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1. Giriş 

Bu Şartname TRİOS 2023 A ve B Binaları‟nda işyerleri sahipleri veya kiracıları tarafından yaptırılacak 

olan elektrik işlerini tanımlamak amacı ile hazırlanmıştır. 
 

2. İşyeri Sahipleri Tarafından Teslim Edilmesi Gereken Evraklar 

İşyeri sahiplerinin sahip oldukları oldukları mekânlara ait tüm projeleri, uygulama öncesinde TRİOS 
2023 YÖNETİMİ‟ne onay için teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

2.1. Elektrik Projeleri 

Tüm elektrik projelerinde olması gerekli proje paftaları; 
 

a. Galvaniz kablo kanalı planı 
b. Priz ve Kuvvet planı 

c. Aydınlatma Planı 

d. Zayıf Akım planı ( TV-Yangın Algılama-Telefon-Dâhili Müzik Sistemi ve Acil Çıkış) 
e. Tek hat ve kumanda şemaları ( Klemens numaraları ile kablo kesitlerini gösterir şekilde) 

f. Pano görüntü detay ( içten ve dıştan ) 

ve hesaplar; 

1. Gerilim Düşümü Hesabı 

2. Isı Kontrol Hesabı 
3. Aydınlatma Hesabı 

4. Toplam Güç Hesabı 

(Şartnamede belirtilen elektrik enerjisi yükünün 140 Watt / m2 olarak aşılmadığını gösteren 

hesaplar) 
 

Bütün bu çizim ve hesapların EMO üyesi Elektrik mühendisi tarafından imzalı olması ve aşağıdaki gibi 

teslim edilmesi gereklidir; 

 

1. CD içerisine kopyalanmış orijinal lisanslı programla çizilmiş proje çizimleri (Autocad 2010 ) 

2. 3 takım opak kâğıda kopya 

3. Hazırlayan Mühendisin SMM belgesi 

 
Not: Projelerin ölçüleri „‟A‟‟ normunun dışına taşmamalıdır. 

 

Bu belgeler istenilen ölçülerde hazırlanıp İŞYERİ SAHİBİ tarafından TRİOS 2023 YÖNETİMİ onayına 

sunulmalı, TRİOS 2023 YÖNETİMİ‟nin yetkili mimar ve mühendislerinin onayı alınıp mutabakata 
varılmalıdır. Bu belgeler teslim edilip gerekli onay alınmadan, işyerleri elektrik tesisatı imalatına 

başlanamaz. 
 

İşyerleri için hazırlanacak olan ilgili tüm proje ve çizimler, matbu evraklar, bilgiler ve diğer dokümanlar, 
İŞYERİ SAHİBİ tarafından aşağıdaki bilgileri içeren bir kapak oluşturularak TRİOS 2023 YÖNETİMİ‟ne 

sunulacaktır. 

 

İşyerinin Ticari Unvanı :.............................................. 
İşyerinin Adresi :.............................................. 

İşyeri Yetkilisinin Adı ve İrtibat Numarası :.............................................. 
İşyeri Adı :.............................................. 

İşyeri No :.............................................. 

İşyeri Alanı (m² olarak) :.............................................. 

 



        TRİS 2023 İŞYERLERİ Elektrik Şartnamesi 

 

Sayfa 4 / 12  

E Proje Tipi Disiplin Kat No Pafta No 

 

Ayrıca İŞYERİ tesisatta verilecek olan marka listesine uygun ürünler kullanmalıdır. Farklı bir ürün 
kullanılacak ise TRİOS 2023 YÖNETİMİ‟nin onayına sunmalıdır. 

 

2.2. Uyulacak Standartlar 

Projede belirtilen tesisatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanlarda aşağıda belirtilen standart  
ve yönetmenliklerin yetersiz kalması durumunda uluslararası standartlara bilgi için başvurulacaktır. 

 
Yönetmelikler: Aksi belirtilmedikçe, elektrik tesisatını yerel uygulama kurallarına ve aşağıdaki yerel 

yönetmeliklerin en son basımlarına uygun olarak yapılacaktır. 

