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1. Giriş 

Bu Şartname TRİOS 2023 A ve B Binaları’nda işyerleri sahipleri veya kiracıları tarafından 
yaptırılacak olan mekanik tesisat işlerini tanımlamak amacı ile hazırlanmıştır. 

 

2. İşyeri Sahipleri Tarafından Teslim Edilmesi Gereken Evraklar 

 

         2.1  Mekanik Tesisat Projeleri 

İşyeri Sahipleri, Mekanik 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. 

TRİOS 2023 Yönetimi, aşağıda belirtilen sistem bileşenlerinin ana kollarını işyerleri sınırına 
kadar sağlayacaktır.  

 
 Otomatik Sulu Yangın Söndürme Hattı 
 Duman Tahliye kanalı 
 

İşyerleri ısıtma soğutma havalandırma tesisatlarını bağımsız olarak projelendirecek ve tesis 
edeceklerdir.  

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

Tüm mekanik tesisat projelerinde olması gerekli proje paftaları; 
 
a. Kullanma suyu ve pis su tesisatlarını gösteren Sıhhi Tesisat Planı 
b. Yangın Söndürme Tesisatı Planı ( sprinkler, yangın dolabı) 
c. Duman Tahliye Planı 
d. Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Tesisatları Planları 
e. Gerekli ise özel tesisatlar  ( fm 200 ve diğer) 
f. Gerekli şemalar ( boru, kanal) 

ve hesaplar; 

1. Isı kaybı ve kazancı hesapları 
2. Boru hesapları 
3. Kanal hesapları 
4. Ekipman seçimleri ve gerekli hesapları 

 
Bütün bu çizim ve hesapların MMO üyesi Makina 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 
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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 mühendislerinin onayı alınıp 
mutabakata varılmalıdır. Bu belgeler teslim edilip gerekli onay alınmadan  imalata 
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) :..............................................       
 

 2.2  Uyulacak Standart ve Yönetmelikler 

İşyerleri dahilinde yapılacak tasarım ve imalat işlerinde aşağıda belirtilen standartlar 
dikkate alınacaktır. 

 
 Türk Standartları 
 DIN/EN Normları ve genel Teknik Kuralları 
 Güncel “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” 
 ASHRAE Standartları 
 NFPA Kodları 
 Türkiye İmar Yönetmelikleri 
 Bayındırlık Bakanlığı şartnameleri 
 SMACNA-DW142 

 
2.3  Risk Değerlendirme Raporu 
 
İşyerleri, hazırlayacakları güncel risk değerlendirme raporlarını TRİOS 2023 Yönetimine 
sunacaklardır. 

       3.  Mekanik Tesisat  

Bina tasarımında baz alınan tasarım kriterleri sistem bazında takip eden bölümlerde 
açıklanmaktadır. İşyeri Sahibi tarafından yapılacak tasarımın bu kriterler ile uyumlu olması 
gerekir. 

  3.1 Sıhhi Tesisat 

Mevcut sıhhi tesisata yapılmak istenen ekleme ve değişiklikler projelendirilerek TRİOS 
2023 Yönetimi onayına sunulmalıdır.  

 3.2  Yangın Söndürme Sistemleri: 

 
İşyerleri otomatik sulu yangın söndürme tesisatı merkezi söndürme sistemine bağlı olarak 
çalışacaktır.Sprinkler sistemi tasarımı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve 
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EN12845Sabit Yangın Söndürme Sistemleri’ne göre yapılacaktır. Gerektiği durumlarda NFPA13 
Standartfor the Installation of Sprinkler System de kullanılacaktır. Sprinkler tesisatının sismik 
hareketlere karşı korunması için borulamanın duvar ve döşeme geçişlerinde esnek malzemeler 
ile doldurulacak boşluklar bırakılmalıdır. Boşluk bırakılmayan yerlerde duvar veya döşemenin 
her iki tarafında ve kat girişlerinde esnek kaplin kullanılmalıdır. Bununla birlikte önlem olarak 
dört yollu sabitleme askıları, enlemesine ve boylamasına iki yönlü sabitleme askıları 
kullanılmalıdır. 
 
İşyerleri ve ortak alanlar için merkezi otomatik sulu yangın söndürme tesisatı mevcuttur. 
İşyerleri yangın tesisat borularını TRİOS 2023 Yönetimi onayından sonra kendileri için ayrılmış 
branşmanlara bağlayacaklardır.İşyerleri yangın söndürme tesisat plan ve imalatlarını TRİOS 
2023 Yönetimine onaylatmak zorundadırlar.  

