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1. KONU 
Bu teknik şartname, Sözleşme eki ve mekanik tesisat projelerinin tamamlayıcısı olarak Madde 
2.’de kapsamı belirtilen Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikası İşletme 
Müdürlüğü II. Etidot-67 üretim tesisi yapım işinin mekanik tesisat yapımına yönelik yapım 
(temin ve montaj) esaslarını konu almaktadır. 
 
2. KAPSAM ve SORUMLULUK 
Aşağıda ana başlıkları belirtilmiş olan mekanik tesisat yapımına ait tüm imalatlar; proje, 
pursantaj listeleri ve şartnamede belirtilen alanlarda, proje ve üretici firma detayları göz önüne 
alınarak aşağıdaki tariflerine göre yapılacaktır. Özel birim tarifleri dışında, kullanılması 
gereken bütün malzemelerin özellikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Analiz 
ve Birim Fiyatlarına (Kısaltma:BF); uygulama detayları bu şartnameye, bu şartnamede 
belirtilmeyen kısımlar ise Yapı İşleri Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine 
(21.02.2011 tarih 26568 sayılı RG) uygun olacaktır. Buna göre oluşturulacak fiyat, imalatın 
her türlü malzeme ve zayiatını, işçilik, nakliye, “Yüklenici” kârı ve genel giderleri 
kapsamaktadır. Yüklenici kapsamda belirtilen işlerin yerine getirilmesi için ilave bir ödeme 
ya da ilave süre talebinde bulunamaz. 
 
Bu teknik şartname kapsamındaki temin ve montaj işleri aşağıda belirtilen projelerde 
gerçekleştirilecektir: 

o Sıhhi Tesisat 
o Isıtma Tesisatı 
o Havalandırma ve VRF Tesisatı 
o Basınçlı Hava Tesisatı 
o Doğalgaz Tesisatı 

 
Yüklenici, imalatı teknik şartnamedeki esaslar doğrultusunda yapacak, bu şartname ve 
eklerinde belirtilmemiş olsa da imalat sırasında ortaya çıkabilecek teknik zorunluluktan dolayı 
yapılması gereken eklemeleri eksiksiz yapacak, tüm sistemi tam ve çalışır halde teslim 
edecektir. Tüm sistemin tam ve çalışır teslim edilmesindeki anlam; iş kapsamında yeni 
montajı yapılan tüm donanımların işlevini yerine getireceğine dair testlerin olumlu 
sonuçlandırılması, işletme konforunun tamamlayıcısı olarak sese, titreşime, boru 
genleşmelerine, ısı kaybı ve kazancına karşı tüm önlemlerin eksiksiz alınması, işin estetiğinin 
kabul edilebilir düzeyde olmasıdır.  
 
Bu kapsamda yukarıda belirtilen işler yapılırken elektrik panoları, otomatik kontrol panelleri, 
tesisat ve kablolamaları da dahil düşünülecek; bu şartname ve eklerinde belirtilmemiş olsa da 
işin bütünü içinde fen ve sanat kaidelerine uygun şekilde tamamlanmasını gerektiren 
malzeme teminleri, inşai destekler ya da imalat, Yüklenici tarafından ek bedel talep 
edilmeden yerine getirilecektir. Boru taşıyan konsollarda ve demir işlerinin gerekli olduğu her 
yerde L ve I çelik profiller kullanılarak kaynak yolu ile yapılacak her türlü imalatın işçilik 
dahil yerine montajı, korozyona karşı boyanması teklif fiyata dahildir. Isıtma, soğutma, klima 
ve havalandırma tesisinde bulunan teçhizatın işlemesi için gereken bütün el ile kumandalı 
veya otomatik kontrol ve koruyucu cihazlar veya sinyal cihazları vb. elektrik çizimlerinde 
verilmemiş dahi olsa gerekli olan her tür kablo tesisatı temin ve tesis edilecektir. Boru 
devrelerinin yapımı sırasında teknik montajın uygunluğunun yanı sıra estetik uygunluğun 
olması da aranacağından, boru devresi estetik açıdan arzu edilen düzeyde değil ise İdarenin 
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istekleri esas alınarak gerekli söküm işlemleri derhal yapılarak borular estetik “line” nına 
taşınacaktır. Bu işlem için Yüklenici İdareden hiçbir şekilde ek ücret talep etmeyecektir.  
 
Yüklenici, uygulama safhasında projeler arası veya projelerle şartnameler arasında açık ve 
yeterli olmayan hususlar olduğunu öne sürerek ilave bedel talep etmeyecek, İdarenin 
onaylayacağı malzeme ve uygulamalar, İdare’nin talimatlarına uygun yerine getirilecektir. 
 
Projede gösterilmemiş malzemelerin kullanımı ve belirtilmemiş detayların uygulanması için 
bu teknik şartname esas alınacaktır. Bununla birlikte, bu şartnamede belirtilen tarifler ile 
projelerin üzerinde yer alan poz numaraları arasında bir farklılık olması durumunda 
teknik şartnamedeki özellikler dikkate alınacaktır. Şartnamede belirtilen fakat çizimlerde 
gösterilmemiş herhangi bir parça varsa ya da tersi bir durum söz konusu olduğunda, (o parça) 
sanki her ikisinde de varmış gibi imalatı gerçekleştirilecektir.  
 
Ne şartnamede ne de projede belirtilmemiş ancak mevzuatı veya firmaların kendi teknolojileri 
gereği ya da işin tekniği ve sorunsuz bir işletmenin tesisi açısından sistemde bulunması 
gereken herhangi bir cihaz ya da malzeme Yüklenici tarafından bedel talep edilmeden 
temin ve monte edilecektir. Yüklenicinin teklif aşamasında projeler dahil ihale dokümanını 
tam olarak incelediği, yaklaşık maliyetini buna göre belirlediği ve piyasa araştırmasında bunu 
göz önünde bulundurduğu kabulüyle, söz konusu durumdaki imalatların anahtar teslimi 
götürü bedeli içinde istisnasız olarak yapılması gerekmektedir. 
 
Yüklenici, Projelerde gösterilen bileşenlerin proje üzerindeki metraj listelerine doğru 
yansıtılmadığı gerekçesiyle ilave bir bedel talebinde bulunamaz. Yüklenici proje 
üzerinden metraj çalışmasını kendisi yapacak ve özellik önceliği konusunda teknik 
şartnamedeki hususları dikkate alacaktır.  
 
İş sırasında karşılaşılacak beklenmedik mimari, statik, elektrik, makine, peyzaj vb. proje ve 
detay problemler yüklenici firma tarafından çözülerek, çizilecek her türlü proje idare 
tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Yüklenici bu iş için herhangi bir bedel talep 
etmeyecektir.  
 
Sistemlerin çalıştırılması safhasında oluşacak proje ve detay problemleri yüklenici tarafından 
hiçbir nam altında hak talep edilmeden giderilecek ve İdare’nin onayından sonra 
uygulanabilecektir. 
 
İmalat esasları ile ilgili daha detaylı tanımlamalar aşağıda verilmiştir. Aksi sözleşmede 
belirtilmedikçe herhangi bir imalat tanımındaki belirsizlik, o imalatı sözleşme kapsamı dışına 
çıkarmaz. 
 
3. GENEL ÖZELLİKLER 

3.1. Sistemlerde Kullanılacak Ürünler 
3.1.1. Malzemelerin temin edileceği üreticiler ISO 9001:2000 kalite güvence sistemine 
sahip olmalıdır. 
3.1.2. Tüm cihaz, donanım, bağlantı elemanları ve diğer malzemeler özel tariflerine 
uygun şekilde, CE, TSE veya TSEK belgeli, ISO normlarına uygun olacaktır. 
3.1.3. Tüm ekipman ve tesisat malzemeleri orijinal ve yeni olacaktır. Malzemeler, 
üreticinin güncel modeli olacak ve istenen tüm özellikleri taşıyacaktır. Cihazlarda ve 
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sistemin hiçbir parçasında imalat ve malzeme hataları ile kırık, çatlak, çizik, boya 
hatası, kabarma ve deformasyon olmamalıdır. 
3.1.4. Tüm malzeme ve ekipman üzerinde (malzeme veya ekipmanın) imalat yılı, 
imalatçısı, basınç sınıfı, kapasitesi gibi bilgileri içeren tanımlama etiketleri olacaktır. 
3.1.5. Kullanılacak ekipmanlar, nakliye ve montaj esnasında dış etkenlerden zarar 
görmeyecek şekilde ambalajlanmalıdır. Nakliye ya da imalat sırasında hasar gören 
malzeme veya ekipman ilave bedel talep edilmeden yenisi ile değiştirilecektir. 
 

3.2. Marka Onayları 
Yüklenici malzeme tedariğinden önce şartnameye uygun olacak şekilde belirleyeceği (en 
az 3 seçenekli) markaları onay klasörü olarak Yapı Denetim’e sunacak ve getirdiği 
malzemenin uygunluğu Yapı Denetim’in onayını aldıktan sonra tesisatta 
kullanılabilecektir. 
 
Yüklenicinin İdare’ye sunacağı marka onaylarında malzemelerin; 

• İmalatçı adı, ticari unvanı, adresi ve telefonları, kalite belgeleri, 
• Cihaz tipi, modeli, parça/seri numarası, kapasite ve mühendise hitap eden teknik 

spesifikasyonlarını (boyut, yerleşim ölçüleri vb.) içeren prospektüsü, 
• Referansları 

bulunacaktır. İki veya daha fazla sayıda aynı sınıftan malzeme ve ekipmanın gerekmesi 
halinde, aynı üreticinin mamulü olmasına dikkat edilecektir. 

Listeler, tam ve kullanışlı bir tesisat için gerekli malzemeler armatürlerin ve teçhizatın tüm 
parçalarını da gösterecek şekilde, yeteri kadar detaylı olacaktır. Yüklenici çeşitli kalemler 
hakkında istenilen diğer detaylı bilgileri de (servis, yedek parça fiyatları vb.) temin 
edecektir. 
İdare, malzemelerin seçimi sırasında Yüklenicinin sunacağı en az üç malzeme/firmanın 
şartnameye uymadığının tespit edilmesi durumunda bunların tamamını reddedebilir. Yeni 
malzeme numunesi ya da firma sunulmasını isteyebilir. 
 
Şartnamede herhangi bir özel tarif belirtildiğinde, kabul edilebilir minimum 
standart/kaliteye sahip olduğu anlaşılmalıdır. Bu gibi malzemelerin alternatifleri 
performans, mukavemet, görünüş ve kalitede her yönüyle belirtilen malzemeye uygunsa 
İdare tarafından kabul edilmek için dikkate alınabilir. Yüklenici bu gibi alternatif 
malzemelerin şartnamelere uygunluğunu doğrulamak için İdare’ye gerekli doğrulayıcı 
teknik kanıtları sunacaktır. Yüklenici bu gibi malzemelerle ilgili, İdare’nin gerekli saydığı 
tüm testlere razı olacaktır. Yüklenici bu gibi testlerden doğan zaman ve masraftan 
sorumludur.  
 
