygulanmış projelerde doğru kararların alınmış olmasının gerekliliği, kuralların 

uzman tarafından doğru şekilde oluşturulmuş olmasının gerekliliği, bir projeyi 

gerçekleştirecek kadar yeterli sayıda ve kapsamda kural hazırlanmış olmasının 

gerekliliği, kuralların pratikten edinilmiş deneyime dayalı olması, kodlardan 

oluşması nedeniyle bilgisayara aktarılmadığında çok anlaşılır olmaması yöntemin 

sakınca ve sınırlamaları olabilir. Ancak eldeki örnek proje sayısı çok fazla olduğu 

için bu dezavantajın büyük ölçüde üstesinden gelinebildiği düşünülmektedir. 

Bu yöntemle, gereksinimlerin yeterli çözümlerle sağlandığı nitelikli projelerin, 

meslekte uzman kişiler tarafından uzman kadrolarca hayata geçirilmesiyle tadilat 

projelerinin hazırlanıp uygulanmasında bir standartlaşmanın sağlanması, böylelikle 

varolan sorunların en aza indirilerek nitelikli, yeterli çözümlere en az maliyetle 

sürekli olarak ulaşılması beklenmektedir.  

Aynı zamanda bu yöntemin bilgisayar ortamına geçirilmesi durumunda daha fazla 

yapı türüne dair, daha kısa sürede, daha etkin sonuçların alınabilmesi gibi çalışmalara 

temel oluşturarak mimari tadilat tasarım alanına katkıda bulunabilecektir. 
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5.3 Gelecek ÇalıĢmalar 

Farklı amaçlara yönelik tadilat tasarım yöntemleri oluşturmak için de öneri yöntem 

kullanılabilinecektir.  

Ülkemiz için önemli olan bu konunun mimarlık eğitiminde daha fazla yer alması, 

uygulayıcıların bilgi donanımına sahip olmaları, kullanıcıların bilinç düzeyinin 

artırılması, tadilatın standartlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. Teknoloji ve bilişim sistemlerindeki gelişmelerle mimari planlama 

anlayışı da değişecek mekânlar küçülecek, çalışan sayısı azalacak ve dolayısıyla 

tefriş değişecek, tüm bu ilerlemelere paralel olarak gelişen yapı ürünü teknolojisi ile 

gereksinimler değişecek, yeni çözümler gelişecek ve yeni kurallar oluşacaktır. Bu 

yöntem dinamik yapısıyla her gelişmeye uyum sağlayacaktır. 

İleride bu çalışma yeni kurallar düzenlenerek daha kapsamlı bir set halini alabilir, 

farklı bina işlevlerine yönelik kural setleri oluşturulabilir, bir ilişkisel veritabanı 

platformuna aktarılarak, belli koşul, gereksinim veya çözüme göre kurallar 

sıralanabilir. 
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EK A: Koşullar çizelgesi.

KOġULLAR 

KoĢul türü KoĢul 1.Alt Türü 2. Alt Tür KoĢul 3.Alt Tür 
k

1
 

v
a
ro

la
n

 b
in

a
 

 

 
k1.2.3 kolonlar 

k1.2.3.1 sağlam 

k1.2.3.1 zayıf 

k1.2.4 taĢ.duvarlar 

k1.2.4.1 sağlam 

k1.2.4.2 zayıf 

k1.1 

imar 

parametreleri 

k1.1.1 imar durumu 
k1.1.1.1 bitişik nizam 

k1.1.1.2 ayrık nizam 

k1.1.2 kat adedi/niteliği 

k1.1.2.1 bodrum+zemin, 2 kat 

k1.1.2.2 zemin+1, 2 kat 

k1.1.2.3 zemin+1+2, 3 kat 

k1.1.2.4 bodrum+zemin+1, 3 kat 

k1.1.2.5 bodrum+zemin+4 normal kat, 6 kat 

k1.1.2.6 6 kattan fazla 

k1.1.3 kat yüksekliği 

k1.1.3.1 yeterli 

k1.1.3.2 fazla 

k1.1.3.3 yetersiz 

k1.1.4 alanı 

k1.1.4.1 yetersiz(≥200 m2) 

k1.1.4.2 yeterli(≤300-350 m2) 

k1.1.4.3 büyük(≤1250) 

k1.1.5 yaĢı 

k1.1.5.1 

 2000≤ yapım yılı 

k1.1.5.2  

1975< yapım yılı <2000 

k1.1.5.3 yapım yılı≤1975 

k1.1.6 bina cephesi 

k1.1.6.1       6m ve daha az 

k1.1.6.2         6m-15m 

k1.1.6.3       15 m ve üzeri 

k1.1.7 taks 

k1.1.7.1         0,25-0,50 

k1.1.7.2         0,50-0,75 

k1.1.7.3        0,75 - üstü 

k1.1.8 kaks 

k1.1.8.1        0,5-1 

k1.1.8.2          1-3 

k1.1.8.3         3-üstü 

 

k1.1.9 tadilat katları 

k1.1.9.1 zemin, tek kat 

k1.1.9.2 bodrum ve zemin, 2 kat 

k1.1.9.3 zemin ve1, 2 kat 

k1.1.9.4 zemin, 1 ve 2, 3 kat 

k1.1.9.5 bodrum, zemin ve 1, 3 kat 

k1.1.9.6 bodrum, zemin, 1 ve 2, 4 kat 

k1.1.10 bina derinliği 

k1.1.10.1 
10m ve daha az 

k1.1.10.2  

10m-25m 

k1.1.10.3  
25 m ve üzeri 

k1.2 

taşıyıcı sistem 

k1.2.1 malzeme 

k1.2.1.1ahşap 

k1.2.1.2 çelik 

k1.2.1.3 kâgir 

k1.2.1.4 betonarme 

k1.2.2 kiriĢler 
k1.2.2.1 sağlam 

k1.2.2.2 zayıf 
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EK A: (devam) Koşullar çizelgesi. 

KOġULLAR 

KoĢul türü KoĢul 1.Alt Türü 2. Alt Tür KoĢul 3.Alt Tür 

 

k
1
 

v
a
ro

la
n

 b
in

a
 

  

 
k1.2.3 kolonlar 

k1.2.3.1 sağlam 

k1.2.3.2 zayıf 

k1.2.4 taĢ.duvarlar 

k1.2.4.1 sağlam 

k1.2.4.2 zayıf 

 

k1.3 

yapı elemanları 

k1.3.1 duvarlar 

k1.3.1.1 tüm duvarlar tuğla 

k1.3.1.2 dış duvarlar gaz beton 

k1.3.1.3 dış duvarlar prefabrik panel beton 

k1.3.1.4 dış duvarlar çelik konstrüksiyon üzeri 

beton panel 

k1.3.1.5 dış cephe doğal taş kaplı 

k1.3.1.6 dış cephe yapay taş kaplı 

k1.3.1.7 dış cephe metal kaplı 

k1.3.1.8 dış cephe ahşap kaplı 

 

k1.3.1.9 dış cephe boyalı 

k1.3.1.10 dış cephe sıvalı 

k1.3.1.11 çift duvar arası ısı yalıtım var 

k1.3.1.12 dışarıdan polistren köpük ısı yalıtımı 

var 

k1.3.1.13 içeriden polistren köpük ısı yalıtımı 

var 

k1.3.1.14 dışarıdan kaplama altı mineral yünü ısı 

yalıtımı var 

k1.3.1.15 duvarlarda su yalıtımı önlemi yok 

k1.3.1.16 duvarlarda ısı yalıtımı yok 

k1.3.1.17 duvarlarda ses yalıtımı yok 

k1.3.2 döĢemeler 

k1.3.2.1 kaplama yapı ürünü yok 

k1.3.2.2 doğal taş kaplı 

k1.3.2.3 seramik kaplı 

k1.3.2.4 mozaik kaplı 

k1.3.2.5 ahşap kaplı 

k1.3.2.6 halı kaplı 

k1.3.2.7 pvc kaplı 

k1.3.2.8 yükseltilmiş döşeme var 

k1.3.2.9 ısı yalıtımı önlemi yok 

k1.3.2.10 su yalıtımı önlemi yok 

k1.3.2.11 ısı yalıtımı yetersiz 

k1.3.3 çatı (kullanılan yerin 

doğrudan iliĢkili olduğu çatı) 

k1.3.3.1 ısı ve su yalıtımı olmayan teras çatı 

k1.3.3.2 ısı ve su yalıtımlı gezilemeyen teras çatı 

k1.3.3.3 ısı ve su yalıtımlı gezilebilen teras çatı 

k1.3.3.4 bitüm esaslı yapı ürünü kaplı teras çatı 

k1.3.3.5 polimer esaslı yapı ürünü kaplı teras çatı 

k1.3.3.6 kil esaslı yapı ürünü kaplı ısı yalıtımlı 

eğimli çatı 
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EK A: (devam) Koşullar çizelgesi.  

KOġULLAR 

KoĢul türü KoĢul 1.Alt Türü 2. Alt Tür KoĢul 3.Alt Tür 
k

1
 

v
a
ro

la
n

 b
in

a
 

  

  

k1.3.3.7 kil esaslı yapı ürünü kaplı ısı yalıtımsız 

eğimli çatı 

k1.3.3.8 (mineral kaplı) bitüm esaslı yapı ürünü 
kaplı ısı yalıtımlı eğimli çatı 

k1.3.3.9 (mineral kaplı) bitüm esaslı yapı ürünü 

kaplı ısı yalıtımsız eğimli çatı 

k1.3.3.10 mineral lifli çimento esaslı yapı ürünü 
kaplı ısı yalıtımlı eğimli çatı 

k1.3.3.11 mineral lifli çimento esaslı yapı ürünü 
kaplı ısı yalıtımsız eğimli çatı 

k1.3.3.12 metal yapı ürünü kaplı ısı yalıtımlı 
eğimli çatı 

k1.3.3.13 metal yapı ürünü kaplı ısı yalıtımsız 

eğimli çatı 

k1.3.3.14 polimer esaslı yapı ürünü kaplı ısı 
yalıtımlı eğimli çatı 

k1.3.3.15 polimer esaslı yapı ürünü kaplı ısı 

yalıtımsız eğimli çatı 

k1.3 

yapı elemanları 

k1.3.4 merdiven 

k1.3.4.1 merdiven yok 

k1.3.4.2 betonarme merdiven 

k1.3.4.3 çelik merdiven 

k1.3.4.4 ahşap merdiven 

k1.3.4.5 katlar arası var ama merdiven 

kullanılabilecek durumda değil 

k1.3.5 doğramalar 

k1.3.5.1 doğrama yok 

k1.3.5.2 alüminyum doğrama 

k1.3.5.3 demir doğrama 

k1.3.5.4 ahşap doğrama 

k1.3.5.5 doğrama var, kullanılamaz durumda 

k1.4 

Hizmet 

sistemleri  

k1.4.1 ısıtma sistemi 

k1.4.1.1 katı yakıtlı ısıtma imkanı 

k1.4.1.2 sıvı yakıtlı ısıtma imkanı 

k1.4.1.3 gaz yakıtlı ısıtma imkanı 

k1.4.1.4 elektrikli ısıtma imkanı 

k1.4.1.5 güneş enerjili ısıtma sistemi 

k1.4.1.6 çok kullanıcılı merkezi ısıtma sistemi 

var 

k1.4.1.7 ısıtma sistemi yok 

k1.4.1.8 radyatör elemanlarıyla sağlanmakta 

k1.4.1.9 konvektör elemanlarıyla sağlanmakta 

k1.4.1.10 tavandan panellerle sağlanmakta 

k1.4.1.11 duvar tipi klima elamanlarıyla 
sağlanmakta 

k1.4.1.12 kanal tipi klima elamanlarıyla 

sağlanmakta 

k1.4.2 soğutma sistemi 

k1.4.2.1soğutma sistemi yok 

k1.4.2.2tavandan panellerle sağlanmakta 

k1.4.2.3duvar tipi klima elamanlarıyla 

sağlanmakta 

k1.4.2.4 kanal tipi klima elamanlarıyla 

sağlanmakta 

 

k1.4.3 havalandırma sistemi 
k1.4.3.1 doğal havalandırma yetersiz 



 

113 

 

EK A: (devam) Koşullar çizelgesi.  

KOġULLAR 

KoĢul türü KoĢul 1.Alt Türü 2. Alt Tür KoĢul 3.Alt Tür 
k

1
 

v
a
ro

la
n

 b
in

a
 

k1.4 

Hizmet 

sistemleri 

 

k1.4.3.2 doğal havalandırma yok, sağlanma 

imkanı var 

k1.4.3.3 doğal havalandırma sağlanma imkânı 
yok 

k1.4.3.4 yapay havalandırma sistemi yok 

k1.4.3.5 var, ancak yetersiz 

k1.4.3.6 havalandırma bacası var 

k1.4.3.7 havalandırma bacası yok 

k1.4.4 su donanımı 

k1.4.4.1 binanın ana su şebekesine bağlantısı var 

k1.4.4.2 binanın ana su şebekesine bağlantısı yok 

k1.4.4.3 su donanımı elemanları yeni işlev 

kurgusu için uygun 

k1.4.4.4 su donanımı elemanları yeni işlev 

kurgusuna engel teşkil etmekte 

k1.4.4.5 temiz su donanımı yetersiz 

k1.4.4.6 temiz su donanımı gerekli ve yeterli 
niteliklerde 

k1.4.4.7 su deposu var 

k1.4.4.8 koyulabilecek su deposu yeri var  

k1.4.4.9 hidrofor var 

k1.4.4.10 hidrofor yok 

k1.4.4.11 drenaj sistemi var 

 

k1.4.4.12 drenaj sistemi yok 

k1.4.4.13 pis su donanımı yetersiz 

k1.4.4.14 pis su donanımı gerekli ve yeterli 

niteliklerde 

k1.4.5 elektrik tesisatı 

k1.4.5.1binanın elektrik şebekesine bağlantısı 
var 

k1.4.5.2 binanın elektrik şebekesine bağlantısı 

yok 

k1.4.5.3 elektrik tesisatı yeni işlev için uygun 

k1.4.5.4 elektrik tesisatı yeterli ve güvenli 

k1.4.5.5 elektrik tesisatı yok 

k1.4.5.6 elektrik tesisatı yeterli değil 

k1.4.5.8 elektrik tesisatı galvaniz tavalı 

k1.4.5.9 elektrik tesisatı sac tavalı 

k1.4.5.10 jeneratör var 

k1.4.5.11 jeneratör yok 

 

k1.4.6 yangın tesisatı 

k1.4.6.1 yangın merdiveni yok 

k1.4.6.2 yangın merdiveni var, yeterli 

k1.4.6.3 yangın merdiveni yetersiz 

k1.4.6.4 acil çıkış yok 

k1.4.6.5 acil çıkış var 

k1.4.6.6 duman kontrol sistemi yok 

k1.4.6.7 duman kontrol sistemi var 

k1.4.6.8 yangın söndürme sistemi yok 
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EK A: (devam) Koşullar çizelgesi.  