Otomatik sulu yangın söndürme sistemleri tasarım kriterleri aşağıdaki tabloda 
verilmektedir. 

Sprinkler boru çapları aşağıda belirtilen tabloya uygun olarak yapılacaktır. 
 

Beslenecek Borunun 
Çapı (Çelik Boru) 

Beslenebilecek Sprinkler Sayısı 
(Orta Tehlike - Ordinary Hazard) 

1" 2 
Sprinkler 1-1/4" 3 
Sprinkler 1-1/2" 5 
Sprinkler 2" 10 
Sprinkler 2-1/2" 20 
Sprinkler 3" 40 
Sprinkler 3-1/2" 65 
Sprinkler   4"                             100 

Sprinkler 

 
  5”                             160 

Sprinkler   6”                             275 
Sprinkler  

       Kaynak : NFPA 13 
 

Üretimin özelliğinden kaynaklı olarak binanın genel tehlike sınıfının üstünde risk 
barındıran işyerleri ek söndürme sistemleri ( fm 200 vb) ile önlem almak 
zorundadır.  
 
3.2.1. Sprinkler tesisatı malzeme seçimi: 
 
Sprinkler  UL listeli, FM onaylı olmalıdır. Çin ve Uzak doğu menşeyli malzeme kullanılmamalıdır. 
  
 
İş yerleri için seçilecek olan sprinkler mahalin kullanım durumuna göre belirlenecektir. 
İşyeri, ofis olarak kullanılacak ise pendent tip olacak, hızlı tepkili, 68 °C sıcaklık sınıfında ve 
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K=80 olacaktır. 
 
İşyeri, depo olarak kullanılacak ise mahalde depolama yapılacak ürünler bilinmediği için grup- 
A plastik sınıfı düşünülmüştür. Kullanılacak sprinkler tipi; 
1.Alternatif : Upright tip kontrol modlu sprinkler, 74 °C sıcaklık sınıfında, K=160, çalışma 
basıncı 3.5 bar ve hidrolik hesap sırasında açılacak sprinkler sayısı 15 adet olacaktır. 
2.Alternatif : Pendent tip ESFR sprinkler, 74 °C sıcaklık sınıfında, K=240, çalışma basıncı 3.4 bar 
veya K=320, çalışma basıncı 1.7 bar alınacaktır. Hidrolik hesap sırasında açılacak sprinkler 
sayısı 12 adet olacaktır. Sprinkler K faktörüne göre seçimi, yapılacak olan hidrolik hesaplama 
sırasında debi ve basınç değerlerine göre belirlenecektir. 
 
İşyeri, üretim alanı ya da atölye olarak kullanılacak ve mahal orta tehlike sınıfı ise sprinkler 
pendent ya da uptight tip olacak, standart tepkili, 74 °C sıcaklık sınıfında ve en az K=115  
olacaktır.  
 
3.2.2. Sprinkler tesisatı işyeri bağlantı hattı kelebek vana ve flow switch yerleri 
 
Yangın Otomasyonu tapuda kayıtlı her işyeri için, işyeri numarasıyla, kelebek vana ve flow 
switchlere bağlanacaktır. Bundan ötürü, birden fazla işyerini birleştiren firmalar iç tesisatlarını 
projelendirirken tapu sınırlarını esas alarak her birimi müstakil olarak projelendirecekler. 
İşyerleri mimari olarak birleştirilse dahi, yangın  tesisatları birleştirilmeyecektir.  
 
3.2.3. İşyeri girişi vana kilitleri:  
  
İşyerleri yangın bağlantı hatlarında bulunan flow switch ve kelebek vanalar merkezi yangın 
otomasyonuna bağlanacak, ayrıca kelebek vanalar, vana kilidi ile açık konumda kilitlenecektir. 
 
3.2.4.  Panel Cephesi olan işyerlerinde alınacak ek önlem 
 
A ve B Blok binalarında,panel cephesi olan 1. Bodrum kat, Zemin Kat, 1. Kat, 2. Kat, 3. Kat 
işyerlerinde sprinkler tesisatı yapımında panel cephe boyunca sprink ile panel cephe arasındaki 
mesafe maksimum 1,5 mt ve iki sprink arası mesafe 2 metre olacaktır.  
 
3.2.5. Kullanım alanları tehlike sınıfı raporu: 
 
A ve B Blok binalarında, Ek 1 de yer alan Kullanım alanları tehlike sınıfı raporunda kısıtlanan 
imalatlar ve depolama yapılamaz. 
 