 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TEDAŞ şartnamesi, 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yönetmelikleri, 

 Elektrik iç Tesisat Yönetmeliği, 

 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 

 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 

 TEDAŞ Elektrik Enerjisi Tesisleri Proje Yönetmeliği, 

 Anma akımı 1 kV un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesisleri Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel 

Teknik şartnamesi, 

 Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği, 

 Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği, 

 TSE Paratoner Yönetmeliği, 

 Yüksek Yapılar Yönetmeliği, 

 EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo TV/R Dağıtım iç Tesisat Yönetmeliği, 

 Asansör Yönetmeliği, 

 Türk Telekom A.Ş Bina içi Telefon Tesisleri Teknik şartnamesi ve Telefon şebeke Tesisi 

Yönetmenlikleri, 

 Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği. 

 
Standartlar: Aksi belirtilmedikçe, ekipman ve malzemeler için aşağıda belirtilen standartlara uygunluk 
aranacaktır. 

 

 TSE: Türk Standartları Enstitüsü 

 IEC: Uluslararası Elektro-teknik Komisyonu 

 ISO: Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu 
 

2.3. Projelendirme Aşaması 
 

Elektrik projelerine ait; pafta kodlaması, sembol listesi, pafta düzeni bu dokümanda belirtilen  
formatlara uygun olacaktır. 

 

Pafta Kodları 

 
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

 
 

 

KYL Revizyon No 
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PROJE TİPİ  C 

P 
CA 

E 
A 

R 
CAL 

SRT 

DT 

KONSEPT 

AVAN 
RUHSAT 

UYGULAMA 
AS BUILT 

RAPOR 
HESAP 

ŞARTNAME 
Detay Çizim 

(CONCEPT ) 

(PRELİMİNARY) 
(CERTIFICATED APPROVAL) 

(EXECUTION) 
 

(REPORT) 

(CALCULATION) 
 

(Detail) 

KAT NO B1,....Bn 

Gr 

Z1,...Z 

n LND 
FCD 

Bodrum Kat 

Zemin Kat 
Normal Kat 

Peyzaj 
Cephe 

(Basement Level) 

(Ground Floor) 
(Level) 

(LANDSCAPE) 
(FACADE) 

PAFTA NO 1, 2, 3, ..., n   

 

REVİZYON NO R1, R2, R3, ..., Rn 
 

DİSİPLİN OG ORTA GERİLİM (MEDIUM VOLTAGE) 

 LV ALÇAK GERİLİM (LOW VOLTAGE) 

 GRN TOPRAKLAMA VE (EARTHING & 

  YILDIRIMDAN KORUNMA LIGHTNING PROTECTION) 

 FA YANGIN (FIRE ALARM) 

 PA GENEL YAYIN VE ACİL ANONS (PUBLIC ADDRESS & 

   EMERGENCY ANNOUNCE) 
ICT HABERLEŞME (INT, COMM, TELEPHONE) 

TSS CCTV VE KARTLI GEÇİŞ (TECHNICAL SECURITY SYSTEMS) 
SL TEK HAT VE KOLON (SINGLE LINE AND COLOUMN) 

 

3. Elektrik Tesisatı 

İşyeri Sahipleri, Elektrik Şartnamesini projecilerine ve imalatçı taşeronlarına teslim etmek, içeriğini tam 

olarak bilmek, anlamak ve bu içeriğe göre uygulama yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. İşyeri 
Sahipleri imalat projeleri, malzeme detayları ve istenecek diğer teknik bilgileri temin ederek hazırlık 

yapacak ve işe başlama onayını TRİOS 2023 YÖNETİMİ yetkili mühendisinden alacaktır. 

 
Sistem 380 volt ve 5 iletkenli olacaktır. 

 

Ortak alanlara ait sistemlerin İŞYERİ‟ne verilen mahal yatay ve düşey olarak geçiyor olabilir. Bu şekilde 
İŞYERİ mahalden geçen merkezi hatlar olması durumunda, TRİOS 2023 YÖNETİMİ‟ne bu hatlara 

müdahale imkanı sağlamaktır. 

 
3.1 Kuvvetli Akım Elektrik Tesisatı 

Binada,  işyerleri için tahsis edilen toplam elektrik enerjisi, işyerleri içinde kullanılan Mekanik ekipman 
gücü dahil olmak üzere en fazla 140 W/m2 dir. Kiracı tarafından bunun üzerinde güç talep edilmesi 

halinde Yük Hesapları, talep gerekçeleri yetkili TRİOS 2023 YÖNETİMİ Mühendisi tarafından 

incelenerek karar verilecektir. 