KOġULLAR 

KoĢul türü KoĢul 1.Alt Türü 2. Alt Tür KoĢul 3.Alt Tür 
k

1
 

v
a
ro

la
n

 b
in

a
 

k1.4 

Hizmet 

sistemleri 

 

k1.4.6.9 kuru sprinkler sistemi var 

k1.4.6.10 yaş sprinkler sistemi var 

k1.4.6.11 varolan yangın söndürme sistemi 
yeterli değil 

 

 

 

k1.4.7 aydınlatma sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

k1.4.7.1 doğal aydınlatma sağlanmış 

k1.4.7.2 doğal aydınlatma sağlanmamış, ancak 
olanak var 

k1.4.7.3 doğal aydınlatma sağlanmamış, olanak 

yok 

k1.4.7.4 yapay aydınlatma yeni işlev kurgusu 
için uygun 

k1.4.7.5 yapay aydınlatma yeni işlev kurgusuna 

uygun değil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k1.4.8.1 güvenlik kamera sistemi yok 

k1.4.8.2 güvenlik alarm sistemi yok 

k1.4.8.3 camlar güvenlik camı değil 

k1.4.8.4 kasa güvenliği için sac duvar yok 

k1.4.8.5 kasa güvenliği için demir kapı yok 

k1.4.8.6  kasa kısmına geçiş için özel güvenlik 

sistemi yok 

k1.4.8 güvenlik kontrol sistemi k1.4.8.7 kasa kısmına geçiş için özel güvenlik 
sistemi var 

k1.4.8.8 güvenlik kamera sistemi var 

  

k1.4.8.9 güvenlik alarm sistemi var 

k1.4.8.10 camlar güvenlik camı 

k1.4.8.11 kasa güvenliği için sac duvar var 

k1.4.8.12 kasa güvenliği için demir kapı var 
 

k
2
 

so
sy

a
l 

v
e 

ek
o
n

o
m

ik
 

k2.1 

yaşam 

kalitesinin 

değişimi 

k2.1.1 gelişime bağlı olarak 

gereksinimlere yetersiz kalmakta 
 

k2.1.2 teknolojik gelişim karşısında 

yetersiz 
 

k2.2 

kültür değişimi 

k2.2.1 günün çalışma 
gereksinimlerine yanıt 

verememekte 

 

k2.2.2 donanım sistemi yetersiz  

k
3
 

iĢ
le

v
se

l 

k3.1 

varolan işlev 

k3.1.1 varolan bina işlevini 

korumakta 
 

k3.1.2 varolan bina işlevini yitirmiş  

k3.2 

varolan mekân 

kurgusu 

k3.2.1 yüklenecek işleve uygun  

k3.2.2 yüklenecek işlevin tamamen 

dışında 
 

k3.2.3 varolan bir mekân kurgusu 

yok 
 

 

k
4
 

çe
v
r
es

el
 k4.1 

bina konumu 

k4.1.1 ana arterde  

k4.1.2ara arterde  

k4.1.3 alış veriş merkezinde  
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EK A: (devam) Koşullar çizelgesi. 

KOġULLAR 

KoĢul türü KoĢul 1.Alt Türü 2. Alt Tür KoĢul 3.Alt Tür 
k

4
 

çe
v
r
es

el
 

 k4.1.4 kent merkezinde-çarşı içinde  

k4.2 

topografya 

k4.2.1 düz  

k4.2.2 az eğimli  

k4.2.3 eğimli  

k4.3 

işlev 

k4.3.1 konut alanı  

k4.3.2 iş merkezi alanı  

k4.3.3 yönetim merkezi alanı  

k4.3.4 sağlık merkezi alanı  

k4.3.5 askeri alan  

k4.3.6 sanayi alanı  

k4.4 

altyapı  

 

k4.4 

altyapı 

k4.4.1 kanalizasyon şebekesine 

bağlı 
 

k4.4.2 kanalizasyon şebekesine 

bağlı değil 
 

k4.4.3 doğalgaz hattı var, şebeke 

bağlantısı var 
 

k4.4.4 doğalgaz hattı var, şebeke 
bağlantısı yok 

 

k4.4.5 doğalgaz hattı yok  

k4.5 

Yakın yapıların 

durumu 

k4.5.1 nitelikli  

k4.5.2 niteliksiz  

k4.6 

iklim 

k4.6.1 sıcak iklim bölgesinde  

k4.6.2 soğuk iklim bölgesinde  

k
5
 

ta
ri

h
se

l-
k

ü
lt

ü
re

l k5.1 

varolan binanın 

tarihi niteliği 

k5.1.1  

1. derece tarihi eser 
 

k5.1.2 

 2. derece tarihi eser 
 

k5.1.3   

3. derece tarihi eser 
 

k5.1.4 

 4. derece tarihi eser 
 

k5.2 

toplumdaki 

kültürel değişim 

k5.2.1 bina çağdaş kültür 
anlayışının gerisinde 

 

k5.2.2 zamana bağlı alışkanlıkların 

değişmesiyle bina yetersiz kalmış 

durumda 

 

 
k6.1 

kanunlar 
k6.1.1 imar kanunu  
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EK A: (devam) Koşullar çizelgesi.  

KOġULLAR 

KoĢul türü KoĢul 1.Alt Türü 2. Alt Tür KoĢul 3.Alt Tür 

 

 

k6.1.2 Boğaziçi imar kanunu  

k6.1.3 fikir ve sanat eserleri 

kanunu 

 

 

k6.1.4 iş ve işçi güvenliği kanunu  

 

 

 

 

 

 

k6.2 

yönetmelikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k6.2.1 tesisat yönetmeliği  

k.6.2.2 

binaların yangından korunması 
hakkında yönetmelik 

 

 

k.6.2.3 gürültü kontrolü 
yönetmeliği 

 

k6.2.4 aydınlatma yönetmeliği  

k6.2.5 sığınak yönetmeliği 

 
 

 

k6.2.6 bina enerji performans 
yönetmeliği 

 

k6.2.7 yapı işlerinde sağlık ve 

güvenlik yönetmeliği 

 

 

k
6
 y

a
sa

l 

k6.2.8 asansör yönetmeliği 
 

 

 

k6.2.9 deprem bölgelerinde 
yapılacak binalar hakkında 

yönetmelik 

 

k6.2.10 afet bölgelerinde yapılacak 
yapılar hakkında yönetmelik 

 
 

k6.2.11 sıvılaştırılmış petrol gazları 

(lpg) piyasası lisans yönetmeliği 
 

 

 

k6.2.12 yapı malzemeleri 

yönetmeliği 
 

 

k6.2.13 çed yönetmeliği 

 
 

k6.3 

şartnameler 

k6.3.1 mimarlık ve mühendislik 

hizmetleri şartnamesi 
 

 

k6.3.2 özel teknik şartnameler 

 

 

 

k6.4 standart ve 

kurallar 

k6.4.1 mimari projelerde özürlü ve 

yaşlılarla ilgili olarak uyulması 
gereken temel kurallar 

 

 

 

k6.4.2 bayındırlık ve iskân 

bakanlığı mimari proje düzenleme 

esasları 
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EK B: Gereksinimler çizelgesi. 

GEREKSĠNĠMLER 

Gereksinim 

Türü 
Gereksinim 1. Alt Türü Gereksinim 2. Alt Türü 

g
1
 i

Ģl
ev

 

g1.1 bina girişi 
g1.1.1girişin anlaşılır olması 

g1.1.2 dışarıdan içerinin algılanabilmesi 

g1.2 birimler arası ilişkiler 

g1.2.1giriş-danışma ilişkisi 

g1.2.2 giriş-gişe ilişkisi 

g1.2.3 gişe-operasyon ilişkisi 

g1.2.4 gişe-müşteri temsilcisi ilişkisi 

g1.2.5 giriş-müdür ilişkisi 

g1.2.6 müşteri temsilcisi-müdür ilişkisi 

g1.2.7 giriş-kasa ilişkisi 

g1.2.8 müşteri holü-teknik mekânlar ilişkisi 

g1.2.9 yönetim mekânları-teknik mekânlar ilişkisi 

g1.1.10 operasyon giriş- çıkış ilişkisi  

g1.1.11 dışarıyla giriş- çıkış ilişkisi  

g1.1.12 dışarıyla görsel ilişkisi  

g1.1.13 dışarıyla sesli ilişkisi  

g1.1.14 gişe giriş- çıkış ilişkisi  

g1.3 katlar arası ilişkiler 
g1.3.1 katlar arası sirkülasyon 

g1.3.2 katların birbirinin işlevini etkilememesi 

g1.4 müşteri 

yönlendirmesi 

g1.4.1 müşterinin doğru birime yönelimi 

g1.4.2 müşterinin hızlı ve etkin hizmet alabilmesi 

g1.5 donanım 

g1.5.1 iletişim ağı 

g1.5.2 kullanıcının şube içinde ve dışında kolayca işlem yapabilmesi 

g1.5.3 yönetimin veri depolama gereksinimi 

g1.6 mekânların işlevsel 

farklarının belirlenmesi 

g1.6.1 mekânlar arası yapı ürünü farkı 

g1.6.2 mekânlar arası güvenlik önemi/önlemi farkı 

g1.7 esneklik 
g1.7.1 değişebilir alanlar yaratmak 

g1.7.2 genişleme olanağı 

g1.8 hacim 

g1.8.1 hacim açık 

g1.8.2 hacim yarı açık 

g1.8.3 hacim kapalı 

g1.8.4 en az boyutu 2.2 m 

g1.8.5 en az 5 m2alanlı  
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EK B: (devam) Gereksinimler çizelgesi.  

GEREKSĠNĠMLER 

Gereksinim 

Türü 
Gereksinim 1. Alt Türü Gereksinim 2. Alt Türü 

  g1.8.6 en çok 20 m2 alanlı 

g
2
 g

ü
v
en

li
k

 g2.1 can güvenliği 

g2.1.1 yangın güvenliği önlemlerinin alınması 

g2.1.2 deprem güvenliği önlemlerinin alınması 

g2.1.3 saldırı gibi durumlar için önlemlerin alınması 

g2.1.4 insan sağlığını tehdit etmeyecek yapı ürünü kullanımı 

g2.1.5 can güvenliğini tehdit etmeyecek yapım 

g2.2 mal güvenliği 

g2.2.1 güvenli hacim 

 

g2.2.2 gözetim altı 

g2.2.3 denetim altı 

g
3
 k

o
n

fo
r 

v
e 

sa
ğ
lı

k
 

g3.1 ısı 

g3.1.1 İç hava sıcaklığı 

g3.1.2 Yüzey sıcaklığı 

g3.1.3 Nem oranı 

g3.2 ses 
g3.2.1 Gürültü kontrolü 

g3.2.2 akustik 

g3.3 hava 

g3.3.1 Hava hızı 

g3.3.2 Hava kalitesi 

g3.3.3 Nıspi nem 

g3.4 ışık 
g3.4.1 Işık düzeyi 

g3.4.2 kamaşma 

g3.5 su 
g3.5.1 su girişinin engellenmesi 

g3.5.2 su çıkışının engellenmesi 

g3.6 ergonomi 

g3.6.1 hacim ölçeğinde 

g3.6.2 eleman ölçeğinde 

g3.6.3 bileşen ölçeğinde 

g
4
 e

n
er

ji
 g4.1 

enerjinin sağlanması 

g4.1.1 elektrik 

g4.1.2 güneş 

g4.1.3 rüzgar 

g4.1.4 su 

g4.1.5 yakıt (katı, sıvı, gaz) 

g4.2 

etkin kullanılması 

g4.2.1 termostat 

g4.2.2 Sensor kullanmak 
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EK B: (devam) Gereksinimler çizelgesi.  

GEREKSĠNĠMLER 

Gereksinim 

Türü 
Gereksinim 1. Alt Türü Gereksinim 2. Alt Türü 

 

 
g4.2.3 bakım yapmak 

g4.2.4 az enerji kullanmak 

g4.3 

kaybının azaltılması 

g4.3.1 duvarlardan ısı kaybının engellenmesi 

g4.3.2 döşemelerden ısı kaybının engellenmesi 

g4.3.3 doğramalardan ısı kaybının engellenmesi 

g4.3.4 çatıdan ısı kaybının engellenmesi 

g4.4 

geri kazanımı 

g4.4.1eşanjör 

g4.4.2rejeneratör 

g4.4.3 filtrasyon 

g
5
 k

u
ru

m
sa

l 
k

im
li

k
 

g5.1 

güvenilirlik 

g5.1.1 kurumsal 

 

g5.1.2 kişisel (personel) 

g5.2 

şeffaflık 

g5.2.1 müşterinin dışarıdan içeriyi görebilmesi 

g5.2.2 içeride müşteri ve personelin birbirini görebilmesi 

g5.3 

şubeye bağımlı olmama 

g5.3.1 kablosuz ulaşım ile işlem yapabilme 

g5.3.2 telefon ile işlem yapabilme 

g5.4 

müşteri odaklılık 

g5.4.1 müşteriye konforlu mekân sunabilme 

g5.4.2 müşteri personel diyalogunun etkin sağlanması 

g5.5 

estetiklik 

g5.5.1 uyumlu yapı elemanlarının cephede kullanılması 

g5.5.2 uyumlu yapı elemanlarının iç mekânda kullanılması 
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EK C: Çözümler çizelgesi. 

ÇÖZÜMLER 
Çözüm 

türü 

Çözüm 

1.Alt türü 
Çözüm 2. Alt türü Çözüm 3. Alt türü 

ç1
 H

a
ci

m
se

l 
d

ü
ze

n
le

m
e
 ç1

.1
 b

iç
im

 v
e 

b
ü

y
ü

k
lü

k
 

ç1.1.1 Gişe  (üç gişe için) 

ç1.1.1.1 en iyi      30 m2 

ç1.1.1.2  iyi         20 m2 

ç1.1.1.3 orta        15 m2 

ç1.1.2Giriş holü 

ç1.1.2.1 en iyi      20 m2 

ç1.1.2.2 iyi          15 m2 

ç1.1.2.3orta         10 m2 

ç1.1.3 müşteri temsilcisi 

ç1.1.3.1 en iyi     10 m2 

ç1.1.3.2 iyi            8 m2 

ç1.1.3.3 orta          6 m2 

ç1.1.4Müşteri holü 

ç1.1.4.1 en iyi     70 m2 

ç1.1.4.2 iyi          40 m2 

ç1.1.4.3 orta        25 m2 

ç1.1.5 Servis alanları 

ç1.1.5.1 en iyi     80 m2 

ç1.1.5.2 iyi          65 m2 

ç1.1.5.3 orta        30 m2 

ç1.1.6müdür odası 

ç1.1.6.1 en iyi     30 m2 

ç1.1.6.2 iyi          25 m2 

ç1.1.6.3 orta        20 m2 

ç1.1.7 Arşiv 

ç1.1.7.1 en iyi     50 m2 

ç1.1.7.2 iyi          35 m2 

ç1.1.7.3 orta        20 m2 

ç1.1.8 Kasa dairesi 

ç1.1.8.1 en iyi     20 m2 

ç1.1.8.2 iyi         15 m2 

ç1.1.8.3 orta       10 m2 

ç1.1.9 operasyon 

ç1.1.9.1 en iyi     25 m2 

ç1.1.9.2 iyi         20 m2 

ç1.1.9.3 orta       15 m2 

ç1.1.10 teknik oda 

ç1.1.10.1 en iyi   20m2 

ç1.1.10.2 iyi       15 m2 

ç1.1.10.3 orta     12 m2 

ç1.1.11 toplantı odası 

ç1.1.11.1 en iyi   30 m2 

ç1.1.11.2  iyi      25 m2 

ç1.1.11.3 orta     15 m2 

ç1
.2

 i
li

Ģk
i 

ç1.2.1danışmanın girişin yanında 

konumlandırılması 
 

ç1.2.2 kasanın bodrum katta yer alması  

ç1.2.3 teknik mekânların bodrumda yer 

alması 
 

ç1.2.4 gişenin girişe yakın konulması  

ç1.2.5 gişenin arka tarafta olması  

ç1.2.6 yönetim ve teknik mekânların holle 

ayrılması 
 

ç1.2.7operasyonun gişe arkasında yer alması  

ç1.2.8gişeye operasyondan ulaşılması  

ç1.2.9 teknik mekânların müşteri holüne 

açılmaması 
 

ç1.2.10müşteri temsilcisinin gişeye yakın 
olması 

 

ç1.2.11 müşteri temsilcisinin müdüre yakın 

olması 
 

ç1.2.12 müdürün girişten  
algılanabilir arka kısımlarda yer alması 

 

ç1.2.13müdür odasının üst katta yer alması  
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EK C: (devam) Çözümler çizelgesi.  