3.2.6.  Depolama yapma koşulları 
 
A ve B Blok binalarında sprinkler tipleri, bütün dizayn değerleri ve pompa kapasitesi alanların 
sadece atölye ya da ofis olarak kullanılacağı düşünülerek seçilmiştir. Depolama yapmak isteyen 
işyerleri kullanım durumuna göre dizayn değerlerini belirleyerek proje hazırlatmalıdır. Mevcut 
pompa ve su deposu kapasitesi yapılan dizayn sonucu kontrol edilmelidir.  
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Mahalde yapılan depolama şekli, depolama yüksekliği, depolanan ürün cinsi, depolamada 
kullanılan ambalaj cinsi ve şekli vb dizayn kriterleri belirlenerek proje hazırlanmalı ve mevcut 
pompa ve su deposu kapasiteleri imkan tanıyorsa projeye uygun olarak söndürme sistemi 
uygulaması yapılmalıdır. Aksi halde mekanlarda depolama yapılamaz. Atölye için uygun olan 
sprink tesisatı depolar için uygun değildir.  
 
 
     3.3  Havalandırma Tesisatı: 
 
İşyerleri kendi ihtiyaçları doğrultusunda Havalandırma sistemlerini kuracaklardır. Tuvalet Egzost 
fanları dışında İşyerlerinin Havalandırma tesisatları bağımsız olacaktır. Komşu işyerlerinin 
birbiriyle olumsuz etkileşimini önlemek amacıyla projeler TRİOS 2023 Yönetimince 
onaylanacaktır.  
 
      3.4  Duman Tahliye: 
 
İşyerleri ve ortak alanlar için merkezi duman tahliye sistemi mevcuttur. İşyerleri duman tahliye 
kanallarını TRİOS 2023 Yönetimi onayından sonra kendileri için ayrılmış branşmanlara 
bağlayacaklardır.İşyerleri duman tahliye amacıyla hazırlayacakları kanal planını ve imalatlarını 
TRİOS 2023 Yönetimine onaylatmak zorundadırlar.  
 
Duman tahliye sisteminde, tahliye edilecek hava kadar ortama tamamlama havası vermek 
gerekir. Aksi halde duman tahliyesi mümkün olamaz.  
 
İşyerlerinde yapılacak bölmeler tavana kadar çıkmaz ise ortak hacimde duman tahliye sistemini 
kurmak kolaylaşacaktır. Duman tahliye projeleri TRİOS 2023 Yönetimince onaylanacaktır.  
 
      3.5  Isıtma Soğutma Tesisatı: 
 
İşyerleri kendi ihtiyaçları doğrultusunda ısıtma soğutma tesisatlarını kuracaklardır. Komşu 
işyerlerinin birbiriyle olumsuz etkileşimini önlemek amacıyla projeler TRİOS 2023 Yönetimince 
onaylanacaktır.  
 

4. Tesisatın Yıkanması ve Temizliği:   
  

Yangın, ısıtma, soğutma, kullanma suyu boru tesisatları, cihazlar devreye alınmadan önce ve 
yıkama suyuna boru şebekesinin türüne göre gerekli kimyasallar katılarak temizlenecektir. Her 
yıkama işleminden sonra tesisattaki filtre ve pislik tutucular sökülerek temizlenecek veya 
değiştirilecektir devre üzerindeki otomatik kontrol vanalarının zarar görmemesi için, yıkama 
esnasında kontrol vanaları sökülüp yerlerine flanşlı yada rakorlu makaralar takılacaktır. 

 
İŞYERİ SAHİBİ, TRIOS 2023 yetkilisi onayını almadan sistemlerini bina ana sistemlerine 
bağlayamaz. 

 
       5. Döşeme, Tavan ve Duvarlarda Tesbit İşleri: 
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Cihaz, kanal, boru vb. tesisat elemanlarının döşeme, tavan ve duvarlara tespitinde imalatçı 
kataloglarında verilmiş detaylara ve genel teknik şartnamelere kesinlikle uyulacaktır. Tespit 
işleri sırasında yapı elemanlarına hiçbir zarar vermeden çalışılacaktır. 
Zorunlu olarak yapılması gereken kırma işleri için TRİOS 2023 Yönetimi’nden onay alınacaktır. 
İşyerleri, TRİOS 2023 Yönetimi izni olmadan kendi bölümü veya herhangi bir  bölüme, dış 
duvarlara, alt veya üst zemine split klima, vantilatör, aspiratör, panjur, baca veya havalandırma 
deliği açamaz, platform yapıp cihaz monte edemez. 
 