 

a. Monofaze Aydınlatma Linyeleri ve sortileri için kablo kesiti minimum 3x2.5 mm2 NHXMH, 

tipte HALOGEN FREE kablo kullanılacaktır. Herhangi bir monofaze aydınlatma linyesinde 
en fazla 9 armatür bulunmalıdır. Herhangi bir trifaze aydınlatma linyesinde ise faz 9 

armatür olacak şekilde en fazla 27 armatür tesis edilmelidir. Tek hat şeması ile uyumlu 
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olacak şekilde her bir aydınlatma linyesine numara verilmelidir. 

 

 

b. Priz sortileri ve linye hatları için minimum 3x2.5 mm2 NHXMH tipte HALOGEN FREE 
kablo kullanılacaktır. VRF ünitelerinin beslemeleri mutlaka Halogen free kablo 

ile yapılacaktır. Bir linyede sayısı 6 adedi geçmeyecek şekilde priz projesi 
hazırlanmalıdır. Tek hat şeması ile uyumlu olacak şekilde her bir priz yada kuvvet 

linyesine numara verilmelidir 

 

c. İŞYERLERİ dağıtım panosuna tahsis edilecek enerji, jenetatörden faydalanamayacaktır. 

Jeneratör sadece ortak mahalleri besleyecektir. 

 

d. Binanın enerji ölçümü, işyeri binası orta gerilim pano odasında, orta gerilim tarafında 
yapılmaktadır. İşyerleri elektrik sayacı, işyerlerinin girişinde olacaktır. Sayaçlar merkezi sayaç okuma 

sistemi tarafından okunabilir, modbus haberleşme sistemine uygun olacaktır ve bu sistem TRİOS 2023 

YÖNETİMİ tarafından yapılacaktır. İşyerlerine Enerji dağıtımı bus-bar ile yapılacak olup besleme 
noktalarında bus-bar PLUG IN çıkış kutuları olacaktır. TRİOS 2023 YÖNETİMİ bu çıkış kutuları içine 

işyeri gücüne uygun şalter koyacaktır.  
 
e. İşyerinin kullanacağı elektrik panosuları tip testli olacaktır. Pano içersindeki proje cebinde pano 

elektrik projesi ve akım yolu şemaları (tek hat şeması) yer alacaktır. Pano içinde, bir kablo bağlama 
noktasına birden fazla kablo bağlanmayacak, klemensle bağlantısı yapılan tüm kabloların linye 

numaraları ve sigortaların üzerinde ise, nereye ait olduğunu gösteren etiketler olacaktır. 
 

f. İşyeri içerisinde konulan panonun ana dağıtım panosu olması halinde oda Yangın  
Yönetmeliği‟nin 24.maddesine istinaden düzenlenecektir. Panonun bulunduğu bu alanda en az bir adet 
bataryalı armatür ( 3 saat süreli) olacak, panonun önü kesinlikle kapatılmayacaktır. Pano odası yangın 

yönetmeliğine uygun olarak dizayn edilecektir. Bu odanın soğutulması ile ilgili önlemleri de İŞYERİ 

alacaktır. İşyeri sahibi, isterse TRİOS 2023 YÖNETİMİ‟den bu konuda görüş isteyebilir. Tüm kablo 
geçişleri TRİOS 2023 YÖNETİMİ‟in onayladığı yangın durdurucu malzeme ile kapatılacaktır. 

 

Eğer işyeri içerisindeki pano ana dağıtım panosu değilse, bu durumda bir niş içerisine alınarak 

aşağıdaki uygulamalar yapılacaktır; 

 

NFPA 70 ve BS‟e göre zarar oluşma potansiyeli az ise ana dağıtım panosu olarak 

değerlendirilmeyeceğinden BS 9999‟a göre kapıları 30 dakika yangına dayanıklı 
olacaktır. 

 

Elektrik nişlerinde dedektör konulması ve ortamın sızdırmazlığının sağlanması CO2 gazlı 

sağlanamıyorsa dedektörden aktive olacak sprinkler sistemi tesis edilecektir. Panoda erken 
uyarı sistemi kurularak yangın çevrimine bağlanması önerilir. 