ÇÖZÜMLER 
Çözüm 

türü 

 Çözüm 

1.Alt türü 
Çözüm 2. Alt türü Çözüm 3. Alt türü 

  ç1.2.14müdür odasının şubeye hakim yerde 

olması 
 

ç2
 t

a
Ģı

y
ıc

ı 
si

st
em

 

ç2
.1

 

y
en

il
em

e
 

ç2.1.1 yeni asma kat döşemesi    

ç2.1.2 yeni kolon ve kiriş   

ç2
.2

 

g
ü

çl
en

d
ir

m
e 

ç2.2.1 boyuna doğrultuda çelik korniyer ve 

lamalar ile güçlendirme 
 

ç2.2.2 enine doğrultuda ise çelik lamalar ile 

güçlendirme 

 

 

ç2.2.3 betonarme kolon ,kiriş ve döşemenin 

FRP (Fiber Takviyeli Polimer) sistem ile 

güçlendirilmesi 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

ç2
.3

 o
n

a
rı

m
 

 
ç2.3.1 epoksi enjeksiyonu uygulanması 

 

ç2.3.2 tamir harcı  

 

ç2
.4

ek
le

m
e
 

ç2.4.1 betonarme perde eklenmesi  

ç2.4.2 kolon kesitlerinin donatı eklenmesi ile 
büyütülmesi 

 

 

ç2.4.3  mantolanan kolonlar ve ilave perdeler 
için yeni betonarme temellerin eklenmesi 

 

 

ç2.4.4  varolan taşıyıcı sistemin epoksi 
yapıştırma/kimyasal dübel kullanarak çelik 

konstrüksiyon ile mantolanması 

 

 

ç2.4.5 çelik konstrüksiyon perde eklenmesi  

ç2.4.6 mantolanan kolonlar ve ilave perdeler 

için yeni çelik temellerin eklenmesi 
 

ç3
 y

a
p

ı 
el

em
a
n

la
rı

 

ç3
.1

 d
ö
Ģe

m
el

e
r

 

ç3.1.1 

dıĢ kaplama 

 

ç3.1.1.1 taş yünü asma tavan  

ç3.1.1.2 ahşap asma tavan  

ç3.1.1.3 alçı asma tavan  

ç3.1.1.4 metal asma tavan  

ç3.1.1.5 badana  

ç3.1.1.6 sıva üzeri boya  

ç3.1.1.7 asma tavan olmayan mekânlarda tavan 

yüzeyinin tamiratı 

ç3.1.1.8 file üzerine macun sıva  

ç3.1.2 

gövde 

 

ç3.1.2.1 ahşap döşeme  

ç3.1.2.2 çelik taşıyıcılı döşeme  

ç3.1.2.3 betonarme plak döşeme  

ç3.1.2.4 betonarme nervürlü döşeme  

ç3.1.2.5 betonarme kaset döşeme  

ç3.1.2.6 betonarme asmolen döşeme  

ç3.1.2.7 betonarme mantar döşeme  



 

122 

 

EK C: (devam) Çözümler çizelgesi. 

ÇÖZÜMLER 

Çözüm türü 
 Çözüm 1.Alt türü 

Çözüm 2. Alt 

türü 
Çözüm 3. Alt türü 

ç3
 y

a
p

ı 
el

em
a
n

la
rı

 

 

 ç3.1.2.8 varolan nervürlü betonarme döşeme yerine yeni nervürlü 

betonarme döşeme  

ç3.1.2.9 varolan kaset betonarme döşeme yerine yeni betonarme kaset 

döşeme  

ç3.1.2.10 varolan asmolen betonarme döşeme yerine yeni betonarme 

asmolen döşeme  

ç3.1.2.11 varolan plak betonarme döşeme yerine yeni plak betonarme 

döşeme 

ç3.1.2.12 varolan çelik döşemenin yenilenmesi 

ç3.1.2.13 varolan ahşap döşemenin yenilenmesi 

ç3.1.2.14 varolan betonarme döşeme yerine çelik döşeme  

 

 

 

 

ç3.1.3 

ara katman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç3.1.3.1  polistren köpük uygulaması 

ç3.1.3.2  mineral yünü uygulaması 

ç3.1.3.3 ıslak hacim zemininde kauçuk esaslı yapı ürünüyle çift kat su 

yalıtımı 

ç3.1.3.4 ıslak hacim zemininde pvc esaslı yapı ürünüyle çift kat su yalıtımı 

ç3.1.3.5 ıslak hacim zemininde çimento esaslı yapı ürünüyle çift kat su 
yalıtımı 

ç3.1.3.6 ıslak hacim zemininde su geçirmez yapıştırma harcı  

ç3.1.3.7 ıslak hacim döşeme ve duvar köşe birleşimlerinde yalıtım bandı  

ç3.1.3.8 elastik yalıtımla ıslak hacim döşeme ve duvar birleşimlerinin 
doldurulması 

ç3.1.3.9 ıslak hacim zemininde granit seramik  

ç3.1.3.10 ıslak hacim zemininde seramik mozaik  

ç3.1.3.11 ıslak hacim zemininde cam mozaik  

ç3.1.3.12 ıslak hacim zemininde doğal taş  

ç3.1.3.13 ıslak hacim zemininde  derzlerinin su geçirmez dolgu yapı 

ürünüyle doldurulması 

ç3.1.3.14 taş yünü levha ile yüzer döşeme uygulaması 

ç3.1.3.15 kauçuk levha ile yüzer döşeme uygulaması 

ç3.1.3.16 poliüretan esaslı levha ile yüzer döşeme uygulaması 

ç3.1.3.17 yüzer şap uygulaması 

ç3.1.3.18 pompa kaidesinin yaylı izolatörler üzerine yerleştirilmesi 

ç3.1.3.19 pompa kaidesinin üzerine mantar yerleştirilmesi 

ç3.1.3.20 pompanın yüzer kaideyle yalıtılması 

ç3.1.3.21 esnek pompa-boru bağlantıları 

ç3.1.3.22 döşeme ısı geçişlerinde pvc profil 

ç3.1.3.23 döşeme ısı geçişlerinde paslanmaz çelik profil 

ç3.1.3.24 döşeme ısı geçişlerinde pirinç profil  

ç3.1.3.25 döşeme ısı geçişlerinde alüminyum profil  

ç3.1.4 

iç kaplama 

 

ç3.1.4.1 seramik döşeme  

 

 

ç3.1.4.2 ahşap parke döşeme  

ç3.1.4.3 lamine döşeme  

ç3.1.4.4 laminat döşeme  

ç3.1.4.5 vinil döşeme  

ç3.1.4.6 doğal taş(granit) döşeme  

ç
3

.1
 d

ö
ş
e

m
e

le
r 
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EK C: (devam) Çözümler çizelgesi. 

ÇÖZÜMLER 
Çözüm 

türü 

 Çözüm 

1.Alt türü 
Çözüm 2. Alt türü Çözüm 3. Alt türü 

 

 
 ç3.1.4.7 halı   

ç3.1.4.8 plastik   
ç3

.2
 d

u
v
a
rl

a
r 

 

ç3.2.1 

dıĢ kaplama 

 

ç3.2.1.1 file üzerine macun sıva 

ç3. 2.1.2 su itici özellikli cephe   

ç3. 2.1.3 prekast beton  

ç3. 2.1.4 doğal taş  

ç3. 2.1.5 yapay taş  

ç3. 2.1.6 alüminyum  

ç3. 2.1.7 doğal ahşap  

ç3. 2.1.8 ahşap kompakt lamine panel  

ç3. 2.1.9 kompakt laminat panel   

ç3. 2.1.10 betopan  

ç3. 2.1.11 giydirme cephe 

ç3. 2.1.12 doğal dış etkenlere dayanıklı dış cephe boyası  

ç3. 2.1.13 aşınmaya dayanıklı  boya 

ç3.2.1.14 Kumlanmış plaklar ile mekanik montajlı duvar 

kaplaması yapılması  

ç3. 2.1.15 güvenlik camları  

ç3. 2.1.16 bünyesinde kir tutmayan boya 

ç3. 2.1.17 doğal etkenlerle kendi kendini temizleyebilen 
boya 

ç3. 2.1.18 çevresel zehirli gazlardan zarar görmeyecek 

içyapıda boya 

ç3. 2.1.19 prekast beton  

ç3. 2.1.20  laminat mdf kolon köşe profili 

ç3.2.2 

gövde 

 

ç3.2.2.1 tuğla duvar 

ç3.2.2.2 gaz beton duvar 

ç3.2.2.3 beton duvar 

ç3.2.2.4 ahşap karkas taşıyıcılı duvar 

ç3.2.2.5 çelik karkas taşıyıcılı duvar 

ç3.2.2.6 alüminyum taşıyıcılı duvar 

ç3.2.2.7 hazır modüler panel duvar 

ç3.2.2.8 taş duvar 

ç3.2.2.9 40*40 profil taşıyıcılı alçıpan duvar 

ç3.2.2.10 cam duvar 

ç3.2.3 

ara katman 

 

ç3.2.3.1 bölücü duvarların hava boşluklu olması 

 ç3.2.3.2 kauçuk esaslı su yalıtımı  

 ç3.2.3.3 polimer esaslı su yalıtımı  

ç3.2.3.4 Jeneratör odası alev almayan yumurta kabuğu 
ses izolasyonu yapılması 

ç3.2.3.5 Cam Yünü ile ses yalıtımı  

ç3.2.3.6 Taş Yünü ile ses yalıtımı  

ç3.2.3.7 Polietilen  ile ses yalıtımı  

ç3.2.3.8 Kauçuk Köpüğü ile ses yalıtımı  

ç3.2.3.9 Ahşap Yünü ile ses yalıtımı  

ç3.2.3.10 yumuşak poliüretan esaslı köpükler ile ses 

yalıtımı  

ç3.2.3.11 Melamin köpüğü ile ses yalıtımı  

ç3.2.3.12 delikli alçı panolar ile ses yalıtımı  

ç3.2.3.13 Mantar ile ses yalıtımı  
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EK C: (devam) Çözümler çizelgesi. 

ÇÖZÜMLER 
Çözüm 

türü 

 Çözüm 

1.Alt türü 
Çözüm 2. Alt türü Çözüm 3. Alt türü 

ç3
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a
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ç3.2.3.14 delikli metaller ile ses yalıtımı  

ç3.2.3.15 delikli ahşaplar ile ses yalıtımı  

ç3.2.3.16 çimento esaslı sürme malzemeler ile su 
yalıtımı  
ç3.2.3.17 akrilik esaslı sürme malzemeler ile su yalıtımı  

ç3.2.3.18 bitüm esaslı sürme malzemeler ile su yalıtımı  

ç3.2.3.19 poliüretan esaslı sürme malzemeler ile su 

yalıtımı  

ç3.2.3.20 yapı kimyasalları ile su yalıtımı  

ç3.2.3.21 derz malzemeleri ile su yalıtımı  

ç3.2.3.22 exturde polistren ile ısı yalıtımı  

ç3.2.3.23 cam yünü- taş yünü ile ısı yalıtımı  

ç3.2.3.24 poliüretan ile ısı yalıtımı  

ç3.2.3.25 seramik yünü ile ısı yalıtımı  

ç3.2.3.26 perlit ile ısı yalıtımı  

ç3.2.3.27 expanded polistren ile ısı yalıtımı  

ç3.2.3.28 cam köpüğü ile ısı yalıtımı  

ç3.2.3.29 dış duvarda hava tabakası oluşturma 

ç3.2.3.30 duvar iç yüzeyine buhar dengeleyici katman 

uygulaması 

ç3.2.3.31 tesisat şaftları  

ç3.2.3.32 tesisat kanalları  

ç3.2.3.33 duvar yüzeylerine tesisat elemanları kontrol 

kapakları yerleştirilmesi 

 

 

ç3.2.4 

iç kaplama 

 

 

 

 

 

 

ç3.2.4.1 alçı panel 

ç3.2.4.2 alçı sıva ve boya 

ç3.2.4.3 ahşap panel 

ç3.2.4.4 ahşap lambri 

ç3.2.4.5 alüminyum panel 

ç3.2.4.6 doğal taş 

ç3.2.4.7 seramik 

ç3.2.4.8 granit seramik 

ç3.2.4.9 boya 

ç3.2.4.10 badana 

ç3.2.4.11 hava tabakalı duvar sı 

ç3.2.4.12 pişmiş toprak plaket  

ç3.2.4.13 ıslak hacim duvarlarında seramik  

ç3.2.4.14 ıslak hacim duvarlarında granit seramik  

ç3.2.4.1 5ıslak hacim duvarlarında seramik mozaik  

ç3.2.4.16 ıslak hacim duvarlarında cam mozaik  

ç3.3.1 

dıĢ kaplama 

 

ç3.3.1.1 kiremit  

ç3.3.1.2 sandviç panel 

ç3.3.1.3 bakır  

ç3.3.1.4 çinko  

ç3.3.1.5 galvaniz boyalı sac   

ç3.3.1.6 alüminyum  

ç3.3.1.7 kurşun  

ç3.3.1.8 pestil  

ç3.3.1.9 doğal taş   
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EK C: (devam) Çözümler çizelgesi. 

ÇÖZÜMLER 
Çözüm 

türü 

 Çözüm 

1.Alt türü 
Çözüm 2. Alt türü Çözüm 3. Alt türü 

 

 

 ç3.3.1.10 yapay taş   

ç3.3.1.11 bitüm esaslı   

ç3.3.1.12 polimer esaslı   

ç3.3.1.13 çakıl serilmesi  

ç3.3.1.14 kil esaslı  

ç3.3.1.15 mineral kaplı bitüm esaslı  

ç3.3.1.16 mineral lifli çimento esaslı yapı ürünü 

ç3.3.1.17 metal  

ç3.3.1.18 polimer esaslı  

ç3.3.1.19 çatının havalandırılması için çatı penceresi  

ç3.3.2 

gövde/ızgara 

 

ç3.3.2.1 betonarme konstrüksiyonlu eğimli çatı 

ç3.3.2.2 ahşap profil dikme, kuşaklama, aşık ve 

merteklerle oturtma çatı konstrüksiyonu 

ç3.3.2.3 çelik profil dikme, kuşaklama, aşık ve 

merteklerle oturtma çatı konstrüksiyonu 

ç3.3.2.4 betonarme konstrüksiyonlu teras çatı 

ç3.3.2.5 çelik taşıyıcılı teras çatı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç3.3.3 

ara katman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ç3.3.3.1 kauçuk esaslı su yalıtımı  

 ç3.3.3.2 polimer esaslı su yalıtımı  

 

ç3.3.3.3 su bazlı son kat sürme  yapı ürünü 

ç3.3.3.4 cam yünü ile ses yalıtımı  

ç3.3.3.5 taş yünü ile ses yalıtımı  

ç3.3.3.6 polietilen  ile ses yalıtımı  

ç3.3.3.7 kauçuk köpüğü ile ses yalıtımı  

ç3.3.3.8 ahşap yünü ile ses yalıtımı  

ç3.3.3.9 yumuşak poliüretan esaslı köpükler ile ses 
yalıtımı  

ç3.3.3.10 melamin köpüğü ile ses yalıtımı  

ç3.3.3.11 delikli alçı panolar ile ses yalıtımı  

ç3.3.3.12 mantar ile ses yalıtımı  

ç3.3.3.13 keçeler ile ses yalıtımı  

ç3.3.3.14 delikli metaller ile ses yalıtımı  

ç3.3.3.15 delikli ahşaplar ile ses yalıtımı  

ç3.3.3.16 bitümlü örtüler ile su yalıtımı  

ç3.3.3.17 sentetik örtüler ile su yalıtımı  

ç3.3.3. çimento esaslı sürme malzemeler ile su yalıtımı  

ç3.3.3.18 akrilik esaslı sürme malzemeler ile su yalıtımı  

ç3.3.3.19 bitüm esaslı sürme malzemeler ile su yalıtımı  

ç3.3.3.20 poliüretan esaslı sürme malzemeler ile su 

yalıtımı  

ç3.3.3.21 yapı kimyasalları ile su yalıtımı  
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EK C: (devam) Çözümler çizelgesi. 