3.3. Montaj Aşaması 
Bu şartnamede belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş Türk Standardına uygun 
malzemeler ve imal usulleri ile güncel mevzuat dikkate alınarak montaj 
gerçekleştirilecektir.  

3.3.1. Kaynak işleri bu konuda eğitim almış sertifikalı personel tarafından yapılacaktır.  
3.3.2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Doğal Gaz ve Sıhhi 

Tesisatçılık Ustalık Belgesi veya Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatçılığı Ustalık 
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Belgesi veya doğal gaz tesisatçılığına ilişkin İşyeri Açma Belgesi ya da MYK 
onaylı Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3) mesleki 
yeterlilik belgesi, 

3.3.3. Bu eleman(ların) eğitim gördükleri sertifika ile belgelendirilecektir.  
3.3.4. Yapılan imalat, montaj, ekipman ve aparat düzenli ve temiz tutulacak, kapı, 

pencere, yapı elemanları, aydınlatma müştemilatı ve diğer mimari elemanlarla 
çakışması engellenecektir.  

3.3.5. Tüm tesisatın işletmesi, bakımı ve müdahale edilebilirliği sağlanacaktır. 
Belirli yerlerde servis ve parça değişimi işlerini kolaylaştıracak şekilde, ekipman 
bakımı için gereken müdahale kapakları, otomatik cihazlar vb. konacaktır. 
Montaj süresince tüm ekipman düzenli yerleştirilmiş ve uygun bir şekilde 
sabitlenmiş destekler üzerinde duracaktır.  

3.3.6. Tüm imalatlar, müştemilat, malzeme ve ekipman her zaman korunacaktır. 
Yüklenici tesisatın korunması kapsamındaki tüm işleri tam olarak 
gerçekleştirecektir. Malzeme ve ekipmanın imalatı bittiğinde, tüm delikler 
kapatılacak ve çevre yüzeylerle uyumlu şekilde tamamlanacaktır. Yüklenici 
çalışılan mahallerde çevreye zarar vermeyecek önlemlerin alınmasından, kirli 
bırakılmamasından, hurdaların kaldırılmasından ve mekanların temiz teslim 
edilmesinden sorumludur. Yeterince ve uygun şartlarda korunmaması nedeni ile 
malzeme ya da cihazlarda meydana gelebilecek her türlü deformasyonlar ve 
gerekirse malzeme ya da cihazın değiştirilmesinden doğacak her türlü zararlar 
Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

 
3.4. Koordinasyon 

Koordinasyon ve inşa esaslarının tasarım bütünlüğü içinde kavranılması için bütün 
şartnameler ortaklaşa okunmalıdır. Yüklenici mimari, mekanik ve elektrik projelerini 
mevcut çizimlerden inceleyecektir. Yüklenici imalat detaylarını, ihale dokümanlarında 
belirtilen esaslara ve/veya usullere uygun bir şekilde koordine edecektir. Koordinasyon ve 
inşanın herhangi bir veçhesi veya elemanı, ihale dokümanlarında belirtilmemiş ise işin 
yapımı için gerekli İlgili yerel standartları ve /veya tanınmış ve uluslararası kabul gören 
uygulama kodlarını/standartları/kriterleri ve usulleri uyarlamak, bunları İdare’nin bilgisine 
ve/veya onayına sunmak Yüklenici’nin sorumluluğundadır. 
 
Beton dökülmeden önce kalıplarda tesisat için öngörülen rezervasyon deliklerinin, makine 
kaideleri ile boruların çatı üstünde çatı izolasyonunu tahrip etmeden döşenmesine imkan 
tanıyacak beton ayakların, dış hava panjurları ile makinaların mahallerine girebilmesi için 
gerekli boşluk ya da kapıların bırakılmasından Yüklenici sorumludur. Bu işlemlerin 
yapılmamasından ve/veya yanlış yapılmasından doğacak maliyetler Yüklenici tarafından 
karşılanacaktır. Ayrıca montaj sırasında iç mimari (dekorasyon) ile sıkı sıkıya bağımlı 
olan işlerin montajından önce malzemeler (DSD iç üniteleri, hava kanalları, menfezler, 
anemostatlar vb. cihazlar) temin edilecek, cihazların ebatlarının projede gösterilen 
cihazlardan farklı boyutta olabileceği de dikkate alınarak; dekorasyon ve elektrik proje 
grupları ile koordinasyon yapılacaktır. 

 
3.5. İş Güvenliği 
Sistemlerin montajı yapılırken mevzuatın ve işin tekniğinin gerektirdiği iş güvenliği ile 
ilgili bütün önlemler, ihale dokümanında yer verilen Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
hükümleri de dikkate alınarak Yüklenici tarafından yerine getirilecektir. 
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Kaynak ile kesim yapılması durumunda çıkabilecek her türlü yangına karşı yüklenici firma 
önlemlerini alacaktır. İşe başlamadan önce bu iş için 2 adet 6 kg'lık yangın tüpü hazır 
bulundurulacaktır. Yangın tüpü hazır bulundurulmadan asla işe başlanmayacaktır. 
 
3.6. Garanti 
Cihazların parça temini ve bakım servis hizmetleri erişilebilir ve süratli olmalıdır. 
Cihazların en az iki yıllık garanti süreleri bulunmalı ve garanti belgeleri kesin kabul 
işlemiyle birlikte İdare’ye teslim edilmelidir. 
 
3.7. Sunum 
Sunulan tüm belgeler her yönüyle tam olacaktır. Sunum; malzeme örnekleri, kataloglar, 
kalite belgeleri, standartlar ve işin tümünün tanımlanması için gerekli diğer sunum 
biçimlerini kapsar. Aşağıda belirtilen sunumların yerine getirilmesi için süre uzatımı ve 
ayrıca bir ödeme verilmeyecektir. 

3.7.1. Projede ana hatları ve kapasite verileriyle yer almakla birlikte detayı istenen (klima 
santrali gibi farklı aksamların bir araya getirildiği) imalat çizimleri, imalatçı verileri ve 
teçhizat, temin/imal edilmeden veya malzemelerin şantiyeye tesliminden önce İdarenin 
onayına sunulacaktır. 
3.7.2. Yüklenici, kalite güvence, kontrol ve izleme usullerinin detaylı tanımı ve 
yönetimini anlatan Kontrol Planlarını hazırlayacak ve İdare'ye takdim edecektir. Bu 
planda test, inceleme ve devreye alma usul ve yöntemleri ve gerekli ölçüm cihazlarının 
detayları açıklanacaktır. Kontrol ve test amacıyla (varsa) ilgili ölçüm standartları 
Türkçe birer nüsha olarak ve tespit edilen gerekli ölçüm cihazları, İdarenin denetim 
ekibine teslim edilecektir. (Bu sunum malzeme temini ve montaj işlemlerine 
başlanmadan yerine getirilecektir.) 
3.7.3. Kullanılan malzeme ve sisteme ait tanıtıcı “Türkçe” broşürler ve kullanım 
kılavuzları ve sistemlere ait gerekli elektrik ve tesisat devre şemalarını içeren işletme ve 
bakım talimatnamesi ciltlenmiş komple iki (2) takım halinde İdareye teslim edilecektir.  
Cilt kapağında "İşletme ve Bakım Kılavuzu" başlığı altında İşletmenin adı ve yeri, 
işin adı, Yüklenici adı, adresi ve telefon numarası bulunacaktır. Kılavuzda malzemelerle 
ilgili parça listelerinde temin edildiği kaynak, önerilen yedek parçalar ve proje sahasına 
en uygun servis kuruluşları belirtilecektir. (Bu sunum geçici kabul öncesinde yerine 
getirilmelidir.) 
3.7.4. Yüklenici, ekipman ömrü süresince bakım ve işletmenin başarılı bir şekilde 
yapılabilmesi için gerekli tüm maddeleri (parçaları) içeren tüm özel araç gereç ve test 
ekipmanlarının tavsiye edilen listesinden İdare'ye iki (2) kopya sağlayacaktır. 
Yüklenici kalibrasyon gerektiren özel araç ve gereçleri, kalibrasyon sıklığı ve usulünü 
de içerecek şekilde belirtecektir. Kalibrasyon gerektiren her malzemeden hemen sonra, 
zorunlu standartlar listelenecek ve bunlar Ulusal Standartlar Bürosundan (T.S.E.) veya 
diğer referanslardan İdare'yi tatmin edecek şekilde izlenebilir olacaktır. Araç-gereç 
listesi gerekli tüm araç-gereci içerecektir. Test ekipmanı listesi, kabul testleri ve 
kalibrasyon için gerekli tüm ekipmanı içerecektir. Yüklenici sözleşme kapsamındaki 
araç-gereç ve test ekipmanlarına ait işletme ve bakım talimatlarını ve satıcı 
kataloglarının iki (2) kopyasını İdare'ye sağlayacaktır. (Bu sunum “İşletme ve Bakım 
Kılavuzu” içine dahil edilecektir.) 
3.7.5. Yüklenici gerçekleştirme yükümlülüğünde olduğu malzeme ve imalatın kalite 
testlerini ve gerçekleştirilen her testi, sonuçlarıyla birlikte İdare'ye sunacaktır. Yüklenici 
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tüm test kayıtlarını saklayacak ve kesin test sonuçlarından iki (2) kopya İdare'ye 
sunulacaktır. (Bu sunum geçici kabul öncesinde yerine getirilmelidir.) 
3.7.6. Bitmiş İmalat Sunumları: Yüklenici bitmiş imalat çizimlerini, imalat detaylarını 
yanlışsız kaydedecek, Yüklenicinin işe nezaret eden elemanı tarafından imzalanacak ve 
İdare’nin denetim ekibi tarafından doğruluğu tasdik edilecektir. Bitmiş imalat çizimleri 
(As-built) ile birlikte sistemde kullanılan Kesin Parça Listesi de iki (2) kopya 
halinde sunulacaktır. (Bu sunum geçici kabul öncesinde yerine getirilmelidir.) 