 
Niş sınırından 2,5m‟lik bir çap içerisinde herhangi bir depolama yapılmayacaktır. 

 

Pano duvara asılı tipte ise (aydınlatma ya da lokal tali pano) bu pano için risk durumuna göre 

erken uyarı ve bu panoya müdahale edecek sprinkler sistemi istenebilecektir. 

 

g.  Sayaç panosu, içerisindeki şalt malzemeleri, sayaç ve enerji analizörü TRİOS 2023 YÖNETİMİ 
tarafından belirlenen şekilde işyeri sahipleri tarafından yaptırılacaktır. Sayaçlar merkezi sayaç okuma 

sistemi tarafından okunabilir, modbus haberleşme sistemine uygun (İOSB Md.istediği model ve marka) 
olacaktır. İşyerinin ana sisteme entegrasyonu TRİOS 2023 YÖNETİMİ‟in belirleyeceği firma ile, bina 

yönetimi tarafından yapılacaktır.  
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. 

 

h. İşyeri içindeki tüm besleme hatların 30 mA kaçak akım koruma rölesine bağlanmalıdır.200 m2 
den büyük işyeri panolarında kaçak akım rölesi dışında ana şalter girişine de yine uygun amperajda 

(gerekiyorsa toroid akım trafolu 30 – 500 mA arası ayarlanabilen ) 300 mA yangın koruma şalteri 

konulacaktır. Ayrıca ortak alanlar ve kayıplar için oluşacak elektrik bedelleri yönetim tarafından 
işyerlerinden tahsil edilecektir. 

 

i. Pano şalter ve sigortaları selektiviteye uygun akım değerinde ve uygun kısa devre akımı kesme 
kapasitesinde ve uygun açma zamanında seçilecektir. Kullanılacak olan markalar SIEMENS, 

SCHNEIDER veya ABB olacaktır. 

 

j. Bus-bar PLUG–IN kutusuna konulacak şalter en az 25kA, Otomatik sigorta kullanılırsa en az 10 
kA kısa devre kesme gücünde seçilecek ve TRİOS 2023 YÖNETİMİ tarafından temin ve monte 

edilecektir. Panolarda kullanılacak otomatik sigortalar ise en az 6 kA kısa devre akım kesme gücüne 
haiz olacaktır. 

 

k. Elektrik tesisatında kullanılacak zayıf ve kuvvetli akım borularının, buatların ve kasalarının 

tamamı  HALOGEN FREE alev yaymayan özellikte olacaktır. 
 

l. İŞYERİ içlerinde zayıf akım ve kuvvetli akım sistemleri için ayrı  olarak sıcak daldırma galvaniz, 

20 cm'ye kadar tavalar için sac kalınlığı 1.5 mm, 20 cm'den büyük tavalar için sac kalınlığı 2 mm 
ve kenar yüksekliği 4 cm. olacaktır. Kablo taşıyıcılarında aydınlatma ve priz linyeleri en fazla 
yanyana 1 sıra ve üstüne o sıranın yarısı kadar kablo koyulacaktır. 

 
m. Asma tavan içinde kablolar, çekme dübel ile tavana sabitlenmiş daldırma galvanizli tava  

içinden çekilecek, bu tavalar tesisat borularının üzerinden geçecek ve asma tavan konstrüksiyonuna 

hiçbir şekilde bağlanmayacaktır. Duvar içindeki kablolar HALOGEN FREE alev yaymayan boru içinden 
çekilecektir. Galvaniz kablo tavasından armatür inişlerine HALOGEN FREE alev yaymayan boru veya 

spiral boru kullanılacaktır. Elektrik tesisatının asma tavan içindeki bölümü bittikten sonra Yönetim 
Teknik elemanları tarafından uygunluğu onaylanmadıkça asma tavan kapatılma işlemi yapılmayacaktır. 

 

n. İŞYERİ tarafından yapılacak olan işyeri veya ofis elektrik tesisatı, yürürlükteki tüm standartlar 

ile Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine ve Elektrik 
Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine ve yürürlükteki en son Yangın Yönetmeliğine uygun olarak 

yapılacaktır. 