ÇÖZÜMLER 
Çözüm 

türü 

 Çözüm 

1.Alt türü 
Çözüm 2. Alt türü Çözüm 3. Alt türü 

 

 
 

ç3.3.3.22 derz malzemeleri ile su yalıtımı  

ç3.3.3.23 exturde polistren ile ısı yalıtımı  

ç3.3.3. 24cam yünü- taş yünü ile ısı yalıtımı  

ç3.3.3.25 poliüretan ile ısı yalıtımı  

ç3.3.3.26 seramik yünü ile ısı yalıtımı  

ç3.3.3.27perlit ile ısı yalıtımı  

ç3.3.3. 28 expanded polistren ile ısı yalıtımı  

ç3.3.3.29 cam köpüğü ile ısı yalıtımı  

ç3.3.3.30 gider yönüne/yönlerine doğru eğimli şap  

ç3.3.3.31eğimli baca dipleri 

ç3.3.3.32 ıslak hacim duvarlarına ince su yalıtım sıvası  

ç3.3.3.33 ıslak hacim duvarlarında su geçirmez 

yapıştırma harcı  

ç3.3.3.34 ıslak hacim zemininde bitüm esaslı yapı 

ürünüyle çift kat su yalıtımı 

ç3.3.3.35 tesisat elemanları için gerekli boşluğun 

bırakılması 

ç3.3.3. 36 taşıyıcı döşemelerde tesisat bacası 

boşluklarının üretim sırasında bırakılması 

ç3.3.3.37 varolan taşıyıcı döşemelerde gerekli 
durumlarda tesisat bacası boşluğu açılması 

ç3.3.4 iç  

ç3.3.4.1 taş yünü asma tavan  

ç3.3.4.2 ahşap asma tavan  

ç3.3.4.3 alçı asma tavan  

ç3.3.4.5 sıva üzeri boya 

ç3.3.4.6 asma tavan olmayan mekânlarda tavan 

yüzeyinin tamiratı 

ç3.3.4.7 sıva  

ç3.3.4.8 asma tavan olmayan mekânlarda tavanın 
boyanması 

ç3.3.5 ek bileĢenler 

 
 

ç3.3.5.1 plastik dere 

ç3.3.5.2 çinko dere 

ç3.3.5.3 alüminyum dere 

ç3.3.5.4 sac dere 

ç3.3.5.5 bakır dere 

ç3.3.5.6 plastik sırt 

ç3.3.5.7 çinko sırt 

ç3.3.5.8 alüminyum sırt 

ç3.3.5.9 sac sırt 

ç3.3.5.10 bakır sırt 

ç3.3.5.11 plastik mahya 

ç3.3.5.12 Çinko mahya 

ç3.3.5.13 alüminyum mahya 

ç3.3.5.14 sac mahya 

ç3.3.5.15 bakır mahya 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ç3
.4

 d
o
ğ
ra

m
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ç3.4.1 

pencere 

ç3.4.1.1 ısı kesicili, eloksallı alüminyum kanat 

ç3.4.1.2 eloksallı alüminyum kanat 

ç3.4.1.3 lamine çift cam ünitesi  

ç3.4.1.4 düz çift cam ünitesi 

ç3.4.1.5 ısı kesicili, eloksallı alüminyum kasa 

ç3.4.1.6 ısı kesicili, fırın boya çelik kasa 

ç3.4.1.7 granit denizlik 
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EK C: (devam) Çözümler çizelgesi. 

ÇÖZÜMLER 
Çözüm 

türü 

 Çözüm 

1.Alt türü 
Çözüm 2. Alt türü Çözüm 3. Alt türü 

 

 

 

ç3.4.1.8 mermer denizlik 

ç3.4.1.9 alın kaplanması (tretuar-çelik baza arasında) 

ç3.4.2 

kapı 

ç3.4.2.1 kutu profil çelik kör kasa 

ç3.4.2.2 cam kanat 

ç3.4.2.3 granit eşik 

ç3.4.2.4 kapı durdurucusu kullanılması 

ç3.4.2.5kapı pompası kullanılması 

ç3.4.2.6 kapı kol kilit 

ç3.4.2.7 kapı tekmeliği 

ç3.4.2.8 kasa kapısı durdurucusu kullanılması 

ç3.4.2.9 komple panjurlu jeneratör kapısı yapılması 

ç3.4.2.10  menfezli laminat  kapi kasasi ve kanadi 
(90/210 )  

ç3.4.2.11  laminat kaplı ahşap kapı kanadı 

ç3.4.2.12 bükme çelik kapı kasası  

ç3.4.2.13  laminat  kapi kasasi ve kanadi (80/210)  

ç3.4.2.14 laminat ahşap seperatör yanı alçak ahşap kapı  

ç3
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ç3.5.1 

biçim 

 

ç3.5.1.1 düz kollu 

ç3.5.1.2 dairesel 

ç3.5.1.3 eğrisel 

ç3.5.1.4 düz ve dairesel 

ç3.5.2 

bileĢenler 

 

ç3.5.2.1 taşıyıcı 
ç3.5.2.1.1 çelik  

ç3.5.2.1.2 betonarme 

ç3.5.2.2 basamak 

ç3.5.2.2.1 hazır basamak 

ç3.5.2.2.2 granit 

ç3.5.2.2.3 seramik 

ç3.5.2.3 rıht 

ç3.5.2.3.1 hazır basamak 

ç3.5.2.3 .2 granit 

ç3.5.2.3 .3 seramik 

ç3.5.2.4 korkuluk 

ç3.5.2.4.1 alüminyum, basamak 
tipi  

ç3.5.2.4.2  alüminyum, duvar tipi  

ç3.5.2.4.3 paslanmaz çelik, 

basamak tipi  

ç3.5.2.4.4 paslanmaz çelik, duvar 
tipi  

ç3.5.2.4.5 camlı basamak tipi 

ç3.5.2.5 sahanlık 
ç3.5.2.5.1 granit 

ç3.5.2.5.2 seramik 
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 ç4.1.1 katı yakıtlı merkezi sistem bağlantısı 

 

ç4.1.2 sıvı yakıtlı merkezi sistem bağlantısı 
 

ç4.1.3 katı yakıtlı kat kaloriferi 
 

ç4.1.4 sıvı yakıtlı kat kaloriferi 
 

ç4.1.5 kombili kat kaloriferi 
 

ç4.1.6 döşemeden ısıtma 
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EK C: (devam) Çözümler çizelgesi. 

ÇÖZÜMLER 
Çözüm 

türü 

 Çözüm 

1.Alt türü 
Çözüm 2. Alt türü Çözüm 3. Alt türü 

ç4
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ç4.1.7 kazanlar 
 

ç4.1.8 brülörler 
 

ç4.1.9 boru tesisatı 
 

ç4.1.10 radyatörler 
 

ç4.1.11 konvektörler 
 

ç4.1.12 tavan ısıtıcı panelleri 
 

ç4.1.13 duvar tipi klimalar 
 

ç4.1.14 kanal tipi klimalar 
 

ç4.1.15 elektrikli ısıtıcılar 
 

ç4.1.16 rüzgârlık 
 

ç4.1.17 hava perdesi 
 

ç4.1.18 film tabakalı cam 
 

ç4.1.19cephe güneş kontrol panelleri  

ç4
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ç4.2.1 soğutma fanları 

 
 

ç4.2.2 duvar tipi klimalar 

 

ç4.2.3 kanal tipi klimalar 
 

 

 

ç4.2.4 tavan soğutma panelleri 

 

ç4
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ç4.3.1 havalandırma kanalları  

ç4.3.2 üfleme-emme menfezleri 

  

ç4.3.3 fanlar  

ç4.3.4 aspiratörler 

  

ç4.3.5 açılır pencere  

ç4.3.6 nizami aydınlığa açılmış mekânlar 

  

ç4.3.7 havalandırma bacası  
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EK C: (devam) Çözümler çizelgesi. 

ÇÖZÜMLER 
Çözüm 

türü 

 Çözüm 

1.Alt türü 
Çözüm 2. Alt türü Çözüm 3. Alt türü 
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ç4.3.8 teknik mekânlarda pencereyle doğal 

havalandırma sağlaması 

 

  

ç4.3.9  mekanik havalandırması sağlanmış 

teknik mekânlar  

ç4.3.10 yalıtılmış kanal birleşim noktaları   
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ç4.4.1 elektrik tesisatı yapılması 

  

ç4.4.2 elektrik panolarının yerleştirilmesi 

  

ç4.4.3 armatür yerleştirilmesi 

  

ç4.4.4 anahtar-priz yerleştirilmesi 

  

ç4.4.5 boru kanal   

ç1.4.6 tüm mekânların açılır pencereyle dış 

ortam ilişkisinin sağlanması 

  

ç1.4.7 arada kalan mekânların nizami 

aydınlığa açılması  

ç1.4.8 mekân niteliğine uygun tipte armatür  

ç1.4.9 mekân niteliğine uygun ışık şiddetinde 
armatür  

ç4.4.10 galvaniz tava   

ç4
.5

 s
u

 d
o
n

a
n

ım
ı 

ç4.5.1 temiz soğuk su tesisatı  

ç4.5.2 temiz sıcak su tesisatı  

ç4.5.3 drenaj sisteminin cihazların 
yerleştirilmesi  

ç4.5.4 pis su tesisatı  

ç4.5.5 kontrol kapakları ve rögarların 

yerleştirilmesi   

ç4.5.6 binanın kanalizasyon şebekesine 

bağlanması  

ç4.5.7 yağış suyu uzaklaştırma sistemi  

ç4
.7

 g
ü

v
en
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k

  

 

ç4.7.1 can güvenliği 

ç4.7.1.1 döşemelerde kalite standartlarında yapı ürünü 

ç4.7.1.2 döşemelerde kaymayan yapı ürünü 

ç4.7.1.3 döşemelerde zararlı ürün içermeyen yapı ürünü 

ç4.7.1.4 döşemelerde kolay temizlenebilen yapı ürünü 

ç4.7.1.5 döşemelerde kir tutmayan yapı ürünü 

ç4.7.1.6 merdiven basamaklarında kaymaz profil 

ç4.7.1.7 döşeme sı ayırıcı profillerinin yerleştirilmesi 

ç4.7.1.8 parapet-korkuluk yüksekliklerinin standart 
altında olmaması 

ç4.7.1.9 makine etkin yapımla yüksek kalite alınması 

 

ç4.7.2 yangın güvenliği 

 

 

ç4.7.2.1 yangın dayanımlı duvar   

 ç4.7.2.2 yangın dayanımlı döşeme   

 ç4.7.2.3 yangın dayanımlı tavan   

 ç4.7.2.4 yangın uyarı sistemi 

 ç4.7.2.5 duman sensörleri 

 ç4.7.2.6 duman tahliye sistemi 

 ç4.7.2.7 yangın bölmeleri 
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EK C: (devam) Çözümler çizelgesi. 

ÇÖZÜMLER 
Çözüm 

türü 

 Çözüm 

1.Alt türü 
Çözüm 2. Alt türü Çözüm 3. Alt türü 
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ç4
.7

 g
ü

v
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ç4.7.2.8 su deposu 

 ç4.7.2.9 pompa dairesi 
 ç4.7.2.10 sprinkler sistemi 
 ç4.7.2.11 gazlı söndürme sistemi 
 ç4.7.2.12 yangın dolapları 
 ç4.7.2.13 yangın merdiveni 

ç4.7.2.14 acil kaçışlar 

ç4.7.2.15 ısı yalıtım olarak mineral yünü  

ç4.7.2.16 ısı yalıtımıyla yangın bariyeri oluşturulması 

ç4.7.2.17 saçaklarla yangın bariyeri oluşturulması 

ç4.7.2.18 duvarların levha/püskürtme alçıyla kaplanması 

ç4.7.2.19 duvarların yüksek sıcaklığa dayanıklı 
genleştirilmiş kil ile kaplanması 

ç4.7.2.20 duvar yapı ürünlerinin a sınıfı yanmaz 

seçilmesi 

ç4.7.2.21 döşemelerde yanmaz  ürün kullanımı 

ç4.7.2.22 döşemelerde alev almaz  ürün kullanımı 
 

ç4.7.3 deprem güvenliği 

ç4.7.3.1 çekmeye dayanımlı ürün kullanımı 

ç4.7.3.2 basınca dayanımlı ürün kullanımı 

ç4.7.3.3 mekanik tesisat kumanda sistemleri 

ç4.7.4 güvenlik sistemleri 

 

ç4.7.4.1 sığınak 

ç4.7.4.2 alarm sistemleri 

ç4.7.4.3 özel kilitli kapı sistemleri 

ç4.7.4.4 grill kapı (parmaklıklı) 

ç4.7.4.5 özel kilitli çift çelik kapı 

ç4.7.4.6 güvenlik camları 

ç4.7.4.7 darbeye dayanıklı duvar sistemleri 

ç4.7.4.8 parçalandığında zarar vermeden parçalanan 

cam kullanımı 

ç4.7.4.9 kamera sistemleri 

ç4.7.4.10 algılayıcı (harekete, kızılötesine duyarlı) 

ç4.7.4.11sac duvar 

ç4.7.4.12 belli titreşimlere duyarlı mekanik tesisat 

sistemi 

ç4.7.4.13 mekanik tesisat kumanda sistemleri 

ç4.7.4.14 gişeye özel kilitli kapıyla giriş 

ç4.7.4.15 operasyona özel kilitli kapıyla giriş  

ç4.7.4.16 sistem odasına özel kilitli kapıyla giriş  

ç4.7.4.17 kasa bölümüne özel kilitli kapıyla giriş  

ç5
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la
r 

 

 ç5
.1
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h

Ģa
p

 

el
em
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n

la
r
 

ç5.1.1 gişeler 
 

ç5.1.2 telora dolaplar 
 

ç5.1.3 mutfak dolapları 
 

ç5.1.4 radyatör kapamaları 
 

ç5.1.5 raflar 
 

ç5
.2

 

o
tu

rm
a
 

b
ir

im
le

ri
 ç5.2.1 bank 

 

ç5.2.2 sandalye 
 

ç5.2.3 gurup oturma elemanı 
 

  ç5.3.1 aydınlatma elemanları  
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EK C: (devam) Çözümler çizelgesi. 

ÇÖZÜMLER 
Çözüm 

türü 

 Çözüm 

1.Alt türü 
Çözüm 2. Alt türü Çözüm 3. Alt türü 

ç5
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ç5.3.2 priz ve anahtarlar 
 

ç5.3.3 pano ve tablolar 
 

ç5.3.4 jeneratör 
 

ç5.3.5 güç kaynakları 
 

ç5.3.6 server( ana bilgisayar) kabini 

 

ç5
.4

 i
Ģa
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v
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il
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v
h

a
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rı
 

ç5.4.1 yönlendiriciler 

 

ç5.4.2 yer belirleyiciler 
 

ç5.4.3 bilgi iletişim panoları 

 

ç5.4.4 tabelalar 

 

ç5
.5
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n
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n
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ı

rı
cı

la
r
 ç5.5.1 seperatörler 

 

ç5.5.2 bariyerler 

 

ç5
.6

 s
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ç5.6.1 atm 

 

ç5.6.2 btm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 

 

EK D : Varolan koşullarda, varolan gereksinimler için önerilen çözümlerle 

oluşturulmuş kurallar tablosu. 