 
3.8. İnceleme, Muayene ve Testler 

3.8.1. Yüklenici gerektiğinde yapımda kullanılmadan önce malzeme örneklerini teknik 
bilgileriyle (test sonuçları, katalog vb.) birlikte İdare'nin onayına sunacaktır. 
Numuneler, İdare'nin kontrol edebilmesi ve sonradan yapımda kullanılan güncel 
malzemeyle karşılaştırabilmesi için güvenli bir yerde açık ve sistemli bir şekilde 
saklanacaktır. 
3.8.2. İdare, Sözleşme'ye uygunluğu tespit için yapımın herhangi bir aşamasında yapımın 
herhangi bir parçasını inceleyebilir, ölçme ve testler yapabilir. Yüklenici, İdare gerekli 
gördüğünde her ne pahasına olursa olsun (bu test ve incelemelere) katılacaktır.  
3.8.3. İdare herhangi bir malzeme veya eşya testini şantiyede ya da dışarıda yaptırmaya 
ve testi geçemeyen malzeme veya eşyaları reddetmeye yetkilidir. Doğan tüm masrafları 
Yüklenici karşılar. Yüklenici, üreticinin binası ve müştemilatı kullanılarak yapılacak 
inceleme, muayene ve testlerden doğan maliyeti de tüm masraflarıyla bedelsiz olarak 
sağlayacaktır.  
3.8.4. İmalatın herhangi bir parçasının üstü  kalıcı olarak kapatılmadan önce (toprağa 
döşeli borularda çukurlar doldurulmadan, diğer yerlerde duvarlar, şaftlar ve asma 
tavanlar kapatılmadan ve yalıtımlar yapılmadan), Yüklenici tarafından hazırlanacak 
tüm ölçümler, kalite kontrol test sonuçları iki (2) kopya olarak Yapı Denetim 
Ekibinin inceleme ve onayına sunulacak, ancak onaylandıktan sonra üstü 
kapatılabilecektir. Aksi durumda; gerekli testlerin yapılabilmesi için boruların üstlerinin 
açılmasının getireceği her türlü maliyet Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Testler için 
gerekli teçhizat, İdareye hiç bir ek masraf çıkartmadan Yüklenici tarafından 
sağlanacaktır. 
3.8.5. Çeşitli lokal testler yapıldıktan sonra tüm sistem, uygun çalışma koşullarını 
sergilemek üzere çalışma testlerine tabi tutulmalıdır. Isıtma, soğutma, havalandırma ve 
diğer tesisat sistemleri bir birini izleyen en az 3 gün boyunca mümkün olan tüm çalışma 
çevrimlerinde çalıştırılmalıdır. Testlerde gerekli olacak su ve enerji gibi sarf unsurları, 
maliyetiyle Yüklenici tarafından karşılanacaktır.  
3.8.6. Yapı Denetim Ekibi imalatın kendileri tarafından incelendiğini ve Sözleşme 
Dokümanlarında belirtildiği gibi bitirildiğini yazılı olarak tasdik edecektir. Kalite 
kontrol test sonuçlarından iki (2) kopya İdare'ye takdim edilecektir.  
3.8.7. İdare'nin bu gibi muayene, inceleme veya test işlemleri yaptırması, malzeme ve 
işçiliği onaylamış veya kabul etmiş olması, Yüklenicinin gerekli malzeme kalitesi ve 
işçilik standartları konusunda sözleşmede yer alan sorumluluklarını hafifletmez.  

 
3.9. Eğitim 
Sistemlerin montajının tamamlanarak devreye alınmasından sonra, İdare’nin 
görevlendirmiş olduğu işletim ve bakım sorumlularına teçhizat veya sistemin ilgili 
güvenlik tedbirleri de dahil olmak üzere ayar, işletme ve bakımı konusunda eğitim 
Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Eğitim, tüm sistemler için toplam iki haftalık süreyi 
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geçmeyecek şekilde kullanıcı tarafından tam olarak uygulamanın öğrenilmesi sağlanıncaya 
kadar sürecek ve tamamlandığına dair tutanak İdare tarafından imzalandıktan sonra Geçici 
Kabul işlemi yapılabilecektir.  
 
3.10. Geçici Kabul Tutanağı onaylanıncaya kadar gerçekleştirilecek test ve işletmeye alma 
(ilk çalışma) sırasında kullanılacak gaz, akışkan ve sarf malzemeleri, Yüklenici tarafından 
sağlanacaktır.  
 
3.11. Yeni imalatlar kapsamında her cihaza özgü olmak üzere “İşletme ve Bakım 
Talimatları” çerçeve içinde İdarenin gösterdiği yerlere asılacaktır. 

 
4. TEKNİK ÖZELLİKLER 
Projede yer verilmese bile yerleştirilecek armatürlerin kullanımı aşağıdaki şekilde olacaktır: 

Vanalar 
 Dağıtım hattından ve kolondan ayrılmalarda 
 Islak hacimlerde girişlerde 
 Donma tehlikesi olan boru hatlarından önce 
 Sıcak su üreticilerinden önce 

 
 

Çekvalfler 
 Pompalardan sonra, su ısıtıcılarından önce  
 Ø 40 ölçüsünden büyük çaplı çek valfler disco tipi olacaktır. 

 
Hava Tüpleri 
 Yukarı doğru %1-%2 eğim verilerek döşenecek olan yatay boruların en yüksek 

noktasında,  
 Boruların aşağıya inip tekrar yükseldikleri yerlere 

 
Havalıklar 
 Kolonların ucuna 

 
Pislik Tutucular 
 Pompa, otomatik kontrol valfleri, sayaç ve kazanlardan önce 

 
4.1. SIHHİ TESİSAT İŞLERİ 

4.1.1. Temiz Su Tesisatı 
4.1.1.1.Borular 
Vaziyet Planı projesinde belirtilen güzergah ve ölçüler dikkate alınarak HDPE boru ile 
getirilerek, Teknik Merkez kollektör vana bağlantılarından itibaren sıcak-soğuk tüm 
hatlarda olmak üzere bütün güzergahlarda Sağlık Bakanlığı’ndan içme suyu borusu 
olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş polipropilen temiz su 
borusu alüminyum folyolu PPRC borular kullanılacak (BF 204-3100/A ve BF 204-
3100); boru askı ve konsolları, diğer sarf malzemeleri ile birlikte (BF 201-3300) pozuna 
uygun döşenecektir. 
 
Borular, bina içerisinde alınmış ölçülere göre doğru kesilerek yerlerine bükülmeden 
tespit edilecektir. Borular yerleştirilirken binanın yapısal kısımlarının 
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zayıflatılmamasına dikkat edilecektir. Çizimlerde özellikleri belirtilmedikçe veya 
Kontrol tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça hiçbir su borusu döşemelere 
gömülmeyecektir. Borular döşenirken boru içlerindeki hava hareketini en yüksek 
noktaya yönlendirmek için yatay borulara akış yönünde yukarı doğru %1-%2 kadar 
eğim verilecektir. 
 
Kat dağıtım boruları en yüksekteki su kullanım seviyesinden 30 cm daha yukarıda 
bulunmalıdır. Tesisatın en üst katında hava tahliyesi sağlanacak şekilde bağlantı 
detayları oluşturulacak; sirkülasyon hattı en üst seviyedeki sıcak su girişi altından 
bağlanacaktır. Açıktan döşenen borular boru açıklığı kelepçeleri ile tutturulacaktır. Boru 
ekseninin duvardan açıklığı 4 cm olacaktır. Üst üste yatay boru demetlerinde soğuk su 
borusu en alta gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Yatay boru demetlerinin profil 
bağlantısı kelepçeli yapılacaktır. Hiçbir şekilde kaynak bağlantısı uygulanmayacaktır. 
Tavan altından geçen borular tavana gömülecek lama demiri ve boru askısı ile askıya 
alınacaktır.  
 
Temiz su tesisatında kullanılacak boruların taşınması, saklanması ve montajında, içine 
kum vs. gibi yabancı madde girmemesi için gereken önlemler alınacaktır. Temiz su 
borularının montajına üst kotlardan başlanmalı; boru ucundan girilebilecek harç, taş vb. 
parçalara önlem olarak branşmanlar aşağı doğru bırakılmalıdır. Montajı yapılmış fakat 
musluk batarya vs. bağlanmamış boru uçları kör tapa vs. ile mutlaka kapatılmalıdır.  
 
Tesisatta kullanılacak vanalar, projesine uygun çap ve basınç aralığında küresel tipte 
olacak ancak kollektör ekipmanlarının yerleştirilmesinde problem olması ve Yapı 
Denetimin değişikliği yerinde bulması durumunda kelebek tip vana kullanılabilir. 

 
4.1.1.2.Kompansatörler 
Projede yer verilmiş ya da verilmemiş olsun, boru uzamasını almak üzere genleşme 
parçası kullanılması gereken noktalarda ihtiyaca ve işin estetiğine göre uygun 
kompansatörler kullanılacaktır. 
Kompansatörler, PN 16 basınç ve en az -30/100°C sıcaklık aralığında çalışabilecek, 30 
mm sönümlü, paslanmaz çelik metal körüklü ve laynerli, eksenel boru tipi olacaktır. 
Montajlarında o andaki hava sıcaklığı göz önüne alınarak ön gerilme verilecektir. 

 
4.1.1.3.Muayene ve Testler 
Testler İdarenin kontrolünde Yüklenici firma tarafından yapılacaktır. İşin 
tamamlanmasından sonra tesisatın tümü iyice temizlenecektir. 
 
Su sisteminin testi için, kaba işlerin bitimi üzerine ve armatürlerin montajından önce 
tüm sıcak ve soğuk su sistemi öngörülen en yüksek basıncın 1,3 misli basınçta (7 kg/cm
² ≡ 100 PSI)’den az olmayan bir hidrostatik basınç altında 30 dakika süre ile 
sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Bu süre içerisinde basınçta düşme olmamalıdır. 
Tesisat devreye alınırken tesisattaki bütün vanalar kapalı duruma getirildikten sonra ana 
vana çok az açılarak, boru hatlarının en uzak ve yüksek kullanma yerinden tesisatın 
havası alınacaktır. Her zonun vanası açılarak ayrı ayrı test yapılacaktır. 
 
Üzeri kapatılacak kısımlarda ya da başka bir nedenle sistemin yalnızca bir kısmının test 
edilmesi gereken yerlerde de test tüm sistem için anlatıldığı gibi yapılacaktır. Ancak test 
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edilmesi gereken en üst yatay hattın 3 cm üzerinde bir düşey boru döşenebilir ve uygun 
basıncı sağlamak için su ile doldurulabilir veya istenen basıncı sürdürmek için bir 
pompa kullanılabilir. Basınç, en az 30 dakika süreyle muhafaza edilecektir. Bu tür 
kısımlarda hava ile test de uygulanabilecektir. 
 
Kullanma suyu boruları, işletmeye alınmadan önce (sıcak, soğuk ve sirkülasyon), tüm 
hidrofor hatları ile birlikte, sağlık nizamlarına uygun şekilde hijyenik şartları sağlayacak 
klorlama işlemine tabi tutulacaktır. 

 
4.1.1.4.Yalıtım 
PPRC boruların yalıtımları aşağıdaki gibi uygulanacaktır. 

 Çapları ne olursa olsun sıva altına gömülen pprc boruların üzerlerine 10 mm 
polietilen esaslı yalıtım (BF 241-302) uygulanarak kireçli sıva ile teması 
önlenecektir. 