 

o. İŞYERİ‟nde kullanılacak olan çelik yapı tavan, duvar, havalandırma kanalı, kablo  tavaları 

v.s. en az 6 mm2 sarı yeşil kablo ile topraklanacaktır. 

 

p. IŞYERİ SAHİBİ, elektrik tesisatını tamamlayarak gerekli testlerini yaptıracaktır ve TRİOS 2023 
YÖNETİMİ yetkili mühendisince “UYGUNDUR“ onayı verilmediği sürece kalıcı elektrik tahsis 

edilmeyecektir. 

 

q. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‟nın tebliğ ettiği Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği‟ne 
gore 250 Kva(dahil) ve daha büyük güçlü kullanıcıların kompanzasyon sistemi kurması zorunludur 

(Resmi gazete 14.02.2000 Tarih 23967 Sayılı). 15 kVA (dahil) ve daha büyük güçlerde ise kiracıların 
güç faktörleri 0,85‟in altında ise kompanzasyon yapmak zorundadır. Kompanzasyon panelinde 

kullanılacak olan reaktif güç kontrol rölesi SIEMENS, ABB, MERLIN GERIN  veya  ENTES  marka 

olacaktır. Kompanzasyon sisteminde ABB SIEMENS veya MERLIN GERIN Varplus kuru tip 
kondansatörler kullanılacaktır. 
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r. İŞYERİ ısıtma ve soğutmasını sağlayan iç ünitelerin elektrik enerjisi ihtiyacını kendi 
panosundan sağlayacaktır.  
 

s. İŞYERLERİ, olası bir elektrik kesintisi anında, bilgi ve satış kaybına meydan vermemek için, 
enerji kesilmesine uğramaması gerekli olan sistemlerini (alarm, bilgisayar v.b.) besleyecek güç ve 
zamana sahip kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullansı önerilir. Binada merkezi bir UPS sistemi 

bulunmayıp, her bir İŞYERİ kendi UPS sistemini kuracaktır. 
 

 
 

3.2. Aydınlatma Armatürleri 
 

a. Armatürlerin, yerli ise TSE standartları, yabancı ise ilgili ülke şartnamelerine uygunluk belgeleri 
aranacaktır. Kiracı, kullanacağı tüm armatürlere ait belgeleri hazırlayacağı projeler ile birlikte Yönetim 

onayına sunacaktır. 

 

b. Yönetim elektronik balastlı ve T5 ampullü veya kompakt fluoresan armatürleri veya led 
armatürleri önermektedir. Ancak zorunlu hallerde, Flüoresan armatürler ve benzer balastlı 
armatürlerinde, manyetik balast kullanılıyor ise ayrıca kompanzasyonu sağlayabilecek yeterli kapasitede 

kondansatör kullanılacaktır. 
 

c. Tüm aydınlatma armatürleri topraklanmış olacaktır. 
 

d. Asma tavan armatürleri reflektörlü ve göz almayan tipte olacaktır. 
 

e. TRİOS 2023 YÖNETİMİ tarafından özel olarak onaylanmadıkça döşemeye monte edilmiş 
armatürlerin kullanımı yasaktır. 

 

f. Aydınlatma armatürleri kaliteli ve tanınmış markaların armatürleri olacak, armatür numuneleri 
Yönetime onaylatılmadan siparişe geçilmeyecektir. 

 

 

g. Özel durumlarda halogen armatür kullanılıyor ise halogen armatür ve metal halide  

armatürlerin balast duy bağlantıları HALOGEN FREE silikonlu yanmaz kablo ile yapılacaktır. 
 

h. Kaçış güzergahını gösterecek şekilde bataryalı armatürler kullanılacaktır. Tüm kitli armatürler 
en az 3 saat bataryalı olacaktır. 
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3.3. Yükseltilmiş Döşeme Altı Elektrik Tesisatı 
 

a. İŞYERLERİNDE yükseltilmiş döşeme olabilir, masalara çekilecek olan tüm altyapı (priz, UPS 

hattı, data, telefon) yükseltilmiş döşeme altından geçirilebilir. 

 

b. Şebeke ve UPS prizlerini beslemek amacı ile döşeme altı busbar EAE, GEWISS ya da muadili 

kullanılabilir. 