KURALLAR 
KURAL KOġUL GEREKSĠNĠM ÇÖZÜM 

r1 k1.1.1, k1.3.1.15 g3.1.2/g3.1.3,g4.3.1 ç3.2.3.27/ ç3.2.3.22 

r2 k1.1.1, k1.3.1.10 g3.5.1,g3.5.2 ç3.2.1.2, ç3.2.3.16 

r3 k1.4.1.1 g3.2.1 ç3.2.3.6/ ç3.2.3.5 

r4 k1.12, k4.5.2, k4.1.1 g3.2.2 ç3.2.3.12/ ç3.2.3.14/ ç3.2.3.15 

r5 
k1.1.2.1, k1.1.9.3, k1.2.1.4, k1.3.4.1, 
k1.2.2.1, k1.2.3.1, k1.2.4.1 

g1.3.1/ g1.3.2 

ç3.5.1.1, ç3.5.2.1.1, ç3.5.2.2.1, 

ç3.5.2.3.1, ç3.5.2.4.1, ç3.5.2.4.2, 

ç3.5.2.5.1 

r6 k1.1.2.2, k2.1.2 g1.7.1 ç5.5.1 

r7 k1.1.2.5, k3.2.1 g1.4.1,g1.4.2 ç5.4 

r8 k1.1.3.1 g3.6.1 ç3.1.1.1/ ç3.1.1.2/ ç3.1.1.4 

r9 k4.2.2, k4.3.2, k1.1.2.6, k1.1.9.1 g1.1.1 ç5.4.4, ç5.3.1 

r10 k1.1.6.1, k1.1.9.2, k1.3.5.2 g1.1.2, g3.4.1, g4.1.2 ç3.4.1.3 

r11 k3.2.1, k3.1.1 g1.2.1 ç1.2.1 

r12 k3.1.2, k3.2.1 g.1.2, g1.7.2 ç1.1.13, ç1.2.3 

r13 k3.2.1, k3.1.2 g1.2.2, g3.6.1 ç1.2.4 

r14 k3.2.1, k3.1.2 g1.2.3 ç1.2.7,ç1.2.8 

r15 k3.2.1, k3.1.1 g1.2.4 ç1.2.10 

r16 k3.2.1, k3.1.1 g1.2.5 ç1.2.12 

r17 k3.1.2, k3.2.1 g1.2.6 ç1.2.15 

r18 k1.3.5.5, k2.2.1 
 g1.1.2, g3.4.1, g4.1.2, g4.2.4, 

g4.3.3, g5.2.1 
ç3.4.1.1, ç3.4.1.3, ç3.4.1.4 

r19 k3.2.1, k3.1.2 g1.2.7 ç1.2.2 

 r20 k3.2.1, k3.1.2 g1.2.8 ç1.2.9 

r21 k3.2.1, k3.1.1 g1.2.9 ç1.2.16,ç1.2.3 

r22 k1.3.4.2, k1.1.9.6 g1.3.1, g3.6.3 ç3.5.1.3, ç3.5.2.4 

r23 k1.3.4.5,k1.2.1.4 g1.3.1, g3.6.2 ç3.5.1.2,ç3.5.2 

r24 k1.3.4.3, k1.2.1.4 g1.3.1, g3.6.3 ç3.5.1.3,ç3.5.2.2, ç3.5.2.3,ç3.5.2.4 

r25 k1.3.4.4,k1.2.1.4 g1.3.1, g3.6.3 ç3.5.1.4, ç3.5.2.2, ç3.5.2.3,ç3.5.2.4 

r26 k1.3.4.5,k1.2.1.3 g1.3.1, g3.6.2 ç3.5.1.1, ç3.5.2.2, ç3.5.2.3,ç3.5.2.4 

r27 k1.3.4.1,k1.2.1.1 g1.3.1, g3.6.2 ç3.5.1.2,ç3.5.2 

r28 k1.3.2.1,k1.2.1.4 g1.6.1, g2.1.4 ç3.1.3.5/ç3.1.3.6,ç3.1.4.1 

r29 k1.2.1.3, k1.1.9.3,k1.3.2.1 g1.3.2, g5.5.2 ç3.1.4.7 / ç3.1.3.15 

r30 
k1.1.4.3, k1.1.9.2/ k1.1.9.3/ k1.1.9.4/ 

k1.1.9.5/ k1.1.9.6 
g1.4.1, g5.4.2 ç5.4 

r31 
k1.1.4.3, k1.1.9.2/ k1.1.9.3/ k1.1.9.4/ 
k1.1.9.5/ k1.1.9.6 

g1.4.2, g5.4.2, g1.5.2 ç5.4, ç1.2.10 

r32 k2.1.2,k1.4.5.1, k1.4.5.7, k1.4.5.12,k2.2.2 
g1.5.1, g1.4.2, g1.5.2, 

g5.3.1/g5.3.2 
ç4.4.1, ç4.4.2,ç5.3.4, ç5.3.6 

r33 k3.1.1, k1.4.5.1, k1.4.5.5, k1.4.5.11 g1.5.2, g1.5.3  ç4.4.2,ç5.3.6,ç5.3.5 

r34 k1.1.2.4, k1.3.4.1 g1.3.1, g1.3.2 ç3.5.1.1, ç3.1.4.6 

r35 k1.1.4.3, k1.1.6.3, k1.1.10.3, k4.1.1 
g1.7.1,g1.7.2,g3.6.1, g1.4.2, 

g5.4.1, g1.4.2 
ç1.1.1.1 

r36 k1.1.4.2, k1.1.6.2, k1.1.10.2, k4.1.4 g1.7.2, g3.6.1, g1.4.2 ç1.1.1.2 

r37 k1.1.4.1, k1.1.6.1, k1.1.10.1, k4.1.2 g1.2.2 ç1.1.1.3 

r38 k1.1.4.3, k1.1.6.3, k1.1.10.3, k4.1.1 
g3.6.1,g5.4.1/ g5.4.2, 

g1.2.1,g1.1.11,g1.1.1.2,g1.7.1 
ç1.1.2.1 
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EK D : (devam) Varolan koşullarda, varolan gereksinimler için önerilen çözümlerle 

oluşturulmuş kurallar tablosu.  

KURALLAR 
KURAL KOġUL GEREKSĠNĠM ÇÖZÜM 

r39 k1.1.4.2, k1.1.6.2, k1.1.10.2, k4.1.4 g1.7.2, g3.6.1, g1.4.2 ç1.1.2.2 

r40 k1.1.4.1, k1.1.6.1, k1.1.10.1, k4.1.2 g1.2.2 ç1.1.2.3 

r41 k1.1.4.3, k1.1.6.3, k1.1.10.3, k4.1.1 g3.6.1,g1.4.1,g1.4.2 ç1.1.3.1 

r42 k1.1.4.2, k1.1.6.2, k1.1.10.2, k4.1.4 g1.2.4 ç1.1.3.2 

r43 k1.1.4.1, k1.1.6.1, k1.1.10.1, k4.1.2 g4.2.4 ç1.1.3.3 

r44 
k1.1.6.3/k1.1.10.3, 

k1.1.3.2,k4.1.1/k1.1.4.3, k4.1.4 

g1.1.1, g5.4.1, g5.1.1, g1.2.8, 

g1.7.1, g1.4.1, g3.6.1 
ç1.1.4.1 

r45 k4.1.3/k4.1.4,k1.1.3.1,k1.1.1.0.2 g1.2.8, g1.4.2 ç1.1.4.2 

r46 k1.1.6.1/k1.1.1.0.1, k1.1.3.3/k1.1.3.1 g1.4.1, g4.2.4 ç1.1.4.3 

r47 
k1.1.6.3/k1.1.10.3, 

k1.1.3.2,k4.1.1/k1.1.4.3, k4.1.4 
g3.6.1,g5.1.1, g1.8.5 ç1.1.5.1 

r48 k4.1.3/k4.1.4,k1.1.3.1,k1.1.1.0.2 g1.8.5 ç1.1.5.2 

r49 k1.1.6.1/k1.1.1.0.1, k1.1.3.3/k1.1.3.1 g4.2.4,g1.8.6 ç.1.1.5.3 

r50 
k1.1.6.3/k1.1.10.3, 

k1.1.3.2,k4.1.1/k1.1.4.3, k4.1.4 
g5.1.1, g5.4.2, g3.6.1 ç.1.1.6.1 

r51 k4.1.3/k4.1.4,k1.1.3.1,k1.1.1.0.2 g3.6.1 ç.1.1.6.2 

r52 k1.1.6.1/k1.1.1.0.1, k1.1.3.3/k1.1.3.1 g4.2.4 ç.1.1.6.3 

r53 
k1.1.6.3/k1.1.10.3, 

k1.1.3.2,k4.1.1/k1.1.4.3, k4.1.4 
g3.6.1 ç.1.1.7.1 

r54 k4.1.3/k4.1.4,k1.1.3.1,k1.1.1.0.2 g3.6.1 ç.1.1.7.2 

r55 k1.1.6.1/k1.1.1.0.1, k1.1.3.3/k1.1.3.1 g4.2.4 ç.1.1.7.3 

r56 
k1.1.6.3/k1.1.10.3, 

k1.1.3.2,k4.1.1/k1.1.4.3, k4.1.4 
g4.2.4 ç.1.1.8.1 

r57 k4.1.3/k4.1.4,k1.1.3.1,k1.1.1.0.2 g4.2.4 ç.1.1.8.2 

r58 k1.1.6.1/k1.1.1.0.1, k1.1.3.3/k1.1.3.1 g4.2.4 ç.1.1.8.3 

r59 
k1.1.6.3/k1.1.10.3, 

k1.1.3.2,k4.1.1/k1.1.4.3, k4.1.4 
g5.1.1, g3.6.1, g1.7.2 ç1.1.9.1 

r60 k4.1.3/k4.1.4,k1.1.3.1,k1.1.1.0.2 g3.6.1 ç1.1.9.2 

r61 k1.1.6.1/k1.1.1.0.1, k1.1.3.3/k1.1.3.1 g3.6.1 ç1.1.9.3 

r62 
k1.1.6.3/k1.1.10.3, 

k1.1.3.2,k4.1.1/k1.1.4.3, k4.1.4 
g3.6.1, g1.7.2 ç1.1.10.1 

r63 k4.1.3/k4.1.4,k1.1.3.1,k1.1.1.0.2 g3.6.1 ç1.1.10.2 

r64 k1.1.6.1/k1.1.1.0.1, k1.1.3.3/k1.1.3.1 g4.2.4 ç1.1.10.3 

r65 
k1.1.6.3/k1.1.10.3, 

k1.1.3.2,k4.1.1/k1.1.4.3, k4.1.4 
g5.1.1, g5.4.2, g3.6.1 ç1.1.11.1 

r66 k4.1.3/k4.1.4,k1.1.3.1,k1.1.1.0.2 g3.6.1 ç1.1.11.2 

r67 k1.1.6.1/k1.1.1.0.1, k1.1.3.3/k1.1.3.1 g4.2.4 ç1.1.11.3 

r68 
k1.1.6.1/k1.1.6.2, 

k1.1.9.1/k1.1.9.2/k1.1.9.3 
g1.2.1 ç1.2.1 

r69 

k1.1.9.2/k1.1.9.5,/k1.1.9.6, 

k1.1.2.1/k1.1.2.4/k1.1.2.5/k1.1.2.6, 
k3.2.1 

g2.2.1, g1.8.3 ç1.2.2 

r70 

k1.1.9.2/k1.1.9.5,/k1.1.9.6, 

k1.1.2.1/k1.1.2.4/k1.1.2.5/k1.1.2.6, 
k3.2.1 

g1.8.3 ç1.2.3 

r71 
k1.1.6.1/k1.1.6.2, k1.1.9.1/k1.1.9.2/ 

k1.1.9.3 
g1.2.2, g1.4.1 ç1.2.4 

r72 k1.1.10.3/k1.1.10.2 g1.2.3, g1.2.4 ç1.2.5 

r73 k3.2.1, k1.4.2/k1.4.3 g1.2.9 ç1.2.6 

r74 k1.1.10.3/k1.1.10.2, k1.1.4.2/ k1.1.4.3 g1.2.3, g2.2.2, g1.8.2 ç1.2.7 

r75 k1.1.10.1, k1.1.4.1, k1.1.6.1 g1.2.3, g1.1.10 ç1.2.8 
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EK D : (devam) Varolan koşullarda, varolan gereksinimler için önerilen çözümlerle 

oluşturulmuş kurallar tablosu.  

KURALLAR 
KURAL KOġUL GEREKSĠNĠM ÇÖZÜM 

r76 k3.2.1, k1.1.4.2/k1.1.4.3 g1.6.2, g1.4.1, g1.8.3 ç1.2.9 

r77 k1.1.4.1/k1.1.4.2, k1.1.9 g1.2.4 ç1.2.10 

r78 k1.1.4.1/k1.1.4.2, k1.1.9 g1.2.6 ç1.2.11 

r79 k1.1.10.2/k1.1.10.3, k1.1.2.1 g1.2.5,  g1.6.2 ç1.2.12 

r80 k1.1.9.3/ k1.1.9.4/ k1.1.9.5/ k1.1.9.6 g1.3.2 ç1.2.13 

r81 k1.1.2, k3.2.1 g1.6.2, g2.2.3, g3.6.1 ç1.2.14 

r82 
k1.1.9.3/ k1.1.9.4/ k1.1.9.5/ k1.1.9.6, 

g1.8.3 
g1.3.2, g3.6.4 ç2.1.1 

r83 k1.2.2.2, k1.2.3.1 g2.1.2, g2.1.4, g2.1.5 ç2.1.2 

r84 
k1.2.1, k1.2.2.2, k1.2.3.1, k1.1.6.1, 

k1.1.10.1 
g2.1.2, g2.1.4, g2.1.5 ç2.2.1 

r85 
k1.2.1, k1.2.2.2, k1.2.3.1, k1.1.6.3, 
k1.1.10.3 

g2.1.2, g2.1.4, g2.1.5 ç2.2.2 

r86 

k1.2.1.4, k1.2.2.2, k1.2.3.1, k1.1.6.1, 

k1.1.6.2, k1.1.6.3, k1.1.10.1, 
k1.1.10.2, k1.1.10.3 

g2.1.2, g2.1.4, g2.1.5 ç2.2.3 

r87 k1.2.1.4., k1.2.2.2, k1.2.4.2 g2.1.2, g2.1.4, g2.1.5 ç2.3.1 

r88 k1.2.1.4., k1.2.3.2, k1.2.4.2 g2.1.2, g2.1.4, g2.1.5 ç2.3.2 

r89 k1.2.1.4., k1.2.3.2, k1.2.4.2 g2.1.2, g2.1.4, g2.1.5 ç2.4.1 

r90 k1.2.1.4., k1.2.3.2, k1.2.4.2 g2.1.2, g2.1.4, g2.1.5 ç2.4.2 

r91 k1.2.1.4., k1.2.3.2, k1.2.4.2 g2.1.2, g2.1.4, g2.1.5 ç2.4.3 

r92 k1.2.1.4., k1.2.3.2, k1.2.4.2 g2.1.2, g2.1.4, g2.1.5 ç2.4.4 

r93 k1.2.1.4., k1.2.3.2, k1.2.4.2 g2.1.2, g2.1.4, g2.1.5 ç2.4.5 

r94 k1.2.1.4., k1.2.3.2, k1.2.4.2 g2.1.2, g2.1.4, g2.1.5 ç2.4.6 

r95 
 k1.1.3.1/k1.1.3.2,k1.4.5.7 /k1.4.5.8, 

k1.4.3.3 
g3.6.3, g1.6.1, g5.4.1 ç3.1.1 

r96 
 k1.1.3.1/k1.1.3.2,k1.4.5.7 /k1.4.5.8, 
k1.4.3.3 

g3.6.3, g1.6.1, g5.4.1 ç3.1.2 

r97 
 k1.1.3.1/k1.1.3.2,k1.4.5.7 /k1.4.5.8, 

k1.4.3.3 
g3.6.3, g1.6.1, g5.4.1 ç3.1.3 

r98 
 k1.1.3.1/k1.1.3.2,k1.4.5.7 /k1.4.5.8, 
k1.4.3.3 

g3.6.3, g1.6.1, g5.4.1 ç3.1.4 

r99 
 k1.1.3.1/k1.1.3.2,k1.4.5.7 /k1.4.5.8, 

k1.4.3.3 
g3.6.3, g1.6.1, g5.4.1 ç3.1.5 

r100  k1.1.3.3 g3.6.3, g1.6.1 ç3.1.6 

r101 k1.1.3.3,k1.4.5.3/ k1.4.5.4, k1.4.3.2 g3.6.3, g1.6.1 ç3.1.7 

r102 k1.1.3.3,k1.4.5.3/ k1.4.5.4, k1.4.3.2 g3.6.3, g1.6.1, g1.8.3 ç3.1.2.1 

r103 
k1.2.1.1, k1.1.3.3, k1.4.5.3 / k1.4.5.4, 

k1.4.3.2 
g3.6.3, g1.6.1 ç3.1.2.2 

r104 
k1.2.1.2, k1.1.3.3, k1.4.5.3 / k1.4.5.4, 
k1.4.3.2 

g3.6.3, g1.6.1 ç3.1.2.3 

r105 k1.2.1.4   g3.6.3, g1.6.1 ç3.1.2.4 

r106 k1.2.1.4   g3.6.3, g1.6.1 ç3.1.2.5 

r107 k1.2.1.4   g3.6.3, g1.6.1 ç3.1.2.6 

r108 k1.2.1.4   g3.6.3, g1.6.1 ç3.1.2.7 

r109 
k1.1.9.3 / k1.1.9.4 / k1.1.9.5 / 

k1.1.9.6, k1.2.2.1, k1.2.3.1, k1.2.4.1 
 g2.1.2, g2.1.4 ç3.1.2.8 

r110 
k1.1.9.3 / k1.1.9.4 / k1.1.9.5 / 
k1.1.9.6, k1.2.2.1, k1.2.3.1, k1.2.4.1 

 g2.1.2, g2.1.4 ç3.1.2.9 

r111 
k1.1.9.3 / k1.1.9.4 / k1.1.9.5 / 

k1.1.9.6, k1.2.2.1, k1.2.3.1, k1.2.4.1 
 g2.1.2, g2.1.4 ç3.1.2.10 

r112 
k1.1.9.3 / k1.1.9.4 / k1.1.9.5 / 
k1.1.9.6, k1.2.2.1, k1.2.3.1, k1.2.4.1 

 g2.1.2, g2.1.4 ç3.1.2.11 
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EK D : (devam) Varolan koşullarda, varolan gereksinimler için önerilen çözümlerle 

oluşturulmuş kurallar tablosu.  