       6. Ortak Alanlara Ait Tesisatlar: 
 
Ortak alanlara ait tesisatlara TRİOS 2023 Yönetiminin bilgisi dışında müdahale edilmeyecektir.  
 
      6.1. Ortak Alanlara Ait Tesisatlara Müdahale İmkanı:  
 
Ortak alanlara ait tesisatlar İŞYERİ’ne ait mahalden yatay ve/veya düşey olarak geçiyor olabilir. 
Bu durumda İŞYERİ, TRİOS 2023 YÖNETİMİ’ne bu hatlara müdahale imkanı sağlayacaktır. 
 
     6.2. Ortak Tesisatlara İşyeri Tesisatlarının Bağlanması: 
 
İşyerlerine ait sulu yangın söndürme boruları ve duman tahliye kanallarının ortak sisteme 
bağlantısı TRİOS 2023 Yönetimi onayı ve gözetiminde yapılacaktır.  
 
      7.  Tesisatın Denenmesi : 
Tesisatın denenmesi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Mekanik Tesisatı Genel Teknik 
Şartnamesine göre yapılacak, ancak bazı cihazların imalatçısı tarafından verilmiş özel deneme 
şartnamesi varsa, o şartnameye de uyulacaktır. 
 
 
     7.1 Testler : 
Fonksiyon ve çalışma testlerini yapabilmek için gerekli tüm iş gücü ve ekipman temin 
edilecektir. Tüm testler iş sahibinin yetkili mühendisleri huzurunda yapılacak ve test sonuçları 
dökümü çıkartılarak, bir rapor halinde iş sahibine teslim edilecektir. Çalışma testleri tüm 
sistemin çalıştığını ve kontroller ile değişen koşullara doğru cevap verdiğini göstermelidir. 
Fonksiyon testleri ise sistemin gerçek performansını göstermelidir. 
Herhangi bir malzeme veya ekipman bu testlerden birini geçemeyecek olursa derhal sökülmeli 
ve gerekir ise yenisi ile değiştirilerek yeniden teste tabi tutulmalı ve mükemmel fonksiyon  
görür şekilde olması temin edilmelidir. 
Çeşitli lokal testler yapıldıktan sonra tüm sistem uygun çalışma koşullarını sergilemek üzere 
çalışma testlerine tabi tutulmalıdır ısıtma, soğutma, havalandırma ve diğer tesisat sistemleri bir 
birini izleyen en az 3 gün boyunca mümkün olan tüm çalışma çevrimlerinde çalıştırılmalıdır. İş 
sahibinin teknik personeli de bu süre zarfında eğitilmelidir. Çalışma testleri müteahhit 
tarafından gerçek çalışma koşulları altında yapılmalıdır. 
Hava kanallarında SMACNA'ya uygun olarak kontrollük gözetiminde sızdırmazlık testi yapılacak 
ve kanallarda DIN V24194'e göre class-2 ( SMACNA'ya göre CL -192 ) sızdırmazlık sınıfı 
sağlanacak ve testlerle bu belgelenecektir. 
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     7.2  Test Etme Prosedürü : 
Testler, toprağa döşeli borularda, çukurlar doldurulmadan, diğer yerlerde duvarlar, şaftlar ve 
asma tavanlar kapatılmadan ve izolasyonlar yapılmadan önce uygulanmalıdır. 
 
Basınç testleri : 
Yangın sisteminde sistemin maruz kalacağı en fazla basıncın 1,5 katı veya 15 bar’dan az 
olmayan bir basınçtan (her ikisi de tesisat kontrol vanalarında ölçülen)hangisi fazlaysa, bütün 
tesisat boru sistemi ona göre 2 saatten az olmayan bir süreyle hidrostatik bakımdan deneye 
tabi tutulmalıdır. Kullanım suyu boru devreleri işletme basıncının 1,5 katı bir basınçla test 
edilecektir. 
Basınç testleri sonucu hata gösteren boru; değiştirilerek ya da gerekli tedbir alınarak, hata 
vermeyene kadar yeniden teste tabi tutulmalıdır. 
 
      7.3  Ölçüm Noktaları : 
Ölçme ve test cihazları için boru tesisatı ve kanallar üzerinde ve cihazların giriş - çıkış 
bağlantılarında ölçme noktaları bulunmalıdır. 
 