 

c. Yükseltilmiş döşeme altında marka ve modelini TRİOS 2023 YÖNETİMİ‟in belirleyeceği 
indikatörlü yangın dedektörü kullanılacaktır. Sisteme entegrasyon bina yönetiminin gözetiminde İŞYERİ 

SAHİBİ tarafından yapılacaktır. 
 

3.4. Telefon – Data Tesisatı 

 

a. Telefon ve data tesisatı altyapısı TRİOS 2023 YÖNETİMİ tarafından tedarikçi firmalarla yapmış 
olduğu sözleşmeler kapsamında kat elektrik odalarında veya işyeri girişine veya her bloktaki dağıtım 

modüllerinde hazırlanmıştır. İŞYERİ servis sağlayıcılara (Türktelekom,Süperonline,Vodafone vb) abone 
olarak fiber altyapısını kurabilir. İŞYERİ alanına bağlantılar İŞYERİ SAHİBİ sorumluluğundadır. Kablo 

geçişi için altyapı TRİOS 2023 YÖNETİMİ tarafından hazırlanacaktır. 

 

b. İŞYERİ telefon aboneliğini her türlü masrafları kendilerine ait olmak üzere kendileri 
yapacaktır.Telefon hizmeti de fiber ya da Cat X altyapı üzerinden sağlanabilecektir. 

 

c. İŞYERİ, telefon hatlarının normal telefonlara dağılımı tedarikçinin sağlayacağı bir çevirici 

aracılığıyla yapılacaktır. 
 

d. Herbir blokta işyeri sayısına ve işyeri sahibinin isteği doğrultusunda uygun sayıda core ile 

fiberli  altyapı yapılacaktır. TRİOS 2023 YÖNETİMİ kendi fiber ya da blok dağıtım modülünden Cat X 
kablosunu İŞYERİ‟nin girişine kadar getirecektir. 

 

e. İŞYERİNİN “Metro İnternet” istemesi halinde kablo geçişi için altyapı TRİOS 2023 
YÖNETİMİ‟ne sunulacak ve onayı sonrasında İŞYERİ SAHİBİ tarafından hazırlanacaktır. 

 

3.5. Yangın Algılama ve İhbar Tesisatı 

 

İŞYERLERİ, kendi yapacakları proje ve imalatlarda acil durum aydınlatma,yangın algılama,yangın 

alarm gibi yangın güvenlik önlemlerinin 09.09.2009/27344 tarih ve sayılı Binaların Yangından 

Korunması hakkında yönetmeliğe uygun olmasından sorumlulardır. 

 

a. TRİOS 2023 YÖNETİMİ, binanın yangın algılama ve ihbar sistemi için bir taşeron tayin 

edecektir. Bu taşeron, binanın ve İŞYERİ yangın alarm paneli üzerinde çalışmaya yetkili tek taşeron 
olacaktır. Her  İŞYERİ taşeronları, bu taşeronun yangın alarm sistemi montaj işlerini yürütmesine 

imkân sağlamakla yükümlüdür. İŞYERİ içinde bulunan dedektör, buton, yangın alarm paneli vb. yangın 

ihbar sistemine bağlanacak elemanların montajının yapılması ve sisteme hatasız olarak bağlanması 
İŞYERİ sorumluluğundadır. Sistemin devreye alınması TRİOS 2023 YÖNETİMİ‟in kontrolünde bedeli 

İŞYERİ tarafından ödenerek yapılacaktır. İŞYERLERİ yangın santraline bağlanacak yangın algılama 
dedektörleri ve yangın ihbar butonları TRİOS 2023 YÖNETİMİ tarafından verilecek olan ürün kodlarına 

göre kiracı tarafından temin edilecektir. 