 Bina dışından (en az 80 cm. derinlikten/kanaldan) geçmesi gereken ya da 
zemine gömülmesi zorunlu Pprc boruların üzerine en az 20 mm olmak üzere 
kauçuk esaslı yalıtım (BF 241-400) uygulanacaktır. 

 Dış hava şartlarından etkilenecek boruların dışı en az 0,7 mm alüminyum sac 
ile kaplanacaktır. 

 Isıtılmayan mahallerden geçen sıcak su ve sirkülasyon hattı boruları: 
- ½” – ¾” (dahil) : en az 25 mm 
- 1” – 2” (dahil)              : en az 30 mm 
- 2 ½” ve üstü              : en az 40 mm 

alüminyum folyolu prefabrik cam yünü ile (BF 230-600) izole edilecek ve açıktan 
giden (Dış hava şartlarından etkilenecek) yerler ile galeriden geçen boruların üzeri 
ayrıca en az 0,6 mm galvaniz sac kaplanacaktır. 

• Sıcak su ve sirkülasyon hattında yer alan vanalar, otomatik kontrol vanaları, 
pislik tutucular, çekvalfler vb. ekipmanlar (BF 241-600)’e uygun yanmaz, su 
geçirmez kumaştan prefabrik ceket ile yalıtılacaktır. 

 
Bina yakınından geçen temiz su hattından (Boru köprüsü üzerinden) bina içine 
çekilecek borulama, vanalar ve bunlara ait yalıtımlar bu iş kapsamındadır. 
 

4.1.2. Pissu Tesisatı 
Projede belirtilen güzergahta ve ölçülerde kullanılacak pissu boruları (BF 204-410)’e 
uygun kullanılacak, boru askı ve konsolları ve diğer sarf malzemeleri ile birlikte (BF 204-
501) pozuna uygun döşenecektir. Borular döşenirken yatay borulara akış yönünde aşağı 
doğru %1-%2 kadar eğim verilecektir. Pissu kolon boruları (BF 113-000) havalandırma 
şapkası ve  (BF 113-300)’e uygun otomatik hava alma şapkasıyla sonlandırılacaktır. 
 
Pissu tesisatında en alt kat döşemesinin 30-50 cm üzerinde veya yatay boruya geçişten 
yaklaşık 1 m yukarıda düşey kolon boruları üzerine temizleme kapağı monte edilecektir. 
Temizleme kapakları sızdırmaz olmalıdır. 
 
Rögar bağlantılarından önce projede belirtildiği şekilde (BF 226-925)’e uygun pis su geri 
tepme ventilleri kullanılacaktır. 
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Bina tali rögarlarının bir biri ile bağlantısı ve rögarların ana kanalizasyon hattına bağlantısı 
(BF 04.290/604)’ e uygun koruge kanalizasyon boruları vasıtası ile sağlanacaktır. 
 
Yer süzgeçleri  
Projede yerleri belirli olan tüm mahallere (BF 097-302)’e uygun süzgeç kullanılacaktır.  

Sıhhi Gereçler 

Ayrıca belirtilmediyse, armatür ve donanımların tamamı ekstra sınıf; vitrifiyelerin 
tamamı (lavabolar, pisuarlar, WC’ler) antibakteriyel olacaktır. Batarya seçimleri 
Grohe, ECA ve Artema markaları veya dengi üretimlerden İdarenin Onayına sunularak 
yapılacaktır. Sıhhi gereçlerin ortalama yerleşim ölçüleri aşağıdaki şekilde olacaktır. Ancak 
fayans yerleşimi ile uyum sağlanabilmesi için bu değerlerde ufak sapmalar olabilir.  

 
Zeminden itibaren: 

Lavaboların üst kodu  : 85 cm 
Etajer  : 120 cm 
Ayna orta kodu  : 155-160 cm 
Batarya ara muslukları                 : 60 cm 
Sifon pissu bağlantısı  : 50 cm 
Alaturka WC taharet musluğu : 15 cm 

yükseklikte olacaktır. 
 

WC Hacimlerinde: 
• Hilton tezgahlarda kullanılmak üzere (BF 071-1008)’e uygun, mimari tercihlere göre 
tezgah altı veya üstü lavabo ve tesisatı, 
• Bu lavabolar için su çıkış ucu mesafesi lavabo deliği ile uyumlu (BF 089-921)’e 
uygun fotoselli batarya,  
• Hilton tip lavaboların her biri için, lavabo üzerine takılan, gömme tip tezgah üstünde 
görünecek gaga ve bağlantısı paslanmaz çelikten imal, tezgah altında kalacak hazne; 
plastik malzemeden ve en az 1000 ml hacminde olan tezgah altı sıvı sabun makinesi, 
• WC’ler (BF 079-1700)’e uygun gömme rezervuarlı antibakteriyel alaturka hela taşı 
tesisatı ile birlikte tam takım ((BF 089-101)’e uygun taharet musluğu monte 
edilecektir.) 
• Her bir genel lavabo hacmi için birer adet olmak üzere; ABS gövde, ikinci kullanım 
süresi ayarlanabilir, havlu boyu ayarlanabilir, ön kapak güvenlik kilidi olan, elektrikli 
ve pilli çalışabilir yapıda fotoselli kağıt havlu makinesi,  
• (BF 094-400)’e uygun paslanmaz çelik kapaklı kağıtlık, 
• Lavaboların bulunduğu mahallerde lavabo sayısı kadar ve WC iç hacimleri için de WC 
sayısı kadar prinçten kromajlı çiftli askılık, 
 
Duş Hacimlerinde: 
• (BF 089-607)’e uygun banyo ve duş bataryası ve tesisatı (duş borusu ve baş süzgeci 
ile komple batarya) 
• (BF 117-303)’e uygun depolu elektrikli su ısıtıcısı (60 lt; 1800 W) 
• Duş içerisine paslanmaz çelik malzemeden, 3 katlı, yaklaşık 20*20 cm ölçülerde,  
suyun akması için delikli yapıda raflı köşe tip sabunluk, 
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• Paslanmaz çelik malzemeden, raf tipi,  yaklaşık 55 cm boyunda, 2 ızgaralı, duş havlu 
rafı, 
• Her duş mahali için 1’er adet, 2000W 3 ısı kademesine sahip saç kurutma makinası, 

 
[Banyo, WC hacimlerinde kullanılacak fakat mimari ıslak hacim detaylarında yerleri 
gösterilmeyen kağıtlık, havluluk, askılık, saç kurutma makinesi vb. banyo-WC 
aksesuarları monte edilmeden önce yapı denetimin onayı alınacaktır.] 
 
Bataryaların tamamı çift su girişli olacak, gömme tiplerde paslanmaz çelik örgülü esnek 
ara bağlantı ve filtreli ara musluk kullanılacaktır. Muslukların tamamında rozet olacaktır. 
Sifonların tamamı sökülüp temizlenebilir tipte, koku fermetürlü,  pirinç malzemeden 
olacaktır. 

 
Çay ocağı ve Dinlenme: 

• Projde yerleri belirtilen yerlere (BF 083-103)’e uygun tek gözlü damlalıksız eviye, 
(BF 084-101)’e uygun tesisatı ile birlikte monte edilecektir.  
• 20 lt- 2 demlikli, kazanı paslanmaz çelik, aşırı ısınma tertibatı, su seviye göstergesi 
gibi donanımlara sahip elektrikli 20 lt elektrikli çay ocağı temin ve montajı, 
• Ev tipi bulaşık makinası en az A+++ enerji verimlilik sınıfına sahip, ve kontrol 
tarafından seçilen renkte ( beyaz, veya gümüş) olacaktır. Bulaşık makinasında en az 3 
programlı ve az bulaşık (½) özelliğine sahip olacaktır. Makinanın kapak kısmında tuz, 
yıkama ve kurutma göstergesi bulunacak olup hangi aşamada olduğu dışardan 
görülebilecektir. Deterjan olarak tablet, sıvı, toz deterjan kullanılabilecektir. 
• Mahallin sıcak su ihtiyacını karşılamak için elektrikli ani su ısıtıcı cihaz (min.4 lt/dk; 
3000W) kullanılacaktır. 

 
 

4.2. ISITMA TESİSATI 
4.2.1. Borular 
Yapının ihtiyacı olan sıcak su yapıya yaklaşık 30m mesafedeki ısı merkezinden yapı ısı 
merkezi girişine kadar (BF-204-4100) ön yalıtımlı borular ile getirilecektir. Yapılacak bu 
işlemler müteahhit firmanın uhdesindedir.  
 
Projesine uygun güzergahta ve ölçülerde kat kollektörlerine giden ana kolon boruları TS 
EN 10255’e (BF 201-100)’e uygun dikişli siyah çelik boru, dağıtım kollektöründen 
radyatör bağlantılarına kadar oksijen bariyerli spiral koruyucu kılıflı PEX kılıflı boru (BF 
204-920-1-1) kullanılacaktır (BF 204-975 16 mm boru kılıfı dahil). PEX kılıflı borular (BF 
204-972)’a uygun döşenecektir.  
 
Çelik borular, boru askı ve konsolları, kaynak sarf malzemeleri ve diğer sarf malzemeleri 
ile birlikte, 1” çaptan itibaren (BF 201-500)’e uygun kaynaklı imalatla döşenecektir. 
Kaynaklı bağlantılar erime kaynaklı olacaktır. Boru yön değiştirmeleri yalnız kaynaklı 
ekleme parçaları ile yapılacaktır. Dirsek, T vb. tip tesisatın yapılması için boruların açılı 
kesilmesine veya yiv açılmasına izin verilmeyecektir. Diş açılan borularda diş açıldıktan 
sonra keten sarılacak ve sülyen ile sıvanacaktır. Kıvırma işlemi borunun kaynak yapıldığı 
yere gelmeyecek ve kaynak nötr eksende kalacaktır.  
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Dirsek, T ve benzeri tip tesisatın yapılması için boruların açılı kesilmesine veya yiv 
açılmasına izin verilmeyecektir. Diş açılan borularda diş açıldıktan sonra keten sarılacak ve 
sülyen ile sıvanacaktır. Kıvırma işlemi borunun kaynak yapıldığı yere gelmeyecek ve 
kaynak nötr eksende kalacaktır.  
 