      8.  Tanıtma, İşletme ve Bakım Talimatnameleri : 
Müteahhit Bayındırlık Bakanlığı Şartnamelerine uygun olarak ve iş sahibinin isteklerini dikkate 
alarak ihale kapsamındaki tüm ünitelerin kontrollüğün ve iş sahibinin isteğine paralel olarak 
işletme ve bakım talimatnamelerini hazırlayacaktır. Talimatnameler aşağıda belirtilenleri 
kapsayacak şekilde ve ciltlenmiş olarak 4 takım halinde iş sahibine teslim edilecektir. 

 Talimatnamenin ait olduğu bölümün küçültülmüş projesi yer alacaktır. (As - build 
projelerinin küçültülmüşü.) Proje üzerinde talimatnamelerin daha iyi anlaşılabilmesi 
için gerekli numaralama ve açıklamalar da yer alacaktır. 

 Sistemlerin emniyetli şekilde nasıl çalıştırılacağına dair talimatnameler yer alacaktır. 
Talimatname teknisyeninin rahatça anlayabileceği düzeyde tanzim edilmiş olacaktır. 

 Kullanılan tüm cihazlar için aşağıdaki belgeler ( iş sahibinin montajından önce de
 teslim edilecektir.) 

Mekanik montaj resimleri ve kaide resimleri Boru, kablo vb. bağlantı şekilleri 
Kullanma ve bakım talimatnameleri Elektrik akım şemaları 
(Arıza anında bakımının rahatça yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde tanzim edilmiş olarak) 
Cihazın kapasite tabloları Verebildiği kapasite 
 Çalışma şartları 
Elektrik bağlantı ve güç değerleri ....vb. Cihazın dolu ve boş ağırlıkları 
Arıza ve bakım talimatnameleri ve müracaat adres ve telefonları Garanti belgeleri 
Yedek parça listesi ve tarifleri 
Lüzumlu yağlama malzemeleri ve talimatnameleri 
 
      9.    İmalatlar 
      9.1   Havalandırma Sistemi İmalatlarına İlişkin Genel Hususlar 

Havalandırma kanalları Galvaniz Sac hava kanallarından yapılacaktır. Tüm hava kanallarının ve 
fittinglerinin fabrikasyon olması (yani bir atelye veya fabrikada  otomatik makinalarla kesilip 
bükülmesi ve kilit ve dikişlerinin yapılması) şarttır. Şantiyede caka kullanılarak el ile kanal ve 
fittings imalatı kabul edilmez. 
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 Tüm kanal ve fittings bağlantıları için kanal kesitine göre seçilmiş, flanşlı ve 
contalı kanal birleştirme sistemi kullanılacaktır. Kanallar kati surette 
kenetleme usulü ile birbirine birleştirilmeyecektir. Flanşlı birleştirmelerin 
seçimi ve uygulaması SMACNA “The Ductmate Addendum to SMACNA 
Manuals - December 1988” e uygun olacaktır. 

 Kanallar elastikliğini kaybetmeyen conta ve vidalı, bütün gerekli diyagonal ve 
çelik profilli sağlamlaştırma çerçeveleri, askı ve montaj malzemesini ihtiva 
edecektir. Askı tertibatı galvanizli olacaktır. Kanal askılarının konfigürasyonu, 
konstrüksiyonu ve  taşıyıcı elemanların (rod, strap bant gibi) ölçüleri 
tamamiyle en yeni tarihli SMACNA standartına uygun olacaktır. Tüm askı ve 
tespit konstrüksiyonları matkap ve dübel ile bina beton elemanlarına tesbit 
edilecektir. Askı ve tesbit elemanlarından yapıya  titreşim geçmemesi için 
araya elastik söndürücüler konacaktır. 

 Kanal ve askı imalatında kullanılan tüm yardımcı malzemeler (galvanizli çelik 
sac haricinde) DIN 4102 A veya B1 sınıfı, yanmaz veya zor tutuşan ve alevi 
iletmeyen tip olmaları şarttır. Aynı zamanda kanal ve askı malzemeleri 
ısındığı veya tutuştuğu zaman toksik gaz çıkarmamalıdırlar. 

 Bağlantı ve tespit vidaları kadmiyum ile kaplanmış olacak, bütün açık 
yüzeyler çok iyi temizlenerek paslar giderildikten sonra iki kat galvaniz ile 
boyanacaktır. Tüm denetim ve temizleme delikleri veya kapakları veya 
sensör ve hava akımı ölçme yerleri ve elemanları ile damperler gibi hava 
akımı balans elemanları kolayca ulaşılabilir yerlere konulacaktır. 