b. Yangın algılama sisteminin öngörülen projesinde işyerleri bölmesiz kabul edilerek yapılmıştır. 
Asma tavan olan İŞYERLERİ‟nde, (eğer TS CEN/TS 54-14 madde 6.5‟e göre asma tavan içerisinde 
dedektör kullanılması gerekiyorsa) asma tavan içinde her kiriş havuzuna bir adet veya her 75 m2‟ye bir 

adet dedektör konulacak olup, bu dedektörler ulaşım için asma tavanda müdahale kapağı bırakılacak, 
ayrıca asma tavan üzerinde, asma tavan içinde detektörün çalıştığını gösteren led olacaktır. Asma 
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tavan altına, yani mahal tavanına en fazla her 75 m2‟ye bir adet dedektör konulacaktır. Bu dedektörler 
kablo yoğunluğunun fazla olduğu 25 MJ enerji oluşması mümkün bölgelere ve ilgili tava yanına 

yerleştirilecektir. Yükseltilmiş döşeme olan ofislerde, yükseltilmiş döşeme altına da dedektör aynı 

prensibe uygun olarak konulacaktır. Yükseltilmiş döşeme altına en fazla her 75 m2‟ye  bir  adet 
dedektör konulacaktır. Asma tavan içerisinde ve yükseltilmiş döşeme altında, 25M joule‟lük enerji açığa 

çıkaracak kablo yoğunluğu var ise bu güzergahlarda indikatörlü duman dedektörü yerleşimi 
yapılmalıdır. Kiralama sonrasında yapılacak olan her kapalı bölüm için İŞYERİ ilave dedektörleri TRİOS 

2023 YÖNETİMİ‟in onayı ile temin edip sisteme entegrasyonunu sağlayacaktır. İŞYERİ, yeni takılan 
dedektörün yangın sisteminde test edilmesini sağlamak üzere Yönetim‟e haber verecektir. Aksi 

takdirde olabilecek bir yangında doğacak maddi zarardan dolayı tüm hukuki tazminattan ( maddi ve 

manevi ) İŞYERİ sorumlu olacaktır. 
 

c. Her bir İŞYERİ girişine bir adet ZDK kullanılacaktır. İŞYERİ yangın tesisatını bu ZDK‟da 
başlayıp, yine burada sonlandıracaktır. 

 

 

d. Yangın algılama dedektör kabloları 2x2x0.8 mm2 JH(St)H FE 180/E90 ( HALOGEN FREE 
YANMAZ KABLO) olacaktır. Yangın algılama kabloları zayıf akım tavalarından veya betona sabitlenmiş, 
HALOJEN FREE alev yaymayan boru içerisinden çekilecektir. İŞYERİ içindeki tüm yangın  kablolaması 

İŞYERİ tarafından yapılacaktır. 
 

e. Acil durum anons sistemi EN-54 uyumlu olmalıdır. Ofis içinde bulunan acil anons sistemine 
bağlanacak elemanların montajının yapılması ve sisteme hatasız olarak bağlanması İŞYERİ 
sorumluluğundadır. Sistemin devreye alınması TRİOS 2023 YÖNETİMİ‟in belirlediği firma firma ile 

İŞYERİ‟nin kontrolünde bedeli İŞERİ tarafından ödenerek yapılacaktır. İŞYERİ anons sistemine 

bağlanacak olan ekipmanlar TRİOS 2023 YÖNETİMİ tarafından verilecek olan ürün kodlarına göre 
İŞYERİ tarafından temin edilecektir. 

 

Acil Anons sistemi kabloları için ise, ofis içinde uzaklığına göre minimum 2x0,75 mm2 kesitte LIHCH 
FE180/PH90 tipte Yangına dayanıklı HALOGEN FREE tipte iletken kullanılacaktır. Yangın durumunda 

Mevcut Müzik sistemini kesilip acil Anons verilecektir. 
 

f. İŞYERİ‟ndeki seslendirme sisteminin yangın anında devre dışı kalması  gerekmektedir, bunun 
için İŞYERİ Kendi panosunda Müzik sisteminin besleme fazı kendi işyeri panosu içine konulacak rölenin 

NC (Normalde Kapalı) kontağından geçirerek müzik sistemini besleyecektir. Bu rölenin bobini zayıf 
akım kutusunda bulunan Yangın modülüne bağlanacaktır. Bu şekilde acil Anons durumunda  müzik 

yayını susacak ve Yangın veya diğer bir Anons Ofis içine verilebilecektir. 
 