Borular döşenirken boru içlerindeki hava hareketini en yüksek noktaya yönlendirmek için 
yatay borulara akış yönünde yukarı doğru %1-%2 kadar eğim verilecektir. Tesisat boruları 
sıva üstünde kelepçelerle sağlam bir şekilde tespitli ve kolay kontrol edilebilecek 
yerleşimle döşenecektir. Kelepçeler bağlantı elemanlarının üzerine gelmemelidir. Yan yana 
birlikte geçen borulara konulacak kelepçeler aynı seviyede olacak, kelepçeler boruyu tam 
kavrayacak şekilde boru çapına uygun olacaktır. Kelepçe için açılan montaj delikleri 
içeriye doğru genişleyen koni biçiminde delinecektir. Kelepçeyi tutan harç yeterli dozajda 
yapılarak iyice sıkıştırılacaktır. Borular arasında ve boruların duvarla arasında bırakılacak 
mesafenin doğru belirlenebilmesi için öncelikle büyük çaplı borular yerleştirilecek, ancak 
boru içine yabancı madde girmemesi için önlem alınacaktır. Duvar veya döşemeyi delmek 
suretiyle yerleştirilen borular uygun boyuttaki (çapı, boru çapından iki çap daha büyük ( ̴10 
mm), duvar ve döşeme yüzeylerini 25 mm aşacak uzunlukta) korozyona dayanıklı boru 
gömlekleri (çelik kovan) içinden geçirilecektir. Kovan alt ve üst kısımlarına (cam yünü 
dolgu sonlarına) yangına dayanıklı mastik dolgu yapılacaktır. Gömlek içinde boru ek yeri 
bulunmayacak, boru ve gömlek arasındaki boşluk camyünü ile doldurulacaktır. Tavan 
altından geçen borular tavana gömülecek lama demiri ve boru askısı ile askıya alınacaktır. 
Boruların aşağıya inip tekrar yükseldikleri yerlere hava tüpü yerleştirilecektir. Yatay ana 
borularda çap değişikliği, hava toplanmasını önlemek amacıyla eksantrik redüksiyonla 
gerçekleşecektir. Üst üste monte edilen borularda soğuk olanın alta gelmesine dikkat 
edilecektir. 
 
PEX boruların montajında; zemindeki şapa giriş ve çıkışlardaki 90° bükmelerde köşe 
düzeltici kullanılacak ve zeminden çıkan boruların radyatöre bağlanacağı ağızlar boruların 
bükülmeyeceği şekilde aşağıya bakacaktır.  
 
Her boru devresinin en alt noktasında devrenin boşaltılmasını temin için devrenin 
basıncına ve işletme sıcaklığına uygun şartta, ¾” küresel bir boşaltma vanası kesinlikle 
tesis edilecektir. Bir boru devresinin boşaltılması diğer boru devrelerini etkilememelidir. 
Drenaj vanaları yerden max. 160 cm. yüksekte olacak ve drenaj hatları pissu çukuruna 
irtibatlandırılacaktır. 
 

4.2.1.1.Kompansatörler 
Sıhhi tesisat bölümünde belirtilen esaslar doğrultusunda ısıtma tesisatı borularında (ılık 
hatlarda:10-100°C arası) kullanılacaktır. 
 
4.2.1.2.Muayene ve Testler  
Tesisat döşendikten sonra sızdırmazlık testi, İdarenin kontrolünde Yüklenici firma 
tarafından yapılacaktır. İşin tamamlanmasından sonra tesisatın tümü iyice 
temizlenecektir. Boruların soğuk testi en az 10 Atü basınçla yarım saat süreyle 
gerçekleştirilecektir.  
 
Bununla birlikte mobil sistemdeki PEX boruların üzeri kapatılmadan soğuk test 
yapılacak ve sistemin havası alınacaktır. Tesisata basılan su basıncı, sistemin çalışma 
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basıncının 1,5 -2 katı olacaktır. İlk anda manometrede herhangi bir düşme olup 
olmadığı gözlenecek ve tesisat 24 saat basınç altında bekletilecektir. Verilen sürenin 
sonunda basınçta düşme yok ise basınç işletme basıncına düşürülecektir. Test olumsuz 
sonuçlanırsa kaçaklar giderildikten sonra yeniden yapılacaktır.  
 
4.2.1.3.Boya-Yalıtım-Etiketleme  
Test işlemi biten çelik tesisat borularının tamamı (BF 231-101)’e uygun iki kat sülyen 
ile ve (BF 231-201)’e uygun yağlı boya ile boyanacaktır. Boyaması tamamlanan 
borulardan;  

  
• Döşeme içine veya döşeme boyunca tesis edileceklerin tüm dış yüzeyi bir (1) kat 

zift esaslı aside dayanıklı boya/bitümlü vernik ile boyanacak ve T:105° C’ye kadar 
sıcaklık dayanımlı, TS EN 14304 belgeli, λ20:0,038 olan 6 mm. kalınlıkta 
elastomerik kauçuk köpükle yalıtılacaktır 

• Isıtılmayan hacimlerden/ısı santralinden, tavan ya da süpürgeliklerden geçen 
dağıtım-toplama boruları 1 kat da yağlı boya ile boyandıktan sonra alüminyum 
folyolu prefabrike camyünü (BF 230-1200)’e uygun yalıtılacaktır. Yalıtım 
kalınlıkları:  

 
 ½" -¾" (dahil)              : en az 25 mm  
 1"    : en az 30 mm  
 1¼"-1½" (dahil)   : en az 40 mm  
 2” ve üstü  : en az 50 mm  

 
• Çatıdan veya dış havaya açık ılık tesisat hatları (55-100° C aralıktaki), bir kat da 

yağlı boya ile boyandıktan sonra bu maddede belirtilen kalınlıklarda prefabrik cam 
yünü ile yalıtılarak üzeri 0,6 mm galvaniz sac ile kaplanacaktır.  

• 55°C’den düşük sıcaklıktaki ılık hatlardaki yalıtımlar sıhhi tesisat bölümündeki gibi 
olacaktır.  

• Isıtılan hacimlerdeki ısıtma boruları duvar rengi ile aynı (uyumlu) renkte iki kat 
yağlı boya ile boyanacaktır.  

• Tesisatta kullanılan Ø25 mm ve yukarı çaptaki flanş bağlantılı vanalar, otomatik 
kontrol vanaları, pislik tutucular (BF 241-600)’e uygun yanmaz, su geçirmez 
kumaştan prefabrik ceket ile yalıtılacaktır. Vana ve armatür uygulamalarında 
flanşlar tamamen yalıtılacak, vana ceketi, flanşlardan itibaren en az 50 mm 
bindirmeli olarak ve vanaların boğaz kısmında boşluk bırakılmayarak 
uygulanacaktır.  

 
Yalıtılmış borular, içeriğini belirten renkli yazı ve akış yönü ile işaretlenecektir. Gidiş 
borularının üzerine kırmızı; dönüş borularının üzerine mavi etiketleme yapılacaktır. 
Boru dış yüzey sıcaklıklarına dayanıklılığı uluslararası akredite edilmiş boru etiketleri, 
boruların görülebilir taraflarına, yerine göre 5-8 metrede bir, her duvar geçişinde iki 
tarafa, boruların yön değiştirdiği yerlerde, cihaz giriş-çıkışları, kollektörler ve vanalara 
yakın yerlerde, standartlarda belirtilen tehlike işaretleriyle birlikte uygulanacaktır. 
Vanaların açık-kapalı konumları, üzerlerinde yok ise işaretlenecektir. 
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Tesisatta uygulanacak demir imalatlar (çeşitli ızgaralar, profiller vb.) (BF Y-23-176)’ya 
uygun olacak ve demir imalatların tamamı (BF 231-101/0102’e uygun 2 kat sülyen ile 
boyanacaktır. 
 

4.2.2. Isıtma Kollektörü ve Su Bağlantıları 
Patent çelik çekme borudan (BF 173-200)’e uygun ısıtma kollektör borusuna (BF 173-
300)’e uygun flanşlı kollektör ağızları kaynatılarak projede yer verilmiş ya da verilmemiş 
olsun termometre, manometre, boşaltma musluğu gibi gerekli tüm ölçüm cihazları monte 
edilecektir. Bütün ölçüm cihazları, sistemin çalışmasını kesmeden servis yapmaya izin 
verecek şekilde kılıfları içerisine ayakta ve çıplak gözle okunabilecek şekilde monte 
edilecektir. 
 
Tesisat gidiş kollektöründe pompaların çıkışlarına çekvalf ve çekvalfin üzerinde kalan 
suyun boşaltılabilmesi için üstten (½”) boşaltma vanası takılacaktır. Ø 40 ölçüsünden 
büyük çaplı çek valfler disco tipi olacaktır.  
 
Ana dağıtım-toplama borularında ve projede gösterilmemiş bile olsa kol ayrılmalarında 
genel özellikleri (BF 210-700) tarifine uygun flanşlı paslanmaz tam geçişli çelik küresel 
vana monte edilecektir. 
 
Pompaların titreşimlerinin boru şebekesine geçmemesi için pompalarla boru arasına (BF 
220-300)’e uygun kauçuk titreşim yutucu monte edilecektir. 
 
Tortu ayırıcılar (BF 225-220)’ye uygun flanşlı; pislik tutucular (BF 221-300)’e; geri tepme 
ventilleri (BF 227-300)’e uygun olacaktır. 
 
Tesisat dolumu, şamandralı mekanik sistem ya da manuel (gidiş kollektörüne bağlantılı 
küresel vana ile) sağlanabilecektir. 

 
4.2.3. Radyatörler, Kat Kollektörleri ve Montajı  
Radyatörler, (BF 165-700)’e uygun panel radyatör olmak üzere projesinde gösterilen 
yerlerine ve projede belirtilen ölçülerde monte edilecektir.  Her radyatör üzerinde bir adet 
(BF 170-201)’ye uygun köşe tip radyatör musluğu ve bir adet (BF 170-401)’e uygun köşe 
tip termostatlı radyatör muslukları bulunacaktır. Her radyatör üzerinde bir adet (BF 172-
102)’ye uygun hava alma musluğu (otomatik pürjör) bulunacaktır. Radyatörler 
yerleştirilirken arka yüzleri ile duvar arasında 4 cm, yerden 5-10 cm boşluk bırakılacaktır. 
Pencere önünde gösterilen radyatörler yerleştirilirken pencere mesafeleri dikkate alınarak 
ortalanacaktır. 1,6 metreden uzun radyatörler, çapraz yönlü bağlanacaktır.  
 
Proje üzerinde görülen pompalar, vanalar, çekvalfler, termometre, manometre, hava tüpü 
ve otomatik pürjörler de dahil tüm tesisat tariflerine göre eksiksiz uygulanacaktır.  
 
Seçilen radyatörlere ait ısıl değerler toplamı projede yer alan binanın toplam ısıl 
değerinden daha düşük olmayacaktır.  Markalara ait ısıl değerler seçim öncesi 
mutlaka İdareye sunulacaktır. 

 
Sistemde (BF 204-980)’e uygun, projede yer alan hat sayısına göre mini küresel vanalı 
kollektörler kullanılacak olup mini küresel vanalı kollektörler komple, metal (kumanda) 
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kutusuyla ve otomatik hava atma cihazıyla temin edilecektir. Kollektör üzerinde 
manometre, termometre takılı olacaktır. 
 