 Duvar veya döşeme deliklerinden geçen kanalların döşeme veya duvarı 
deldiği  yerlerde, tüm kanal çevresinde, kanal ile duvar veya döşeme 
arasındaki boşluk sertifikalı, yangın geçirmez dolgu ile kapatılacaktır. 

 
 

 
Bina Dışı Tüm 
Uygulamalar 

    

Duman Egzost Fanlarına bağlı Tüm 
egzost kanalları 

Bina İçi Tüm 
Uygulamalar 

 
Siyah Sac 

DW144 
ya da 

SMACNA 

150 kg/m³ yoğunluklu Tek 
tarafı alüminyum folyo 
kaplı taş yünü izolasyon 

 
 

50 

 
 

WC Egzost Hava Kanalları 

 

Bina İçi Tüm 
Uygulamalar 

 

Galvanizli Sac 

 
DW144 

ya da 
SMACNA 

 
 

İzole edilmeyecektir. 

 
 

yok 

 
 
 
 

 
Mutfak Davlumbaz Egzost Hava 

Kanalları 

 
 
 
 

 
Bina İçi Tüm 
Uygulamalar 

 
 
 
 

2 mm 
kalınlığında 
Siyah Sac 

 
 
 
 

DW144 
ya da 

SMACNA 

 
 

 
Şaft içerisinde 2 saat yangına 

dayanıklı 50 kg/m³ 
yoğunluklu taş yünü yalıtım 

levhası özel yapıştırıcı ile 

 
 
 
 

 
50 
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* Kanal, kenet ve flanşlarının üzerinde bindirme usulü ayrıca izole edilecek ve bantlanacaktır. 
İzole işleri yapılırken "Bakım Kapakları" damper kolları vb. elemanlara müdahale edilebilecek boşlukların 
düzgünce bırakılması veya izole ile kapatılıp, üzerine işaret konularak ve müdahale halinde kolay 
açılabilecek konstrüksiyonun yapılması sağlanacaktır. 

 

Kanalların montajını kolaylaştırmak için yapı elemanlarını zayıflatıcı işlemlere izin 
verilmeyecektir.  
 

      9.2   Yangın Söndürme & Sıhhi Tesisat İmalatlarına İlişkin Genel Hususlar 

Tüm tesisat borularının montajı esnasında yapı elemanlarını zayıflatıcı işlemlere izin 
verilmeyecektir.  
 
     9.2.1  Askı, Kelepçe ve Konsollar 
 

Duvara ve tavana taşıtılacak boru ve boru demeti için mütemadi vidalı çelik çubuklar, delikli 
profiller ve lastik contalı boru kelepçeleri kullanılacaktır. Taşınan boruların ağırlığına ve 
büyüklüğüne uygun kesitlerde seçilmeli somun, korna somun ve randela ile tutturulmalıdır. 
Askı, konsol ve kelepçelerin malzemesi yumuşak çelik olmalı, kadmiyum ve sıcak daldırma 
galvanizli olarak fabrikasyon imal edilmelidir. Siyah çelik malzeme ile  yapılmak zorunda 
kalınan askı ve konsol sistemleri korozyona karşı çift kat antipas boya ile korunmalıdır. 
Boru taşıyıcıları aralarındaki mesafe aşağıda listede verilen değerlerden büyük olamaz. 
 

Boru Çapı Düşey Konumu(m) Yatay Konumu (m) 
15 mm. 2.1         1.8 
20 mm. 2.4         2.1 
25 mm. 2.7         2.4 
32 mm. 3.0         2.4 
40 mm. 3.6         2.7 
50 mm. 3.6         3.0 
65 mm. 3.9         3.3 
80 mm. 3.9         3.3 
100 mm. 4.5         3.6 
125 mm. 5.2         4.2 
150 mm. 5.2         4.2 
200 mm. 5.2         4.5 

Taşıyıcılar beton ve uygun duvarlara taşınacak yükün cinsi ve yönüne uygun çelik dübellerle 
bağlanmalıdır. Taşıyıcı üzerinde birden fazla boru olması halinde aralıklar en küçük boya göre 
seçilir. Bütün taşıyıcılar boruların serbest hareketine mani olmayacak şekilde yapılıp 
takılmalıdır. Sabit noktalar bu genel kuralın dışındadır. Genleşme halinde bu boru hareketleri 
izolasyona zarar vermemelidir. 
Taşıyıcıları vana v.b. gibi elemanların yakınına konmalı ve ağırlıkları boruya taşıtılmamalıdır. 
Her iki tarafında 1 m’ den uzun boru bulunan dirseklere taşıyıcı konmalıdır. Taşıyıcı 
sistemlerinde kullanılan bütün cıvata, somun ve vidalar kadmiyum veya galvaniz kaplanmış tip 
seçilmelidir. 
Dilatasyon geçişlerinde ve 40m’den uzun düz hatlarda kompansatör kullanılacaktır. 
 