KURALLAR 
KURAL KOġUL GEREKSĠNĠM ÇÖZÜM 

r113 
k1.1.9.3 / k1.1.9.4 / k1.1.9.5 / 

k1.1.9.6, k1.2.1.1, k1.2.3.1, k1.2.4.1 
 g2.1.2, g2.1.4 ç3.1.2.12 

r114 
k1.1.9.3 / k1.1.9.4 / k1.1.9.5 / 
k1.1.9.6, k1.2.1.1, k1.2.3.1, k1.2.4.1 

 g2.1.2, g2.1.4 ç3.1.2.13 

r115 

k1.1.9.3 / k1.1.9.4 / k1.1.9.5 / 

k1.1.9.6, k1.2.2.1, k1.2.3.1, k1.2.4.1, 
k1.2.1.4 

 g2.1.2, g2.1.4 ç3.1.2.14 

r116 
k1.1.1.1, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

, k1.3.1.2 
g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.1 

r117 k1.1.1.1, k1.3.1.1, k1.3.1.10, k1.3.1.3 g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.1 

r118 k1.3.5.5 g1.1, g2.1.4, g2.1.5, g3.1, g4.3.3 ç4.1.1, ç3.4.1.5, ç3.4.1.3 

r119 
k1.1.1.1, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 
k1.3.1.5 

g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.1, ç3.1.3.7, ç3.1.3.24 

r120 
k1.1.1.1, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

k1.3.1.6 
g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.1, ç3.1.3.7, ç3.1.3.24 

r121 
k1.1.1.1, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 
k1.3.1.7 

g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.1, ç3.1.3.7, ç3.1.3.24 

r122 
k1.1.1.1, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

k1.3.1.8 
g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.1, ç3.1.3.7, ç3.1.3.24 

r123 
k1.1.1.1, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 
k1.3.1.9 

g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.1, ç3.1.3.7, ç3.1.3.24 

r124 
k1.1.1.2, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

k1.3.1.2 
g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.1, ç3.1.3.7, ç3.1.3.24 

r125 
k1.1.1.2, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

k1.3.1.3 
g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.1, ç3.1.3.7, ç3.1.3.24 

r126 
k1.1.1.2, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

k1.3.1.4 
g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.1, ç3.1.3.7, ç3.1.3.24 

r127 
k1.1.1.2, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 
k1.3.1.5 

g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.1, ç3.1.3.7, ç3.1.3.24 

r128 
k1.1.1.2, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

k1.3.1.6 
g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.1, ç3.1.3.7, ç3.1.3.24 

r129 
k1.1.1.2, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 
k1.3.1.7 

g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.1 

r130 k1.1.1.2, k1.3.1.1, k1.3.1.10, k1.3.1.8 g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.1 

r131 
k1.1.1.2, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 
k1.3.1.9 

g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.1 

r132 
k1.1.1.1, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

, k1.3.1.2 
g2.1.1, g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.2 

r133 k1.1.1.1, k1.3.1.1, k1.3.1.10, k1.3.1.3 g2.1.1, g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.2 

r134 k1.1.2.4, k1.3.4.1 g5.5.2, g1.3.1, g1.3.2 
ç3.5.1.1, ç3.5.2.1.1, ç3.5.2.2.2, 

ç3.5.2.3.2   

r135 
k1.1.1.1, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

k1.3.1.5 
g2.1.1, g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.2 

r136 
k1.1.1.1, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

k1.3.1.6 
g2.1.1, g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.2 

r137 
k1.1.1.1, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

k1.3.1.7 
g2.1.1, g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.2 

r138 
k1.1.1.1, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

k1.3.1.8 
g2.1.1, g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.2 

r139 
k1.1.1.1, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

k1.3.1.9 
g2.1.1, g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.2 

r140 
k1.1.1.2, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

k1.3.1.2 
g2.1.1, g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.2 

r141 
k1.1.1.2, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

k1.3.1.3 
g2.1.1, g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.2 

r142 
k1.1.1.2, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

k1.3.1.4 
g2.1.1, g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.2 

r143 
k1.1.1.2, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

k1.3.1.5 
g2.1.1, g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.2 

r144 k1.1.6.1, k1.1.10.2 g1.2.2, g1.2.3, g1.2.4 Ç1.2.7, ç1.2.3 

r145 
k1.1.1.2, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

k1.3.1.7 
g2.1.1, g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.2 



 

136 

 

EK D : (devam) Varolan koşullarda, varolan gereksinimler için önerilen çözümlerle 

oluşturulmuş kurallar tablosu.  

KURALLAR 
KURAL KOġUL GEREKSĠNĠM ÇÖZÜM 

r146 k1.1.1.2, k1.3.1.1, k1.3.1.10, k1.3.1.8 g2.1.1, g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.2 

r147 
k1.1.1.2, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 
k1.3.1.9 

g2.1.1, g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.2 

r148 k1.3.2.1, k1.4.4.1 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.3, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r149 k1.3.2.2, k1.4.4.1 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.3, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r150 k1.3.2.3, k1.4.4.1 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.3, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r151 k1.3.2.4, k1.4.4.1 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.3, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r152 k1.3.2.5, k1.4.4.1 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.3, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r153 k1.3.2.6, k1.4.4.1 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.3, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r154 k1.3.2.7, k1.4.4.1 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.3, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r155 k1.3.2.10, k1.4.4.1 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.3, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r156 k1.3.2.1, k1.4.4.2 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.4, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r157 k1.3.2.2, k1.4.4.2 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.4, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r158 k1.3.2.3, k1.4.4.2 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.4, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r159 k1.3.2.4, k1.4.4.2 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.4, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r160 k1.3.2.5, k1.4.4.2 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.4, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r161 k1.3.2.6, k1.4.4.2 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.4, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r162 k1.3.2.7, k1.4.4.2 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.4, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r163 k1.3.2.10, k1.4.4.2 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.4, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r164 k1.2.1.1, k1.4.4.11 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.5, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r165 k1.2.1.2, k1.4.4.11 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.6, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r166 k1.2.1.3, k1.4.4.11 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.5, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r167 k1.2.1.4, k1.4.4.11 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.5, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r168 k1.2.1.1, k1.4.4.12 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.5, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r169 k1.2.1.2, k1.4.4.12 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.5, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r170 k1.2.1.3, k1.4.4.12 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.5, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r171 k1.2.1.4, k1.4.4.12 g2.1.4, g3.5.1, g4.3.2, g3.5.2 ç3.1.3.5, ç3.1.3.7/ ç3.1.3.8 

r172 k1.2.1.4, k1.4.4.12 g1.6.1, g5.4.1 ç3.1.3.9 

r173 k1.2.1.4, k1.4.4.12 g1.6.1, g5.4.1 ç3.1.3.10 

r174 k1.2.1.4, k1.4.4.12 g1.6.1, g5.4.1 ç3.1.3.11 

r175 k1.2.1.4, k1.4.4.12 g1.6.1, g5.4.1 ç3.1.3.12 

r176 
k1.3.2.9, k1.2.1.4, k1.2.2.1, k1.2.3.1, 

k1.2.4.1 
g2.1.1, g3.2.1 ç3.1.3.14 

r177 
k1.3.2.11, k1.2.1.4, k1.2.2.1, k1.2.3.1, 
k1.2.4.1 

g2.1.1, g3.2.1 ç3.1.3.14 

r178 k1.3.2.9, k1.2.1.2 g2.1.1, g3.2.1 ç3.1.3.14 

r179 k1.3.2.11, k1.2.1.2 g2.1.1, g3.2.1 ç3.1.3.14 

r180 
k1.3.2.9, k1.2.1.4, k1.2.2.1, k1.2.3.1, 

k1.2.4.1 
g3.2.1 ç3.1.3.15 

r181 
k1.3.2.11, k1.2.1.4, k1.2.2.1, k1.2.3.1, 

k1.2.4.1 
g3.2.1 ç3.1.3.15 

r182 k1.3.2.9, k1.2.1.2 g3.2.1 ç3.1.3.15 

r183 k1.3.2.11, k1.2.1.2 g3.2.1 ç3.1.3.15 

r184 
k1.3.2.9, k1.2.1.4, k1.2.2.1, k1.2.3.1, 

k1.2.4.1 
g3.2.1 ç3.1.3.16 
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EK D : (devam) Varolan koşullarda, varolan gereksinimler için önerilen çözümlerle 

oluşturulmuş kurallar tablosu. 

KURALLAR 
KURAL KOġUL GEREKSĠNĠM ÇÖZÜM 

r185 
k1.3.2.11, k1.2.1.4, k1.2.2.1, k1.2.3.1, 

k1.2.4.1 
g3.2.1 ç3.1.3.16 

r186 k1.3.2.9, k1.2.1.2 g3.2.1 ç3.1.3.16 

r187 k1.3.2.11, k1.2.1.2 g3.2.1 ç3.1.3.16 

r188 
k1.3.2.9, k1.2.1.4, k1.2.2.1, k1.2.3.1, 
k1.2.4.1 

g3.2.1 ç3.1.3.17 

r189 
k1.3.2.11, k1.2.1.4, k1.2.2.1, k1.2.3.1, 

k1.2.4.1 
g3.2.1 ç3.1.3.17 

r190 k1.3.2.9, k1.2.1.2 g3.2.1 ç3.1.3.17 

r191 k1.3.2.11, k1.2.1.2 g3.2.1 ç3.1.3.17 

r192 k1.2.1, k1.1.9.2/ k1.1.9.5/ k1.1.9.6 g3.2.1 ç3.1.3.18, ç3.1.3.21 

r193 k1.2.2, k1.1.9.2/ k1.1.9.5/ k1.1.9.6 g3.2.1 ç3.1.3.18, ç3.1.3.21 

r194 k1.2.3, k1.1.9.2/ k1.1.9.5/ k1.1.9.6 g3.2.1 ç3.1.3.18, ç3.1.3.21 

r195 k1.2.1, k1.1.9.2/ k1.1.9.5/ k1.1.9.6 g3.2.1 ç3.1.3.19, ç3.1.3.21 

r196 k1.2.2, k1.1.9.2/ k1.1.9.5/ k1.1.9.6 g3.2.1 ç3.1.3.19, ç3.1.3.21 

r197 k1.2.3, k1.1.9.2/ k1.1.9.5/ k1.1.9.6 g3.2.1 ç3.1.3.19, ç3.1.3.21 

r198 k1.2.1, k1.1.9.2/ k1.1.9.5/ k1.1.9.6 g3.2.1 ç3.1.3.20, ç3.1.3.21 

r199 k1.2.2, k1.1.9.2/ k1.1.9.5/ k1.1.9.6 g3.2.1 ç3.1.3.20, ç3.1.3.21 

r200 k1.2.3, k1.1.9.2/ k1.1.9.5/ k1.1.9.6 g3.2.1 ç3.1.3.20, ç3.1.3.21 

r201 k1.3.2.1, k1.2.1.4 g1.6.1,g3.5.1/ g3.5.2 ç3.1.4.1 

r202 k1.3.2.1, k1.2.1.4 g1.6.1 ç3.1.4.2 

r203 k1.3.2.1, k1.2.1.4 g1.6.1 ç3.1.4.3 

r204 k1.3.2.1, k1.2.1.4 g1.6.1 ç3.1.4.4 

r205 k1.3.2.1, k1.2.1.4 g1.6.1 ç3.1.4.5 

r206 k1.3.2.1, k1.2.1.4 g1.6.1 ç3.1.4.6 

r207 k1.3.2.1, k1.2.1.4 g1.6.1 ç3.1.4.7 

r208 k1.3.2.1, k1.2.1.4 g1.6.1 ç3.1.4.8 

r209 k1.3.2.3, k1.2.1.4 g1.6.1,g3.5.1/ g3.5.2 ç3.1.4.1 

r210 k1.3.2.3, k1.2.1.4 g1.6.1 ç3.1.4.2 

r211 k1.3.2.3, k1.2.1.4 g1.6.1 ç3.1.4.3 

r212 k1.3.2.3, k1.2.1.4 g1.6.1 ç3.1.4.4 

r213 k1.3.2.3, k1.2.1.4 g1.6.1 ç3.1.4.5 

r214 k1.3.2.3, k1.2.1.4 g1.6.1 ç3.1.4.6 

r215 k1.3.2.3, k1.2.1.4 g1.6.1 ç3.1.4.7 

r216 k1.3.2.3, k1.2.1.4 g1.6.1 ç3.1.4.8 

r217 k1.3.1.1, k1.3.1.10, k1.3.1.15 
g3.2.1, g4.3.1, g3.11, 

 
ç3.2.1.1, ç3.2.2.1, ç3.2.3.1, ç3.2.4.1 

r218 k1.3.1.1, k1.3.1.10, k1.3.1.15 
g3.2.1, g4.3.1, g3.11, g3.5.1/ 

g3.5.2, g2.1.4 

ç3.2.1.1, ç3.2.2.1, ç3.2.3.1, ç3.2.4.1, 
ç3.2.3.26, ç3.2.3.30, ç3.2.3.31, 

ç3.2.3.32 

r219 k1.3.1.1, k1.3.1.10, k1.3.1.15 
g3.2.1, g4.3.1, g3.11, g3.5.1/ 

g3.5.2, g2.1.4 

ç3.2.1.2, ç3.2.3.5, ç3.2.3.1, ç3.2.4.1, 
ç3.2.3.26, ç3.2.3.30, ç3.2.3.31, 

ç3.2.3.32 

r220 k1.3.1.1, k1.3.1.10, k1.3.1.15 
g3.2.1, g4.3.1, g3.11, g3.5.1/ 

g3.5.2, g2.1.4 

ç3.2.1.7, ç3.2.2.1, ç3.2.3.1, ç3.2.4.1, 

ç3.2.3.26, ç3.2.3.30, ç3.2.3.31, 
ç3.2.3.32 

r221 k1.3.1.1, k1.3.1.10, k1.3.1.15 
g3.2.1, g4.3.1, g3.11, g3.5.1/ 

g3.5.2, g2.1.4 
ç3.2.3.4, ç3.2.3.24 
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EK D : (devam) Varolan koşullarda, varolan gereksinimler için önerilen çözümlerle 

oluşturulmuş kurallar tablosu. 