 

g. Asma tavan arası ve yükseltilmiş döşeme altı gibi mahellerin plenum olarak  kullanılması 

halinde; bu bölümler içerisinden sadece mineral, alüminyum veya bakır zırhlı kablolar,rijit metal  
borular ve sıvı sızdırmaz esnek metal borular geçirilebilir. Bilgisayar, televizyon, telefon ve iç 

haberleşme sistemleri kablolarının ve yangın korumun sistemi boruları ile alevlenmeyen sıvılar taşıyan 
yanmaz malzemeden boruların kullanılmasına izin verilir. 
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3.6. Acil Durum Aydınlatması,Yönlendirmesi ve Tahliye  Sistemleri 
 

a. Acil durum ve yönlendirme aydınlatması yürürlükteki en son Yangın Yönetmeliği ve 

Standartlara uygun olacak ve bina yönlendirme levhalarına uyum sağlayacaktır. Tüm yangın 
çıkışlarında, en az 3 saat Bataryalı bir “ÇIKIŞ” armatürü bulunacaktır. 

 

Sadece aşağıda belirtilen piktogramlara sahip kaçış işaretleri kullanılacaktır: 

 

Kullanım yeri: Kaçış yolu sola dönmeden önce kullanılır. 
 

 
 

 
 

 

Kullanım yeri: Kaçış yolu sağa dönmeden önce kullanılır. 
 
 

 
 

 

 

 

Kullanım yeri: Kaçış yolu düz devam ettiğinde,kaçış yolu 

aşağı inmeden önce,doğrudan acil çıkış kapıları üzerinde kullanılır. 
 

 
 

 

Kullanım yeri: Son çıkış kapısı üzerinde kullanılır. 
 

 
 

 

 

 

b. Elektrik kesintisi durumunda acil aydınlatma düzeyinin sağlanması gereklidir. Aydınlatma 
projelerinde; en az %20 oranında, 3 saat süreli acil aydınlatma armatürü kullanılmalıdır. ( Acil durum 

aydınlatma ve yönlendirme işaretlerinin batarya süreleri en az 3 saat olacaktır. 
 

c. Her İŞYERİ‟nin taşeronu, yangından korunma, iş güvenliği ve acil durum uygulamalarının bir 
kopyasını yapım işlerine başlamadan önce TRİOS 2023 YÖNETİMİ‟ne sunmalıdır. Bu uygulamalarda, 

çalışma sahasında yaşanabilecek yangın, can güvenliği, vb. acil durumlarda taşeronun izleyeceği eylem 
planı açıklanmış olmalıdır. 

 

3.7. TV Tesisatı 

 

a. Binada multiswitch TV sistemi kullanılmaktadır. Her İŞYERİ‟NE iki adet TV Dağıtım Kutusundan  

işyeri girişine kadar TRİOS 2023 YÖNETİMİ tarafından RG11-U6 Halogen Free kablo çekecektir 
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3.8. CCTV ve Kartlı Geçiş Sistemi 
 

a. Her bir İŞYERİ eğer isterse kendi CCTV güvenlik sistemini kendisi kuracaktır. 

 
b. İŞYERLERİ kendisine ait giriş çıkışını ve işyeri içi ile birlikte kendince önemli ekipmanlarını 

(UPS, Server vb.) izleyecek şekilde kamera yerleştirecek ve bunların kayıtlarını tutacaktır.Bu kayıtları 
ihtiyaç halinde bina yönetimi ile paylaşacaktır. 

 

c. İŞYERİ isterse kendi mahali içerisine yönetimin onayı ile kartlı giriş sistemi kurabilir. Bununla  
ilgili kontrol paneli kendi işyeri içerisinde olacaktır. Kapı üzerine veya kapı kilidine konulacak manyetik 

kontak ile kontrol paneline bağlantı sağlanacak, kontrol paneli ofisin kendi UPS‟inden beslenecektir.Bu 

durumda devreye alım işlemi.İşyeri içerisinde bulunan tüm kartlı geçiş kullanılan kapılar yangın 
sisteminden gelen alarmda açılacak şekilde düzenlenecektir. 

 

 

 

3.9 İşyeri Kapısı 

 

İşyerlerinde otomatik sarmal kapı olması durumunda bu kapıların yangın esnasında otomatik olarak 
açılabilmesi gerekmektedir. İŞYERİ tarafından temin edilecek kapıların yangın sistemine bağlanması 

İŞYERİ tarafından TRİOS 2023 YÖNETİMİ teknik personeli onayı ile yapılacaktır. 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