 
     10.  Tesisat Montajında Depreme Karşı Alınacak Tedbirler 
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Bu bölümdeki işler, proje kapsamındaki mekanik ekipmanların titreşim yalıtımı ve sismik 

sınırlandırması için gereken malzemeleri ve mühendislik hizmetlerini kapsamaktadır. 

Sismik sınırlandırıcılar ,Uluslar arası Bina Kodu (IBC) ve T:C Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet 

Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik in en son güncellemelerine göre 

hesaplanan sismik güçleri yenecek kapasitede (hangisi yüksekse) tasarlanmalı ve seçilmelidir. 

Tüm sismik yük ve titreşim yalıtımı hesapları ,sismik sınırlandırma hizmetini veren firmanın 

uzman mühendisi tarafından yapılacak İzolatörler, sismik sınırlayıcılar ve sismik yük hesapları 

için uygulama çizimleri ve hesap evrakları olarak sunulacaktır. 

 
      11. Gürültüye ve Titreşime Karşı Önlemler 
 

Projede gösterilmiş olsun veya olmasın, tüm tesisatın şartnamelerde belirtilen ses kriterlerine uygun 

olarak çalışması için gerekli bütün önlemler alınacaktır. 

 
 Tüm dönen ve periyodik hareket yapan mekanik ekipmanları, titreşim iletimi ve mekanik 

olarak bina konstrüksiyonuna ses iletimini en alt düzeye indirmek için, yaylı titreşim 

izolatörleri üzerine yerleştirilmelidir. 

 Titreşim izolatörleri, eşit bir çökme dağılımı sağlamak için, ağırlık dağılımı ile uyumlu bir 

şekilde seçilmelidir. 

 Klima santralları ve egzost aspiratörlerinin gövdelerinden bina konstrüksiyonuna titreşim 

intikalinin önlenmesi için cihaz (metal profil) ayakları ile beton kaide arasına, 

ekipman şase profili boyunca, takriben 10 - 15 cm genişliğinde ve 2 - 3 cm 

kalınlığında kauçuk levhalar arasına sıkıştırılmış tabi mantar plakaları ( ODE - VIBOL 

v.m) konulacaktır. 

 Hava kanalları ile taşıyıcı profiller arasına proje detaylarında gösterildiği gibi 

lastik vb. esnek levhalar konulacaktır. 

 Hava kanalları, duvar ve döşeme geçişlerinde kanal ve duvar arasında kaya 

yünü izolasyon malzemesi (2 - 3 cm kalınlıkta) kullanılacaktır. 

 Boruların duvar geçişlerinde kaya yünü, tavan ve döşeme geçişlerinde ise, iki çap büyük 

borudan kovanlar kullanılacak ve araya cam yünü sıkıştırılacaktır. Asma tavan olmayan 

yerlerde bitim noktalarına krom kaplı rozetler takılacaktır. 

 Santral ve fan-coil cihazlarının kanal bağlantılarında mutlaka flexible ara 
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bağlantı elemanları kullanılacaktır. 

 Kaideli tip pompa, chiller, soğutma kulesi vb. cihazların boru 

bağlantılarında keşif listelerinde belirtilen titreşim absorberleri 

kullanılacaktır. 

 Titreşim izolatörleri, eşit bir çökme dağılımı sağlamak için, ağırlık dağılımı ile uyumlu bir 

şekilde seçilmelidir. 

 
      12. Bakım Gerekleri 

İŞYERİ mahalinde bulunacak ekipmanların koruyucu bakımlarının düzenli olarak yaptırılması 
İŞYERİ SAHİBİ’nin sorumluluğundadır. İŞYERİ mahalinde bulunan ekipmanların, bina ana 
tesisatı ve/veya İŞYERİ alanI harici alanlara direk veya dolaylı etkisi bulunması durumunda 
(elektrostatik filtre gibi), İŞYERİ SAHİBİ ilgili bakımları düzenli ve yeterli olarak yaptırdığını, 
TRİOS 2023 Yönetimi’ne resmi yazı ile bildirmek zorundadır. Gerekli bakımların düzenli olarak 
yaptırılmaması sonucu oluşabilecek her türlü olumsuz durum ve zarar ile ilgili 
revizyon/düzeltme/onarım maliyetleri sorumlu İşyeri sahibi tarafından karşılanacaktır. 