KURALLAR 
KURAL KOġUL GEREKSĠNĠM ÇÖZÜM 

r222 k2.1.1,k2.1.2,k3.2.2 g2.1.2,g2.2.1, g3. 2.1 ç3.1.2.12/ç3.1.2.13 

r223 
k2.1.1, k2.1.2, k3.2.2 
k5.2.1, k5.2.2, k6.2.2,k6.2.3 

g2.1.1, g2.1.2, g2,1.3 ,  
g2.2.1, g3.3.3 

ç3.1.2.13 
 

r224 k1.2.1.2, k2.1.1, k2.1.2 
g2.1.1   , g2.1.2 , g2.1.3 g3.6.1, 

g1.7.1, g1.7.2 
ç3.1.2.14 

r225 
k1.3.1.16 , k1.3.3.1, k1.3.3.15, k3.2.2, 
k4.6.2 

g3.1.1,   g3.1.2, g3.1.3 , g4.3.1 , 
g4.3.3 g4.3.4 ,  

ç3.1.3.1/ç3.1.3.2 

r226 k1.3.3.1, k1.1.5.1, k1.3.3.2 g3.2.1, g4.3.4, g3.1.2, g3.1.3 
ç3.3.3.24, ç3.2.3.20, ç3.3.1.10, 

ç3.3.3.1 

r227 k1.3.2.10 g3.5.1, g3.5.2 
ç3.1.3.3/ ç3.1.3.4/ 

ç3.1.3.5/ç3.1.3.6/ç3.1.3.7 

r228 k1.3.1.15, k1.3.2.10 g3.5.1, h3.5.2 ç3.1.3.7/ç3.1.3.8 

r229 k3.2.2, k4.1.3, k4.1.4 k4.3.1.2.3.4.5.6 g1.6.1, g5.5.2 
ç3.1.3.9/ ç3.1.3.10/ ç3.1.3.11/ 

ç3.1.3.12 

r230 k1.5.2.10 g3.5.1, g3.5.2 ç3.1.3.13 

r231 k1.3.2.1, k1.3.2.9, k1.3.2.11. ,k6.2.3 g3.2.1, g3.2.2 
ç3.1.3.14/ç3.1.3.15/ç3.1.3.16/ 

ç3.1.3.17                        

r232 k1.3.2.7 g3.6.2 , g5.5.2 ç3.1.3.22 

r233 k1.3.2.10, k3.2.2 g3.1.3 ,g3.6.2, g5.5.2 ç3.1.3.23/ç3.1.3.25 

r234 k1.3.1.9/k3.2.1 g3.3.1,g3.3.2 g3.3.3, g5.5.1 g4.3.1 ç3.3.1.6 

r235 
k2.1.1 

 
g3.6.2, g5.5.2 ç3.1.3.24 

r236 k3.2.2, k4.1.3, k4.3.4 g3.5.1,g3.5.2, g5.5.2 g3.1.4.1 

r237 k2.1., k3.2.2 g2.1.4.,g5.5.2 ç3.1.4.2/ ç3.1.4.3/ç3.1.4.4 

r238 k6.2.9 g2.1.2 ç3.1.3.21 

r239 k1.3.1.15, k1.3.2.10 

 

g3.5.1 , g3.5.2 g 3.6.1, g3.6.2 , 

g5.5.2 

ç3.1.4.5/ ç3.1.4.8 

r240 
k1.3.210 ,k41.3 , k4.1.3 , k3.2.2 , 
k4.3.4, k4.3.2                                                                                                                              

g5.5.2, g3.5.1 ,g3.5.2 ç3.1.4.6 

r241 k3.2.2 , k4.3.1, k6.2.3 
g3.1.1, g3.1.2, g3.2.1, g3.6.2, 

g4.3.2 
ç3.1.4.7 

r242 
k1.3.11/k1.3.1.2/k1.3.1.3, k1.3.1.15, 
k1.3.1.16 

g3.1.2, g3.5.1, g3.6.2 ç3.2.1.1 

r243 k1.3.1.15, k1.3.1.10 g3.5.1 ç3.2.1.2 

r244 k2.1.2, k1.3.1.10 g3.6.2, g5.5.1 ç3.2.1.3 

r245 k1.3.1.15, k1.3.1.10 
 

g3.5.1, g5.5.1 
ç3.2.1.4/ ç3.2.1 

r246 k2.1.1 ,k2.1.2, k1.3.1.10 g3.6.2 g5.51 ç3.2.1.6 

r247 k1.2.1.1 , k1.3.1.10 g5.5.1 ç3.2.1.7 

r248 k1.2.1.1, k1.3.1.10 g5.5.1 , g3.1.2 ç3.2.1.8/ ç3.2.1.9 

r249 
k1.3.1.1, k1.3.1.10, k1.3.1.15 , 

k1.3.1.16, k2.1.2 , k6.2.9, k6.2.12 

g2.1.1 ,g2.1.1, g3.1.1, g3.1.2, 

g3.1.3. g2.5.1, g3.5.2, g4.3.1 

 

ç3.2.1.10 

r250 k1.3.1.10,k2.1.2 k5.2.2 g1.1.1. g5.5.1 ç3.2.1.11 

r251 
 

k1.3.1.10, k1.3.1.15, k1.3.1.16 

g3.1.3, g3.3.1, g3.5.1, g4.3.1, 

g5.5.1 
ç3.2.1.12 

r252 k1.3.1.10, k1.3.1.16 g3.1.3 , g3.3.1, g3.5.1 ç3.2.1.13 

r253 k1.4.8.3, k2.2.2, k2.2.1, k3.2.2 k4.3.2 
g2.2.1, g2.2.2, g2.2.3 g5.2.1, g5.5.1 

g2.1.3 g5.1.1 
ç3.2.1.15 

r254 k3.2.2, k4.3.2, k4.3.3 g3.6.2, g3.6.3 , g5.5.1 ç3.2.1.16 

r255 k4.3.6 g3.6.3, g5.5.1 g2.1.4 ç3.2.1.18 

r256 k1.3.1.8, k1.2.1.1 g5.5.1 ç3.2.1.20 

r257 k1.3.1.1, k3.2.2 g1.6.1, g5.5.2 ç3.2.2.1 
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EK D : (devam) Varolan koşullarda, varolan gereksinimler için önerilen çözümlerle 

oluşturulmuş kurallar tablosu. 

KURALLAR 
KURAL KOġUL GEREKSĠNĠM ÇÖZÜM 

r258 k1.3.1.16, k3.2.2 g3.1.1,g4.3.1 ç3.2.2.2 

r259 k1.2.1.4, k3.2.2 g5.5.2 ç3.2.2.3 

r260 k3.2.2 ,k3.2.3 
g1.7.1, g1.7.2 ,g1.8.1g1.8.2, 

g3.6.2,, g5.5.2 
ç3.2.2.7/ ç3.2.2.9 

r261 k3.2.2 g1.6.1g5.5.2 ç3.2.2.8 

r262 k3.2.2 
g1.2.8,, g1.1.2, g1.1.12, g1.8.1, 

g1.8.1, g1.8.1,g1.8.3, g5.2.1, g5.5.2 
ç3.2.210 

r263 k1.3.1.17, k3.2.2 g3.2.1 ç3.2.3.1/ç3.2.3.4 

r264 k1.3.1.15 g3.5.1,g3.5.2 ç3.2.3.2/ç3.2.3.3 

r265 k1.3.1.17, k3.2.2 , k6.2.3 g3.2.1 

ç3.2.3.1/ ç3.2.3.4/ ç3.2.3.7/ ç3.2.3.8/ 
ç3.2.3.9/ ç3.2.3.10/ ç3.2.3.11/ 

ç3.2.3.12/ ç3.2.3.13/ ç3.2.3.14/ 

ç3.2.3.15 

r266 k1.3.1.15, k3.2.2 g3.5.1,g3.5.2 
ç3.2.3.16/ ç3.2.3.17/ç3.2.3.18/ 

ç3.2.3.19/ ç3.2.3.20/ ç3.2.3.21 

r267 k1.3.1.15, k3.2.2 g3.5.1,g3.5.2 
ç3.2.16/ ç3.2.3.17/ ç3.2.3.18/ 
ç3.2.3.19/ ç3.2.3.20/ ç3.2.3.21 

r268 k1.3.1.16 g3.1.1,g3.1.2,g3.1.3g4.3.1 

ç3.2.3.22/ç3.2.3.23/ç3.2.3.24/ç3.2.3.

24/ç3.2.3.25/ç3.2.3.26/ç3.2.3.27/ç3.

2.3.28/ç3.2.3.29/ç3.2.3.30 

r269 k3.2.2 g1.6.1, g3.6.2.g5.5.2 

ç3.2.4.1/ ç3.2.4.2/ ç3.2.4.3/ ç3.2.4.4/ 

ç3.2.4.5/ ç3.2.4.6/ ç3.2.4.7/ç3.2.4.8/ 

ç3.2.4.9/.3.2.4.10 

r270 
k1.3.3.6/ k1.3.3.7/ k1.3.3.8/ k1.3.3.9/ 

k1.3.3.10/ k1.3.3.11 
g3.1.2,g3.5.2 

ç3.2.4.13/ ç3.2.4.14/ ç3.2.4.15/ 

ç3.2.4.16/ ç3.2.4.17 

r271 
k1.3.3.6/ k1.3.3.7/ k1.3.3.8/ k1.3.3.9/ 

k1.3.3.10/ k1.3.3.11 
g3.1.2,g5.5.1,g3.5.1 ç3.3.1.1/ç3.3.1.2 

r272 k1.3.3.6/k1.3.3.8/ k1.3.3.10 g3.1.2 , g5.5.1 g3.5.1 ç3.3.1.3/ç3.3.1.4 

r273 
k1.3.3.2, k1.3.3.6, k1.3.3.7, k1.3.3.8, 

k1.3.3.9 
g3.3.1, g3.3.2 g3.3.3 ç3.3.1.5 

r274 
k1.3.1.16, k1.3.1.17, k1.3.2g 

,k1.3.2.11, k1.3.3.1 , k4.6.2 

g3.1.1 ,g3.1.2 ,g3.1.3, g3.2.1, 
g3.2.1, g3.2.2,g4.3.1,  g4.3.2, 

g4.3.4 

ç3.1.3.2 

r275 
k1.1.1.2, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 
k1.3.1.6 

g2.1.1, g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.1, ç3.1.3.7, ç3.1.3.23 

r276 
k1.1.1.1, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 

k1.3.1.4 
g2.1.1, g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.2 

r277 
k1.1.1.1, k1.3.1.1, k1.3.1.10, 
k1.3.1.4 

g3.1.1, g3.1.2 ç3.1.3.1 

r278 k3.2.1, k1.1.4.2/ k1.1.4.3 g1.2.8, g1.6.2, g1.7.1, g5.5.2 ç3.2.2.9, ç3.2.4.2, ç3.2.1.20 

r279 k3.2.1, k1.1.4.2/ k1.1.4.3 g1.2.8, g1.6.2, g1.7.1, g5.5.2 ç3.2.2.1, ç3.2.4.2, ç3.2.1.20 

r280 k3.2.1, k1.1.4.2/ k1.1.4.3 g1.2.8, g1.6.2, g1.7.1, g5.5.2 ç3.2.2.2, ç3.2.4.2, ç3.2.1.20 

r281 k3.2.1, k1.1.4.2/ k1.1.4.3 g1.2.8, g1.6.2, g1.7.1, g5.5.2 ç3.2.2.3, ç3.2.4.2, ç3.2.1.20 

r282 k3.2.1, k1.1.4.2/ k1.1.4.3 g1.2.8, g1.6.2, g1.7.1, g5.5.2 
ç3.2.2.9, ç3.2.4.2, ç3.2.1.20, 

ç3.2.3.16 

r283 k3.2.1, k1.1.4.2/ k1.1.4.3 g1.2.8, g1.6.2, g1.7.1, g5.5.2 
ç3.2.2.1, ç3.2.4.2, ç3.2.1.20, 
ç3.2.3.16, ç3.2.3.22 

r284 k1.3.1.1, k1.3.1.15 g3.1, g3.2, g2.2.1, g4.3.1 
ç3.2.2.1, ç3.2.3.5, ç3.2.3.22, 

ç3.2.3.16 

r285 k1.3.1.2, k1.3.1.12/ k1.3.1.13 g3.1, g3.2, g2.2.1, g4.3.1 
ç3.2.2.1, ç3.2.3.5, ç3.2.3.22, 
ç3.2.3.17 

r286 k1.3.3.1 g4.3.4 ç3.3.4.1, ç3.3.5.2, ç3.3.3.28 

r287 
k1.3.4.1, k1.1.9.6/ k1.1.9.2/ k1.1.9.3/ 
k1.1.9.4/ k1.1.9.5 

g1.3.1, g1.3.2 
ç3.5.1.1, ç3.5.2.1.1, ç3.5.2.4.1, 
ç3.5.2.4.2, ç3.5.2.2.2, ç3.5.2.5.2 

r288 
k1.3.4.1, k1.1.9.6/ k1.1.9.2/ k1.1.9.3/ 

k1.1.9.4/ k1.1.9.5 
g1.3.1, g1.3.2 

ç3.5.1.1, ç3.5.2.1.1, ç3.5.2.4.1, 

ç3.5.2.4.2, ç3.5.2.2.2, ç3.5.2.5.2 

r289 
k1.3.4.5, k1.1.9.6/ k1.1.9.2/ k1.1.9.3/ 
k1.1.9.4/ k1.1.9.5 

g1.3.1, g1.3.2 
ç3.5.1.1, ç3.5.2.1.1, ç3.5.2.4.1, 
ç3.5.2.4.2, ç3.5.2.2.2, ç3.5.2.5.2 

r290 
k1.3.4.4, k1.1.9.6/ k1.1.9.2/ k1.1.9.3/ 

k1.1.9.4/ k1.1.9.5 
g1.3.1, g1.3.2 

ç3.5.1.1, ç3.5.2.1.1, ç3.5.2.4.1, 

ç3.5.2.4.2, ç3.5.2.2.2, ç3.5.2.5.2 
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EK D : (devam) Varolan koşullarda, varolan gereksinimler için önerilen çözümlerle 

oluşturulmuş kurallar tablosu. 

KURALLAR 
KURAL KOġUL GEREKSĠNĠM ÇÖZÜM 

r291 
k1.3.4.2, k1.1.9.6/ k1.1.9.2/ k1.1.9.3/ 

k1.1.9.4/ k1.1.9.5 
g1.3.1, g1.3.2 

ç3.5.2.4.3, ç3.5.2.4.2, ç3.5.2.2.1, 

ç3.5.2.3.1 

r292 
k1.3.4.1, k1.1.9.6/ k1.1.9.2/ k1.1.9.3/ 
k1.1.9.4/ k1.1.9.5 

g1.3.1, g1.3.2  ç3.5.2.4.1, ç3.5.2.4.2, ç3.5.2.1.1 

r293 
k1.3.4.1, k1.1.9.6/ k1.1.9.2/ k1.1.9.3/ 

k1.1.9.4/ k1.1.9.5 
g1.3.1, g1.3.2 

ç3.5.1.1, ç3.5.2.1.2, ç3.5.2.4.1, 

ç3.5.2.4.2, ç3.5.2.1.1 

r294 
k1.3.4.1, k1.1.9.6/ k1.1.9.2/ k1.1.9.3/ 
k1.1.9.4/ k1.1.9.5 

g1.3.1, g1.3.2 
ç3.5.1.1, ç3.5.2.1.2, ç3.5.2.4.1, 
ç3.5.2.4.2, ç3.5.2.2.1, ç3.5.2.3.1 

r295 
k1.3.4.1, k1.1.9.6/ k1.1.9.2/ k1.1.9.3/ 

k1.1.9.4/ k1.1.9.5 
g1.3.1, g1.3.2 

ç3.5.2.4.1, ç3.5.2.4.2, ç3.5.2.4.3, 

ç3.5.2.5.2 

r296 k3.2.1 g2.1.4, g4.2.3 ç4.4.4 

r297 k1.4.7.4 g1.8.3, g1.8.2, g1.8.1/g3.4.1 g3.4.2 ç.4.4.3 

r298 k4.3.1, k1.4.5.1 g1.6.2, g4.1.1 
 

ç4.4.2 

r299 k6.2.1, k6.3.1, k4.5.5 g4.1.1 ç.4.4.1 

r300 k1.1.6.3 g1.4.2, g1.5.2 ç5.6.2 

r301 k1.4.3.1/k1.4.3.3/ k1.4.3.5 g4.2.1, g3.3.1 g3.3.2 , g3.3.3 g2.1.4 ç.4.3.9 

r302 k1.4.3.2 
g3.3.1, g3.3.2, g3.3.3 , g3.2.1, 

g3.2.2 
ç.4.3.8 

r303 k1.4.3.7 g3.3.1,g3.3.2 g3.3.3 ç4.3.7 

r304 
k1.1.4.1, k1.1.10.2/ k1.1.10.3, 

k1.1.6.1 

g3.2.1, g3.2.2 g3.1.1, g3.1.2, 

g2.1.3, g1.11.11 g1.1.12, g1.1.13 
ç4.3.6 

r305 k1.1.4.2/ k1.1.4.3, k1.1.6.2/ k1.1.6.3 
g3.4.1, g3.2.1, g3.2.2, g2.2.3, 

g2.1.3 
ç4.3.5 

r306 k1.1.9.2/ k1.1.9.5/ k1.1.9.6 
 

g2.1.1, g2.1.2, g2.1.3 
ç4.7.4.1 

r307 k1.4.8.1, k1.4.8.11 g2.1.3 ç4.7.4.7,ç4.7.4.10 

r308 
k1.2.1.4, k1.2.2.1, k1.2.3.1, k1.2.4.1, 

k1.3.1.1 
g2.1.2 ç4.7.3.3 

r309 k1.2.1.1, k2.2.1 g2.1.1, g2.1.2.1.2, g2.1.3 ç4.7.4.13 

r310 k4.3.3 g5.1.1, g2.2.1, g2.2.2 g2.2.3 ç4.7.4.16, ç4.7.4.15, ç4.7.4.14 

r311 k1.4.8.5/k1.4.8.6 g2.2.1 ç4.7.4.17 

r312 k2.1.1 g3.6.1, g3.6.2,g3.6.2 ç5.1.5 ç5.1.4, ç5.1.3, ç5.1.2 

r313 k3.2.1 g5.4.1 ç5.2.3,ç5.2.2 

r314 k1.4.7.2/k14.7.1/k1.4.7.3/k1.4.7.4 g3.4.1,g5.5.2 ç5.3.1 

r315 k1.4.5.1/k1.4.5.4 g4.2.4, g2.1.1, g2.1.5 ç5.3.3, ç5.3.2 

r316 k1.4.5.10 g4.1.1 ç5.3.5,ç5.3.4 

r317 k3.2.1 g1.5.3, g4.2.3 ç5.3.6 

r318 k3.2.3 

g1.2.1, g1.2.2, g1.2.3, 

g1.2.5,g1.2.6, g1.2.7, g1.2.8, 

g1.2.9, g1.1.10, g1.1.11 

ç5.4.4, ç5.4.3,ç5.4.1 

r319 k3.2.1 g1.6.1/g1.7.1/g1.7.2 ç5.5.1 

r320 k4.1.1/ k4.1.2/ k4.1.4 g1.1.11, g2.1.3 ç5.5.2 

r321 k4.1.1/k4.1.2 k4.1.4 g2.1.1, g2.1.2.,  ç5.6.2,ç5.6.1 

r322 k1.4.3.3 g3.1.1 ç4.3.9 

r323 k1.4.3.2 g3.1.1 ç4.3.8 

r324 k1.3.1.1, k1.3.1.16 g4.3.1, g3.1.1, g3.1.2 ç4.4.1, ç3.2.3.23 

r325 k1.3.1.1, k1.3.1.16 g4.3.1, g3.1.1, g3.1.2 ç4.4.1, ç3.2.3.24 

r326 k1.3.1.1, k1.3.1.17 g3.2.1, g3.6.1 ç3.2.3.6, ç3.2.3.4 

r327 k1.3.1.1, k1.3.1.15 g3.5.1, g3.5.2 ç3.2.3.20/ ç3.2.3.19, ç3.2.3.21 

r328 k1.4.7.5 g4.2.4, g4.1.1 ç1.4.8 

r329 k1.4.7.1.4, k6.2.7,k6.2.4 g3.4.1, g4.1.1 ç1.4.7 
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EK D : (devam) Varolan koşullarda, varolan gereksinimler için önerilen çözümlerle 