Kılıflı boru kollektör dolabı Mimari proje ve şartnamede tanımlanmış olup zemin ve 
1.katta yer alan tüm kollektörler Mimari tercihler doğrultusunda İdarece seçilecek dolap 
içine yerleştirilecektir. 
 
Tesisat üzerinde en üst noktalarda hem gidiş hem dönüş boruları üzerinde ve diğer hava 
oluşabilecek dönüş yükselmelerinin olduğu yerlerde (BF 174-400) pozuna uygun hava 
alma tüpleri yerleştirilecektir. 
4.2.4. Sıcak Hava Apareyleri ve Montajı 
Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (BF 167-500)’ pozuna uygun olmak üzere 
projesinde gösterilen yerlerine ve projede belirtilen kapasitelere göre monte edilecektir.  
Her aparey üzerinde iki adet (BF 210-700)’e uygun kesme vanası bulunacaktır. 
 
Seçilen apareylerin ısıl değerleri toplamı projede yer alan binanın toplam ısıl 
değerinden daha düşük olmayacaktır.  Markalara ait ısıl değerler seçim öncesi 
mutlaka İdareye sunulacaktır. 
 

4.3. HAVALANDIRMA TESİSATI 
Bu bölüm, havalandırma ve egzoz sistemi uygulanan tüm birimlerin her türlü havalandırma 
tesisatının yapılmasını kapsar. Teçhizat ve kanal sisteminin düzeni; bunlar için ayrılan yerlere 
tam uyacak ve iç kısımlara müdahale ve bakım işlemlerinin etkili bir biçimde 
gerçekleştirilebilmesi için ulaşıma yeterli açıklıklar bırakarak tesis edilecektir. 
 
Aynı tip teçhizattan iki ya da daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunda bunların hepsi aynı 
imalatçının imalatı olacaktır. 
 
Havalandırma tesisatının projede gösterildiği şekilde yapılması esas olmakla birlikte, projede 
filtreleri, menfezler ve benzeri olmazsa olmaz tüm unsurlar eksiksiz olarak yapılacaktır. 
 
Fanlar için ortaya konulan debi ve basınç karakteristikleri sistemde olması gereken çıktı 
değerlerini ifade ettiğinden fan ve motor verimi ne olursa olsun söz konusu değerler, fanın 
çalışma veriminde sahip olacağı performans eğrisi içinde kalacaktır. 
 
4.3.1. Hava Kanalları 
Hava kanallarında kullanılacak malzemeye ilişkin temel prensip; ısıtılarak-soğutularak enerji 
kazandırılmış havayı taşıyan üfleme kanalları ya da hava emiş kanalları galvanizli çelik 
sacdan, aşağıda belirtilen kalınlıklarda imal edilecek ve üzeri tariflere uygun olarak 
yalıtılacaktır. Emilen havanın ısıtma-soğutma çevrimine sokulmadığı hava kanalları ile egzoz 
kanallarında ısı yalıtımı uygulanmayacak (gerekmesi halinde yoğuşmaya karşı önlem 
alınacak) ve tamamı galvanizli çelik sac olacaktır. 
 
Hava kanalları, darbeye mukavim ve hava sızdırmaz şekilde imal edilecektir. Galvanizli 
kanal, dirsek, şekilli parçalar ve diğer tüm branşmanların malzemesi TS EN 10346, imalatı 
TS-EN 1505-1506’ya, montajı ve testi TS-EN 1507, TS-EN 12237’ye ya da ASHRAE-
SMACNA standartlarına uygun olacaktır. Askı detay ve yerleşim uygulaması TS EN 
12236’ya göre yapılacaktır. 
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Tüm hava kanallarının ve fittingslerin fabrikasyon olması yani bir atölyede veya fabrikada 
otomatik makinelerle kesilip bükülmesi, kilit ve dikişlerinin yapılması şarttır. Şantiyede caka 
kullanılarak el ile kanal ve fittings imalatı kabul edilmez. Kanalların boyuna dikişleri de bu iş 
için özel geliştirilmiş makinalarla yapılacaktır. Kanal ek yerleri “Pittsburgh keneti” yöntemi 
ile birleştirilecektir. Kanal cidarlarının çarpılmasını ve titreşim yapmasını önlemek için 
diagonal olarak katlamak sureti ile baklava formu verilecektir ya da başka yöntemlerde 
mukavemeti arttırılacaktır. 
 
Tüm kanal parçaları, dirsek ve branşmanları, ses seviyesi ve aerodinamik açıdan en uygun 
şekilde dizayn edilecek ve titizlikle monte edilecektir. Kanal parçaları birbirlerine, ‘gövde 
sacından bükülmüş’ veya kanal kesitine göre seçilecek galvanizli sacdan mamul ve yaslanma 
noktası mastikli özel profilden flanşlar ile birleştirilecektir. Özel profilden imal edilen 
flanşlar, kanal parçalarına panç veya punta kaynağı ile sabitlenecek, eğer punta kaynağı 
kullanılır ise punta yapılan noktalar galvaniz boya ile boyanacaktır. Flanşlar arasında 
elastikiyetini kaybetmeyen conta kullanılacaktır. Özel kanal flanşlı ile imalatta ve yardımcı 
malzemelerin (conta, mastik vb.) kullanımında mutlaka imalatçı firma montaj talimatlarına 
uyulacaktır. Düşük hızlı ve basınçlı konvansiyonel bağlantılı kanallarda, ek yerleri toz ve 
yağlardan temizlenerek sertleşmeyen ve yangına dayanıklı tip mastik; yağlı ve nemli egzoz 
havası nakledilen kanallarda yağa dayanıklı ve sertleşmeyen tip mastikler kullanılacaktır. 
Projede belirtilen yerlere veya belirtilmese de teknik gereklilik içeren yerlere hava ayar 
damperleri ve geri dönüşsüz damperler konulacak ve asma tavan yapılması durumunda bu 
damperlere müdahale için kontrol kapağı öngörülecektir. Tüm ayrım noktaları ile damperlerin 
yakınına konulacak denetim ve temizleme kapakları, ölçüm elemanları yuvaları veya damper 
gibi hava ayar elemanları kolayca ulaşılabilir bölgelerde ve hava sızdırmaz şekilde olacaktır. 
Kanal imalatında boyutuna, basınç kademesine göre gerekli diagonal ve çevresel 
sağlamlaştırma elemanları kullanılacaktır. Askı tertibatı ve tüm diğer montaj malzemesi aksi 
belirtilmedikçe galvaniz kaplamalı olacaktır. Tüm askı ve tespit elemanları dübel ile bina 
beton elemanlarına (ya da bağlantı elemanları ile cıvatalı olarak çelik konstrüksiyona) tespit 
edilecektir. Askı ve tespit elemanlarından yapıya titreşim geçmemesi için araya titreşim 
önleyici ara parçası konulacak (taşıyıcı profil ile kanal arasına NEOPREN lastik levhalar 
konulması) veya uygun alternatif yöntemler kullanılacaktır. Gerekli olması halinde deprem 
hasarlarını önleyici bağlantı elemanları kullanılacaktır. Bağlantı ve tespit vidaları kadmiyum 
kaplı olacaktır. 
 
Yeterli büyüklükteki yerlerde, dirsek yarıçapları standart olmalıdır. Kanal montajında keskin 
dönüşlerden kaçınılacak ancak zorunluluk arz etmesi durumunda ve bir yöndeki ölçüsü 300 
mm’yi aşan dirseklere, çift cidarlı eğrisel kanatlar konacaktır. Kanat yüzeyleri ve köşeleri 
pürüzsüz olmalıdır. 
Hava kanallarının dilatasyon geçişlerinde flexible kanal uygulanacaktır. Duvar veya döşeme 
içinden geçen kanallar yangın geçişini engelleyecek malzeme ile kaplanacaktır. Yangın 
güvenlik hollerinde geçen hava kanalları yangına karşı 5 cm alüminyum folyo kaplı taş yünü 
ile izole edilecek ve askı adetleri normalden 2 kat fazla olacaktır. 
 
Montajı tamamlanan hatlardaki tüm açıklıklar yabancı madde ve toz girmemesi için uygun 
şekilde kapatılacaktır. İşin yapımında işletmeye alınmadan önce hava kanallarının içinden 
görüntü alınarak, kanal içinde toz, inşaat artığı, istenmeyen malzemeler olmadığının tespiti 
istenilebilir. Tespitin olumsuz olması durumunda kanal içleri bu iş için geliştirilmiş özel 
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ekipman ile temizletilecektir. Yüklenicinin Şantiye Şefi, tüm hava kanalları için yatay ve 
düşey geçişlerdeki delik ölçüleri ve gerekli şaft ölçülerini betonarme aşamasında önce şantiye 
ekibine yazılı olarak bildirilecektir. Delik ölçüleri, kanal ölçülerinden en az 100 mm daha 
geniş olacak ve kanal montajı sonrasında taş yünü yalıtımla doldurulacaktır. Kanalların 
birbirleri arasındaki mesafeler ile tavan, taban ve duvarlar arasındaki mesafeleri, 
hesaplamaları yapılan yalıtım kalınlıklarının uygulanmasına engel olmayacak şekilde 
oluşturulacaktır. 
 
Aşağıdaki tabloda kanalın en geniş kenarına göre verilmiş minimum sac kalınlıkları 
gösterilmiştir. 
 

Anma ölçüsü  (En geniş kenar) b 
(mm) 

Sac kalınlığı en az 
(mm) 
Galvanizli çelik sac 

    b £ 250 0,50 
250 < b £ 500 0,62 
500 < b £ 1000 0,75 
1000 < b £ 1400 0,88 
1400 < b £ 2000 1,00 
2000 < b £ 2500 1,13 
2500 < b  1,25 

 
Projede belirtilen yerlerde kullanılacak galvanizli sacdan hava kanalları (BF 261-151)’e 
uygun olacaktır. 
 
Kanal yalıtımları, kanallarda sızdırmazlık testi onay alındıktan sonra yapılacaktır. (BF 265-
601)’e uygun kauçuk yalıtımın üzerine alüminyum folyo uygulanacaktır. Açıktan geçen, dış 
etkilere maruz kalabilecek kanal yalıtımlarının üzerine kullanılacak metal kaplamalar,  

• Yalıtım çevre uzunluğu 300 mm.’den küçük olduğunda 0,7 mm. 
• Yalıtım çevre uzunluğu 300 mm.’den büyük olduğunda 0,8 mm. 

ASTM B 209, Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşımında veya muadili düz alüminyum 
levha ile yapılacaktır. Alüminyum kaplamaların montajındaki çevresel ve boyuna olarak 
bindirmeler en az 50 mm olacaktır. 