 

     13. Sistem Testleri 

İşyeri dahilinde yapılan mekanik sistem imalatları tamamlandıktan sonra mekanik sistem 
testleri İşyeri sahibi tarafından yapılacak/yaptırılacak olup, test sonuçları/raporları TRİOS 2023 
Yönetimi yetkilisi onayına sunulacaktır. 

      14. As-Built  Projeler 

İşyeri dahilinde yapılacak imalatların ve ilgili sistem testlerinin tamamlanmasına müteakip, 
mekanik sistem elemanlarını, ekipman ve akışkan taşıyıcı hatların özelliklerini belirtir nihai (as- 
built) projeler İşyeri Sahibi tarafından hazırlanacak/hazırlatılacaktır. Proje dokümanları aşağıda 
listelenmiştir; 
 

 Nihai ekipman listesi (ekipman teknik özelliklerini belirtir) 

 Mekanik sistem raporu (İşyerinde bulunan sistemleri kısaca tanıtan rapor) 

 Isıtma-soğutma sistemi kat planları 

 Duman tahliye ve havalandırma sistemi kat planları 

 Yangın söndürme sistemi kat planları 

 Sıhhi tesisat-pis su kat planları 

 Isıtma-soğutma sistemi kolon şeması 

 Havalandırma sistemi kolon şeması 

 Yangın söndürme sistemi kolon şeması 

 Sıhhi tesisat-pis su kolon şemaları 

 Sismik önlemlere dair hazırlanan çalışmalar/hesaplar 

 

       15. Diğer Hususlar 
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Bu şartnamede yer almayan hususlar için, TRİOS 2023 Mekanik tesisat işleri teknik şartnamesi 
ve marka listesi, TRİOS 2023 Yangın Raporları geçerlidir. 

 
 
 
 
EK 1: KULLANIM ALANLARI TEHLİKE SINIFI RAPORU 
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1 GİRİŞ 
 

 
Bu rapor İstanbul İkitelli’de inşa edilecek TRİOS 2023 projesi A Blok ve B Blok alan kullanımına 

şart oluşturacak tehlike sınıfı değerlendirmesi ve mahal kullanım bilgilerini içermektedir. 

 
2 A BLOK VE B BLOK MAHAL KULLANIMI 

 

 
Bloklar, Dersan Kop ve Pulsar inşaatın almış olduğu ortak karar ile kullanım sınıfı olarak en fazla 

Orta tehlike Grup-4 sınıfında olacaktır. 

Bina yangın söndürme sistem dizaynı, pompa kapasitesi ve su deposu kapasitesi, Orta tehlike 

Grup-4 sınıfı dizayn değerlerine göre belirlenmiştir. Sprinkler üretim alanlarına uygun olarak 

seçilmiş olup, söndürme modlu değildir. Bu nedenle mahal kullanımında kısıtlama yapılacaktır. 

 

Aşağıda bloklarda olmaması gereken mahaller listesi yer almaktadır.  

   1- Lojistik depo ve her türlü depolama mahallerde olmayacaktır.  

   2- Yanıcı parlayıcı nitelikteki imalathaneler   olmayacaktır. 

      3- Döşemelik kumaş ve muşamba imalathanesi olmayacaktır.  

      4- Boya, vernik, renklendirici  imalatı  olmayacaktır. 

5- Plastik enjeksiyon ile imalat olmayacaktır. 

6- Havai fişek ya da aydınlatma fişeği tarzı depolama ve imalat olmayacaktır. 

7- Kauçuk veya köpük plastik malzeme üretimi veya bu malzemelerle üretim 

olmayacaktır. 

8- Yapay kauçuk, reçine, terebertin tarzı malzeme üretimi, üretimde kullanımı ya da 

depolaması yapılmayacaktır. 

9- Plastik veya karton ambalaj ve palet depolaması yapılamayacaktır. 

10- Çakmak imalathanesi veya deposu olmayacaktır. 

11- Boyama veya vernikleme atölyesi olmayacaktır. 

12- Her türlü damıtma yapılan mahaller olmayacaktır. 
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13- İçerisinde solvent barındıran her hangi bir üretim ya da depolama olmayacaktır. 

14- Plastik  imalatı  olmayacaktır. 

15- Talaşlı imalat  olmayacaktır. 

16- Üretim sonrasında  geçici  depolama  yapılamayacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 