oluşturulmuş kurallar tablosu. 

KURALLAR 
KURAL KOġUL GEREKSĠNĠM ÇÖZÜM 

r330 k1.4.7.1 g4.2.4, g3.4.1, g3.3.2 ç1.4.6 

r331 k1.4.5.1, k1.4.5.7 g2.1.5, g4.1.1 ç4.4.5 

r332 k1.3.2.11 , k1.3.2.9 g2.1.1 ç4.7.2.22, ç4.7.2.21 

r333 k1.1.6.1 g1.4.2, g1.5.2 ç5.6.2 

r334 k1.1.6.2 g1.4.2, g1.5.2 ç5.6.2 

r335 k1.3.1.16 
 
g2.1.1 

ç4.7.2.20, ç4.7.2.19, ç4.7.2.18 

r336 k1.4.6.6/ k1.4.6.7 g2.1.1 ç4.7.2.16, ç4.7.2.15 

r337 k1.4.6.4 g2.1.1 ç4.7.2.14 

r338 k1.4.6.1/ k14.6.3 g2.1.1 ç4.7.2.13 

r339 k1.4.6.10 g2.1.1 ç4.7.2.12 

r340 k1.4.6.6 g2.1.1 ç4.7.2.11.ç4.7.2.10 

r341 
 
k1.4.6.6, k1.4.6.7 

g2.1.1 
ç4.7.9, ç4.7.8ç4.7.2.7, ç4.7.2.6, 
ç4.7.2.5, ç4.7.4 

r342 
k1.1.9.2/ k1.1.9.3/ k1.1.9.4/ k1.1.9.5/ 

k1.1.9.6 
g2.1.4, g2.1.5 ç4.7.1.8 

r343 k1.4.6.10 g2.1.1 
ç4.7.1.8, ç7.1.7, ç4.7.1.6, 
ç4.7.1.6,ç4.7.1.5, ç4.7.1.4,ç4.7.1.3, 

ç4.7.1.2, ç47.1.1 

r344 k1.4.4.1., k1.4.4.13 g3.5.2 ç4.5.5,ç.4.5.4 

r345 k1.4.4.1, k1.4.4.12 k1.4.4.5 g3.5.1, g3.5.2 ç4.5.3 , ç4.5.2 , ç4.5.1 

r346 k1.4.5.1, k1.4.5.5/ k1.4.5.6/ k1.4.7.8 g4.2.3 ç4.4.10 

r347 k1.4.5.3, k1.4.7.4  g4.2.4 , g3.4.1 ç1.4.9 

r348 k1.4.3.2 
g3.3.1, g3.3.2 , g3.3.0, g3.11, 
g3.1.2, 

ç4.3.4, ç4.3.3 , ç4.3.2, ç4.3.1 

r349 k1.4.3.2 
g3.3.1, g3.3.2 , g3.3.0, g3.11, 

g3.1.2, 
ç.4.2.4 

r350 k1.4.3.1/ k1.4.3.3/ k1.4.3.5 g3.3.1, g3.3.2, g3.3.3 ç4.2.2 

r351 k1.4.1.7/ k1.4.3.1/ k1.4.3.3 g3.3.1, g3.3.2 g93 3.3 ç4.2.2 

r352 k1.4.1.7/ k1.4.3.1/ k1.4.3.3 g3.3.1, g3.3.2 g93 3.3 ç4.2.1 

r353 k1.4.7.1/ k1.4.7.2 g3.4.1 ç4.1.19 , ç4.1.18 

r354 k1.4.7.1/ k1.4.7.2 g3.4.1 ç4.1.17 ,ç4.1.16 

r355 k1.4.1.6 g3.1.1, g3.1.2 ç4.1.15 

r356 k1.4.3.1/k1.4.3.3/ k1.4.3.5 g3.3.1, g3.3.2 , g3.3.3 ç4.1.14/ ç4ç1ç13/ ç4.1.12 

r357 k1.4.1.7,  k1.4.2.1 g3.3.1, g3.3.2 , g3.3.3 ç4.1.5, ç4.1.13, ç4.1.16 

r358 k1.4.1.8,  k1.4.2.1, k1.4.1.6 g3.3.1, g3.3.2 , g3.3.3 ç4.1.5, ç4.1.12, ç4.1.16 

r359 k1.4.1.7,  k1.4.2.1, k1.4.1.6 g3.3.1, g3.3.2 , g3.3.3 ç4.1.5, ç4.1.5, ç4.1.16, ç4.1.18 

r360 k3.2.1/ k3.2.2/ k3.2.3, k2.1.1 g1.4.2, g1.8.2, g1.8.5 ç5.1.1 

r361 k3.1.1/ k3.1.2, k2.1.2 g1.4.2, g1.8.2, g1.8.5 ç5.1.1 

r362 k3.1.1/ k3.1.2, k2.1.2 g1.4.2, g1.8.2, g1.8.5 ç5.1.1 

r363 k1.3.1.1, k1.4.3.5, k2.1.1/ k2.1.2 g1.8.3, g5.4.1 ç5.1.2, ç5.1.4 

r364 k1.4.4.1, k1.4.4.6, k1.4.4.14 g3.6.2 ç5.1.3 

r365 k1.3.1.1, k1.4.3.5, k2.1.1/ k2.1.2 g3.6.2 ç5.1.5 

r366 k1.4.5.1, k1.4.5.4 g5.5.2, g5.4.1 ç5.3.1, ç5.3.2 

r367 k1.4.5.3, k1.4.5.11 g1.4.2,g1.5.2 ç5.3.4, ç5.3.5 

r368 k1.1.4.1, k4.1.1 g1.4.1, g1.4.2 ç5.4.1, ç5.4.2 

r369 k1.1.4.1, k4.1.1 g1.4.1, g1.4.2 ç5.4.3, ç5.4.1 
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EK D : (devam) Varolan koşullarda, varolan gereksinimler için önerilen çözümlerle 

oluşturulmuş kurallar tablosu 

KURALLAR 
KURAL KOġUL GEREKSĠNĠM ÇÖZÜM 

r370 
k1.1.4.1, k4.1.1, k1.1.6.1/ k1.1.6.2/ 

k1.1.6.3 
g1.4.1, g1.4.2 ç5.4.3, ç5.4.4 

r371 k1.3.2.1, k1.3.2.9, k1.3.2.10 g2.1.4, g2.1.5 ç4.7.1.1, ç4.7.1.2, ç4.7.1.3, ç4.7.1.7 

r372 k1.3.2.2, k1.3.2.9, k1.3.2.10 g2.1.4, g2.1.5 ç4.7.1.1, ç4.7.1.2, ç4.7.1.3, ç4.7.1.7 

r373 k1.3.2.3, k1.3.2.9, k1.3.2.10 g2.1.4, g2.1.5 ç4.7.1.1, ç4.7.1.2, ç4.7.1.3, ç4.7.1.7 

r374 k1.3.2.4, k1.3.2.9, k1.3.2.10 g2.1.4, g2.1.5 ç4.7.1.1, ç4.7.1.2, ç4.7.1.3, ç4.7.1.7 

r375 k1.3.2.5, k1.3.2.9, k1.3.2.10 g2.1.4, g2.1.5 ç4.7.1.1, ç4.7.1.2, ç4.7.1.3, ç4.7.1.7 

r376 k1.3.2.6, k1.3.2.9, k1.3.2.10 g2.1.4, g2.1.5 ç4.7.1.1, ç4.7.1.2, ç4.7.1.3, ç4.7.1.7 

r377 k1.3.2.7, k1.3.2.9, k1.3.2.10 g2.1.4, g2.1.5 ç4.7.1.1, ç4.7.1.2, ç4.7.1.3, ç4.7.1.7 

r378 k1.3.2.1, k1.3.2.9, k1.3.2.10 g2.1.4, g2.1.5 ç4.7.1.4/ ç4.7.1.5, ç4.7.1.7 

r379 k1.3.2.2, k1.3.2.9, k1.3.2.10 g2.1.4, g2.1.5 ç4.7.1.4/ ç4.7.1.5, ç4.7.1.7 

r380 k1.3.2.3, k1.3.2.9, k1.3.2.10 g2.1.4, g2.1.5 ç4.7.1.4/ ç4.7.1.5, ç4.7.1.7 

r381 k1.3.2.4, k1.3.2.9, k1.3.2.10 g2.1.4, g2.1.5 ç4.7.1.4/ ç4.7.1.5, ç4.7.1.7 

r382 k1.3.2.5, k1.3.2.9, k1.3.2.10 g2.1.4, g2.1.5 ç4.7.1.4/ ç4.7.1.5, ç4.7.1.7 

r383 k1.3.2.6, k1.3.2.9, k1.3.2.10 g2.1.4, g2.1.5 ç4.7.1.4/ ç4.7.1.5, ç4.7.1.7 

r384 k1.3.2.7, k1.3.2.9, k1.3.2.10 g2.1.4, g2.1.5 ç4.7.1.4/ ç4.7.1.5, ç4.7.1.7 

r385 k1.4.6.1, k1.4.6.4, k1.4.6.7 g2.1.1 ç4.7.2.4/ ç4.7.2.5 

r386 
k1.4.6.10, k1.4.6.3, k1.4.6.5, k1.4.6.6, 

k1.4.6.4 
g2.1.1 ç4.7.2.4/ ç4.7.2.5 

r387 
k1.4.6.10, k1.4.6.3, k1.4.6.5, k1.4.6.6, 
k1.4.6.4 

g2.1.1 
ç4.7.2.4/ ç4.7.2.5, ç4.7.2.8, 
ç4.7.2.18, ç4.7.2.14 

r388 
k1.4.6.10, k1.4.6.3, k1.4.6.5, k1.4.6.6, 

k1.4.6.4 
g2.1.1 ç4.7.2.10/ ç4.7.2.11 

r389 k1.1.1.1, k1.4.8.1, k1.4.8.2 g2.1.3,g2.2.1 ç4.7.4.2, ç4.7.4.7, ç4.7.4.10 

r390 k1.1.1.1, k1.4.8.1, k1.4.8.2 g2.1.3,g2.2.2 ç4.7.4.11  

r391 k1.1.1.1, k1.4.8.1, k1.4.8.2 g1.1.14, g1.6.2 ç4.7.4.14 

r392 k1.1.1.1, k1.4.8.1, k1.4.8.2 g1.1.10, g1.6.2 ç4.7.4.15 

r393 k1.1.1.1, k1.4.8.6, k1.4.8.1, k1.4.8.2 g1.1.9, g1.6.2 ç4.7.4.16 

r394 k1.1.1.1, k1.4.8.1, k1.4.8.2 g1.6.2, g1.8.3, g5.1.1 ç4.7.4.17 

r395 k1.1.1.2, k1.4.8.1, k1.4.8.2 
g1.6.2, g1.8.3, g5.1.1, g1.1.14, 

g1.1.10, g1.1.9 

ç4.7.4.14, ç4.7.4.15, ç4.7.4.16, 

ç4.7.4.17 

r396 k1.1.1.2, k1.4.8.4, k1.4.8.5 
g1.6.2, g1.8.3, g5.1.1, g1.1.14, 

g1.1.10, g1.1.9 

ç4.7.4.14, ç4.7.4.15, ç4.7.4.16, 

ç4.7.4.17, ç4.7.4.11, ç4.7.4.4, 
ç4.7.4.3 

r397 k1.1.10.1, k1.1.6.1 g1.7.1, g1.7.1, g1.8.2 ç5.5.1 

r398 k1.1.10.1, k1.1.6.2 g1.7.1, g1.7.1, g1.8.2 ç5.5.1 

r399 k1.1.10.1, k1.1.6.3 g1.7.1, g1.7.1, g1.8.2 ç5.5.1 

r400 k1.1.10.2, k1.1.6.1 g1.7.1, g1.7.1, g1.8.2 ç5.5.1 

r401 k1.1.10.3, k1.1.6.1 g1.7.1, g1.7.1, g1.8.2 ç5.5.1 

r402 k1.1.10.2, k1.1.6.2 g1.7.1, g1.7.1, g1.8.2 ç5.5.1 

r403 k1.1.10.3, k1.1.6.3 g1.7.1, g1.7.1, g1.8.2 ç5.5.1 

r404 k1.1.10.2, k1.1.6.3 g1.7.1, g1.7.1, g1.8.2 ç5.5.1 

r405 k1.1.10.1, k1.1.6.1 g1.4.1, g1.6.2 ç5.5.2 

r406 k1.1.10.1, k1.1.6.2 g1.4.1, g1.6.2 ç5.5.2 

r407 k1.1.10.1, k1.1.6.3 g1.4.1 ç5.5.2 
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EK D : (devam) Varolan koşullarda, varolan gereksinimler için önerilen çözümlerle 

oluşturulmuş kurallar tablosu  

KURALLAR 
KURAL KOġUL GEREKSĠNĠM ÇÖZÜM 

r408 
k1.3.4.1, k1.1.9.6/ k1.1.9.2/ k1.1.9.3/ 

k1.1.9.4/ k1.1.9.5 
g1.3.1, g1.3.2 

ç3.5.1.1, ç3.5.2.1.1, ç3.5.2.4.1, 

ç3.5.2.4.2, ç3.5.2.2.2, ç3.5.2.5.2 

r409 k1.1.10.2, k1.1.6.1 g1.4.1 ç5.5.2 

r410 k1.1.10.3, k1.1.6.1 g1.4.1 ç5.5.2 

r411 k1.1.10.2, k1.1.6.2 g1.4.1 ç5.5.2 

r412 k1.1.10.3, k1.1.6.3 g1.4.1 ç5.5.2 

r413 k1.1.10.2, k1.1.6.3 g1.4.1 ç5.5.2 

r414 k1.1.6.1 g1.4.2, g1.5.2 ç5.6.1 

r415 k1.1.6.2 g1.4.2, g1.5.2 ç5.6.1 

r416 k1.1.6.3 g1.4.2, g1.5.2 ç5.6.1 
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