4.3.2. Anemostat ve Menfezler 
Menfezler; ayarlı kanatlı tipte, çevresi aksi belirtilmedikçe çekme alüminyumdan, iki kat 
istenilen renkte RAL boyalı olacaktır. Emiş menfezleri tek, üfleme menfezleri çift sıralı ya 
da anemostat şeklinde olacaktır. Menfezler ayar damperleri, plenum box ile birlikte tüm 
aksesuarlarıyla komple temin edilecektir.  
 
Tüm anemostat ve menfezler, projelerde belirtilen hava miktarları dikkate alınarak, 
imalatçı firma seçim abakları ve diyagramlarından, mahalde istenilen ses seviyesine, hava 
hızına ve basınç kaybına göre seçilecektir. Menfez ve anemostat seçiminde hava ayar 
damperinden kaynaklanabilecek ses de dikkate alınacaktır. Anemostatlar ve diğer dağıtıcı 
menfezlerin hava cereyanına sebep olmayacak şekilde, üfleme havası ve mahal havasını 
karıştırarak, odada müsaade edilen sıcaklık sınırlarında üfleme yapabilmesine dikkat 
edilecektir (indüksiyon etkili). Mümkün olduğunca üflemelerin duvardan yapılacağı 
şekilde menfez bağlantıları yapılacaktır. 
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Plenum box’lı menfez (akustik izoleli) ve anemostat kullanımında flexible kanal ebadının 
kutu bağlantı ağzına uygun olacak şekilde sipariş edilmesine dikkat edilecektir. Bağlantı 
ağzı üzerinde hava damperi bulunacaktır. 
 
Tüm montajları takiben sistem devreye alınacak ve projede öngörülen hava miktarlarının 
mümkün olan hassasiyette ayarlanabilmesi için tüm sistem gerekli ölçme cihazları 
kullanılarak reglaj edilecektir. 
 
4.3.3. Havalandırma Santral Hücreleri 
Standart 
%100 taze havalı klima-havalandırma santrali, TS EN 1886’ya uygun üretilmiş olacak ve 
klima ünitesinin onaylanmış proje değerlerini sağladığı (EUROVENT sertifikası) 
belgelendirilecektir. Santral seçiminde projedeki debi üzerinden batarya yüzey hızı 3,15 
m/s’nin altında olacaktır. Gövde ses yutumu 125 Hz.’de en az 14 dB olacaktır. 
 
Karkas ve Paneller 
Santral karkası, alüminyumdan mamul özel profiller ve kompozit malzemeden köşe 
elemanlarından veya galvanizden mamul ve toz boyalı çelik karkas ile köşe parçalarından 
oluşacaktır. Karkas 12-20 mm. arasındaki yükseklikte 2 kat epoksi boyalı DKP sacdan, 
kaldırma kulaklı kaide üzerine oturtulacaktır. Santralin mekanik dayanım sınıfı D1 
(max:4mm/m sehim) olacaktır.  
 
Santral hücrelerinde bakım için kapılar bulunacaktır. Tüm paneller, kapılar ve giriş 
panelleri, arasında taş yünü yalıtımıyla çift cidarlı olacaktır. İç panel sacları paslanmaz 
çelik veya min. 0,8 mm kalınlıkta galvanizli sac malzemeden imal edilecektir. Dış panel 
sacları istenilen RAL renginde PVC kaplı min. 0,95 mm galvanizli sac olacak veya min 1 
mm kalınlıkta galvanizli sac malzemeden imal edilip neme karşı istenilen RAL renginde 
polyester boya ile boyanacak ve koruyucu film ile kaplanacaktır. Isı iletimi, ısıtma ya da 
soğutma bataryası bulunanlar için EUROVENT’e göre T2 (en fazla 1 W/m2K) olacaktır. 
 
EPDM conta ile sızdırmazlık sağlanacaktır. Sızdırmazlık sınıfı 400 Pa’ya kadar 0,22 
(l/s.m2)’den küçük olacaktır. Dış hava koşullarında çalışacak santrallerin üst yüzeyi yağışlı 
hava koşullarına karşı elastomer polymer bitümlü su geçirmez kaplama ile kaplanacak, dış 
yüzeyinde çerçeve ile birleşim yerlerine ekstra silikon uygulanarak suya karşı yalıtım 
artırılacaktır. 
 
Santral aydınlatma lambalı olacaktır. 
 
Damperler 
Kontrol damperleri çerçeveleri alüminyum ya da galvaniz sacdan olacaktır. Damper 
kanatları; 100 mm çerçeveli damperlerde alüminyum, 200 mm çerçeveli damperlerde 
galvaniz sacdan ve çift cidarlı olarak imal edilecek ve aerodinamik tasarımda olacaktır. 
Damper kanatçıklarının uçlarında ve çerçevelerinde conta kullanılacaktır. Damperler 
servomotor bağlantılı olacaktır. 
 
Filtreler 
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Santralde metal çerçeveli kaset tipi (EU4)G4 filtre kullanılacaktır. Filtreler kendilerini 
tutacak olan galvaniz bir çerçeveye contalar ve sıkıştırma mekanizmaları ile tutturulduktan 
sonra santral çerçevesine filtre edilmemiş hava by-pass’ını EN 1886’ya göre %0,5’i 
geçmeyecek şekilde monte edileceklerdir. Filtrenin sınıfı belgelendirilecektir. 
 
Isıtıcı Batarya 
Isıtıcı bataryalar en az 16 bar manometrik basınçta çalışmaya uygun olacaktır. 
Serpantinler, bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, santrale uyacak ölçü ve 
konstrüksiyonda, montajı için gerekli kızakları ile birlikte olacak ve logaritmik Δtm = 
60°C projesindeki değerleri veren hesap raporları ile birlikte onanmak üzere İdareye 
sunulacaktır. 
 
Fanlar  
Fanlar çift emişli düşük basınçlı radyal tip olacak, fan komplesi; fan, motor, fan 
muhafazası, esnek fan basma bağlantısı, emiş tarafı koruyucu kafesi fan kaidesi ve titreşim 
takozlarından oluşacak ve kompakt dizayna sahip olacaktır.  
 
Fanın motor tahrik mekanizması direk tahrikli-kavramalı olacaktır. Fan devri 1500 d/d’nın 
altında olacaktır. Fan motorları, Uluslararası Motor Verimlilik Sınıflarına göre IE2 (EFF1) 
yüksek verimlilik sınıfında olacaktır. Tüm fan motorları en az IP44 sınıfı korumalı ve 
yalıtımlı olacaktır. Fan rotoru, ISO 1940 standartlarına uygun olarak dinamik balanslı, 
titreşimsiz çalışacaktır. 
 
Fanlar galvaniz çelikten imal edilmiş olacaktır. Fan ve motoru, kızakları ile birlikte çelik 
bir kaide üzerine monte edilmiş olacaktır. Titreşim takozları santralin altındaki takviyeli 
profil üzerine monte edilmiş olacaktır. Fanların bağlantı ağızlarında flanşlı elastik bağlantı 
elemanları bulunmalıdır. 
 
Santral hücre fanları, değişken devirli (kademeli/hız kontrollü) olacak, otomatik kontrol ve 
otomasyon sistem elemanları ihtiva edecek elektrik kumanda panosu, montajlı olarak 
verilecektir. 

 
4.4. SOĞUTMA TESİSATI (Değişken Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi) 
Yapı İdare kısmında Merkezi klima sistemi kurulacak olup, zemin katta bulunan çay ocağı ve 
dinlenme mahalli ile 2. Katta bulanan MCC odası merkezi sistemden ayrı split klima sistemi 
ile soğutulacaktır. 
 
Uygulamada öncelikle marka seçimi yaptırılacak, daha sonra seçilen marka ürünle 
uygulamacı firma tarafından hazırlanan teknik spesifikasyon ve uygulama projesi yüklenici 
tarafından Kurumun onayına sunulacaktır. Uluslararası metrekaredeki gaz limit standartları 
dikkate alınarak (bu sorumluluk uygulamacı firmaya aittir.) hazırlanacak bu projelerde bakır 
boru güzergahı ve çapları, sistem drenajları, dış ve iç ünite arasındaki düşük akım sinyal hattı 
ile cihaz ve joint kodu belirtilen yerleşime vs. yer verilecektir. Mevcut proje ve teknik 
şartnamede bulunmayan ancak sistemin çalışması için zorunlu olarak yapılması gereken 
imalatlara da bu proje de yer verilecek ve tüm bu imalatların yapımı için gerekli her türlü 
malzeme ve işçilik için her hangi bir ücret talep edilmeyecektir. Söz konusu bu projeler 
İdarece onaylanmadan kesinlikle imalata geçilmeyecektir. 
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Tüm sistem aşağıdaki teknik özellikler doğrultusunda randımanlı çalışır halde imal edilecek 
ve sistem imalatı bittikten sonra, tüm sistemin çalışma prensipleri, bakım ve kullanımı ile 
ilgili olarak bina teknik personeline imalatçı firma tarafından eğitim verilecektir. 
 
Merkezi klima ve split klima sistem elemanlarının (Dış ünite, iç ünite, kablolu kumanda, 
merkezi kumanda ve joint) temini ve montajı, iç ve dış üniteler arasındaki bakır boru ve 
iletişim kablolarının çekilmesi, drenaj hatlarının yapımı, boruların izolesi, açıktan geçen tüm 
tesisatın mimari dokuya uygun olacak şekilde gizlenmesi, cihazların elektrik bağlantıları, iç 
ünite askısı, dış ünite kaidesi, dış ünite etrafının korumaya alınması, gaz şarjı, devreye alma 
dahil,  sistemin çalışır halde teslimi bu tanım kapsamında yer almaktadır. 
 
VRF sistem için önerilecek cihaz; projedeki toplam boru mesafesini, bir dış ünite grubuna 
bağlı iç üniteler arasındaki kot farkını, dış ünite ile o üniteye bağlı en alttaki iç ünite 
arasındaki kot farkını, ilk jointten sonra en uzak iç üniteye kadar olan boru uzunluğunu ve 
bağlanacak iç ünite sayısını karşılayacaktır. 
 
VRF sistemi, projede verilen değerlerde ve (BF 280-1200) tariflerine uygun olacaktır. Ancak 
dış ünitelerin EER (Soğutma etkinlik katsayısı) değeri en az 3,2 ve COP değeri 3,65’in 
üzerinde olacak ve sistem aşağıda belirtilen fonksiyonları yerine getirebilecek şekilde bir 
bütün halinde temin edilecektir.  

 
• -5 °C ve + 43 °C dış sıcaklıklarda soğutma yapabilme 
• -20 °C ve + 15 °C dış sıcaklıklarda ısıtma yapabilme 
• Eş zamanlı çalışma  

 
Sistem sadece soğutma, sadece ısıtma, ısıtma öncelikli, soğutma öncelikli, soğutma ya da 
ısıtmaya çalışan iç ünite sayısına göre öncelikli (fazla olan öncelikli) ve seçilmiş iç ünitenin 
seçimine göre öncelikli olarak ayarlanabilmelidir.  
 
Dış Üniteler  
Dış ünitelerin 1 m uzağında ve yerden 1.5 m yüksekten yapılan ses ölçümünde dış ünitelerde 
ses basınç seviyesi 60 db(A) altında olacaktır.  
 
Tüm dış üniteler ilk kalkışta yüksek akım çekilmesini önlemek amacıyla yumuşak kalkış (soft 
start) özelliğine sahip olmalıdır. Elektrik gidip gelmelerinde kompresör “dur- kalk”larını 
önlemek için standart koruma olmalıdır. 
 
Kışın kar yağışının dış ünite fanının bloke etmesini engellemek için kar koruması olmalıdır. 

 
İç Üniteler 
İç üniteler (BF 280-2200)’e uygun kaset tipi olacaktır.  
 
Her iç ünite otomatik arıza teşhis sistemine sahip olacaktır. Her mahal için mahalde (projede 
yer alan mahal isimleri baz alınacaktır) birer adet (BF 281-302)’ye uygun kablosuz uzaktan 
kumanda bağlanacaktır.   
 
İç üniteler kademeli fana ve yıkanabilir filtreye sahip olacaktır. Ses seviyesi en yüksek 
devirde 43 dBA’yı geçmeyecektir.  
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İç ünitelerin içinde fabrikada monte edilmiş elektronik genleşme vanası, dönüş havası sıcaklık 
sensörü, ısı değiştirgeci gaz sıcaklık sensörü ve ısı değiştirgeci likit sıcaklık sensörü olacaktır. 
Elektronik genleşme vanası sıcaklık ölçümlerinden aldığı bilgiyle soğutmada aşırı ısıtma 
(super-heat), ısıtmada aşırı soğutmaya (sub-cooling) göre açılıp kapanarak iç üniteye giren 
gaz miktarını dış ünite ile koordineli olarak sürekli ayarlayacaktır.  
 
İç ünitelerde donma koruması, aşırı ısınma koruması ve ısıtmada soğuk üflemeye karşı 
koruma olacaktır. 

 
Sistem Kontrolü 
Sistemde ± 0,5° C hassasiyetle ayar sıcaklığına ulaşmak ve minimum enerji tüketimi için 
mikroprosesör kontrolü olacaktır.  
 
Kontrol sistemi otomatik diagnostik özelliği ile sistemin her hangi bir noktasındaki problemi 
algılayarak kullanıcıya bildirecektir. Kablolama ve borulama hataları aynı sistemle 
görülebilmelidir. 
 
Sistem problemleri dış ünitelerden ya da iç ünite kumanda LCD ekranlarından ilgili hata 
kodları vasıtasıyla kullanıcıya bildirilebilmelidir.  
Merkezi kumanda üzerinden kullanım alışkanlıklarına ilişkin teknik veri oluşturabilecek iç 
ünite çalışma aralıkları ve arıza bildirimlerinin görülebilmesi amaçlanacaktır. Bu çerçevede 
aşağıda belirtilen tanımlamalar verilmiş olsa da amaca uygun olmak ve İdare tarafından 
onanmak üzere daha değişik kumanda fonksiyonları uygulanabilecektir.   

 
Lokal Kumandalar 
Her tip iç ünite, kablosuz uzaktan kumandayla kontrol edilebilmelidir. Sistem arızaları 
kablosuz uzaktan kumandadan da görülebilmelidir. Her iç ünite için bir adet kablosuz 
kumanda öngörülmüştür. Kablosuz uzaktan kumandada; 

 Sistemde meydana gelebilecek arızaları gösterir likit kristal ekran 
 Kumanda üzerinden  

- İç ünitenin çalışıp çalışmadığı 
- Otomatik salınım kanadının devrede olup olmadığı 
- Ayarlanan sıcaklık değeri 
- Çalışma modu  
- Test operasyonu 
- Fan hızı 
- Filtre temizlik ikazı 
- Defrost veya ön ısıtma durumu  
- Otomatik arıza teşhisi veya arıza kodu göstergesi 

okunabilmesi ve          
- Test operasyonu 
- Sıcaklık ayarı 
- Fan hızı ayarı 
- Çalışma modu 
- Hava üfleme yönü 
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ayarlanabilmesi özellikleri bulunacaktır. Uzaktan kumandalar duvara asma aparatı ile 
temin edilecektir. 
 

Merkezi Kumanda 
Merkezi kumanda (BF 281-400)’e uygun olacaktır. Merkezi kumandadan tüm iç ünite 
kontrolleri gerçekleştirilebilmelidir. Merkezi kumanda üzerinden tüm iç ünite ve sistem 
çalışma bilgilerine ulaşılabilecektir.  
 
Merkezi kumanda üzerinde otomatik arıza teşhis ve otomatik test fonksiyonları olacaktır. 
Timer özelliği olacaktır. Sistem arızaları merkezi kumandadan izlenebilmeli ve alarm 
fonksiyonları olmalıdır. 
 
Cihazların katalog ve prospektüsleri idare tarafından onandıktan sonra, montajları yetkili 
servisi tarafından yapılacak ve sistem çalıştırıldıktan sonra idarenin görevlendirdiği personele 
eğitimi verildikten sonra teslim edilecektir. Tarif edilen cihazların komple muayene edilmiş 
ve çalışmaya hazır bir duruma getirilmesi için gerekli her türlü yardımcı malzeme ve işçiliğin 
temini ile ilgili bütün gerekli işlemlerin yapılması (inşaat ve elektrik işleri dahil) bu tarif 
kapsamındadır.  

 
Diğer hususlar 
Sistemde kesinlikle otomatik ve periyodik yağ geri toplama sistemi olacaktır.  

 
İç-dış üniteler müdahale, servis ve bakım hizmetlerinin görülebilmesi için yeterli ve onaylı 
pay bırakılarak yerleştirilecek asma tavanlı kısımlarda gerekli kapaklar bırakılacaktır. 
Takılacak müdahale kapakları asma tavan ile uyumlu olacaktır. 

 
VRF sistemi yoğuşum suyu boruları dış ve iç üniteler arası gaz akışını sağlayacak (BF 281-
500)’e uygun bakır borular ve gerekli branşmanların et kalınlığı basınçlı R410a gazına uygun 
seçilecek ve tüm borulama yalıtımlı olacaktır. Borular duvar ve zemin içine gömülü 
döşenecek, yüzeyler üzerinde estetik rahatsızlık verecek hiçbir çıkıntı bulunmayacaktır. 
 
Bununla beraber VRF sisteminde polipropilen (BF 204-3100/3300) drenaj boruları 
kullanılacaktır. Yatay drenaj boruları 1/50 meyilli olarak döşenecek ve drenaj hatlarının pis su 
tesisatlarına bağlanması söz konusu olduğunda araya mutlaka yeterli su yüksekliğine sahip 
sifon konulacaktır. 
 
Teçhizat ve malzeme kapasiteleri belirtilmiş olan değerlerden daha düşük olmayacaktır.  
 

4.4.1. Ayar ve Test 
Her havalandırma ve klima sistemi, tamamlanmasından sonra İdare ve Yüklenici 
tarafından belirlenen bir tarihte sızıntı ve performans testine tabi tutulacaktır. Testler 
kontrol ve otomasyon sisteminin işlerliği içinde geçerli olacaktır. Testler Yüklenicinin 
makine mühendisi şantiye sorumlusu ve DSD gibi hazır ürünlerde montajı gerçekleştiren 
Firmanın birlikte katılımı ile İdarenin yapı denetiminin huzurunda gerçekleştirilecek ve test 
yöntemi ile test süresini içeren bilgiler testten önce yapı denetimine sunulacaktır. DSD 
dışında, Isıtma-havalandırma testlerine en az 3 gün süre ile devam edilecektir. DSD 
sisteminin testi BF tarifine uygun gerçekleştirilecektir. 
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Tüm besleme, dönüş ve dışarı atma kanalları, plenum odaları ve muhafazalar, asma tavan 
ve tesisat şaftları yapılmadan önce test edilecek temizlenecek ve sistem için belirten statik 
basınç altında sızdırmazlıkları kanıtlayacaktır. Bu testlere ait belgeler kabul aşamasında 
Kabul Heyetine sunulacaktır.  
 
Temizlenme, ayar ve test işlemlerinin tamamlanmasını müteakip her elemanın sistemin bir 
entegre parçası gibi çalıştığını ve binanın her yerindeki sıcaklık kontrolünün başarıyla 
yapılabildiğini kanıtlamak amacıyla tüm sistem bir bütün halinde test edilecek ve sistem 
için belirtilmiş hususların sağlanabilmesi amacıyla gerekli düzeltmeler ve ayarlar 
yapılacaktır.  
Sistemin şartname esaslarına uygun olarak çalıştığı kanıtlanana kadar teste devam 
edilecektir. Testler süresince; sistem hava akımı, projelerde verilen hava miktarına göre 
dengelenecektir. Her sistem için statik basınç vantilatör hızı ve hava miktarı ölçülecek ve 
kaydedilecektir. Bu ölçümlerdeki amaç, tesisin ve özellikle havalandırma sisteminin güç 
ihtiyacını asgariye indirme amacıyla tesis çalışanlarına yeterli bilgiyi sağlamaktır. 
 
Yukarıda izah edilen testler ile ölçüm raporları elde edilen performans verileri ilerde 
kullanma amacıyla Kullanma ve Bakım Talimatnamesine yazılmış olarak ilave edilecektir. 
 
Pano üzerindeki her bir cihaz panoya tespit edilmiş isim plakaları ve cihaz üzerindeki 
minimum 0.4 mm derinlikte enamel veya laklı olarak farklı renklerde ya da lamine 
malzeme kullanılarak yazılacaktır. Plaka üzerine direk boya ile yazı kabul edilmeyecektir. 
 

4.5. BASINÇLI HAVA TESİSATI 
Projede belirtilen güzergahlar ve ölçüler dikkate alınarak (BF 201-200) pozuna uygun borular 
kullanılacak ve (BF 201-400) pozuna uygun montajı yapılacaktır. 
 
Ana hat borularının içinden geçen basınçlı havanın hızı, 6 m/sn’nin altında olacak; hattın 
sonuna kadar basınç düşümünün 0,3 bar’ı geçmemesi sağlanacaktır.  
 
Basınçlı havanın içindeki su ve/veya yağ zerreciklerinin dreyn edilebilmesi için borulara akış 
yönünde %1 eğim verilmeli ve her 30 metrede drenaj noktası konulmalıdır. Drenaj noktaları 
eşit “T” ler kullanılarak otomatik drenaj sistemi ile sağlanacaktır. Ana hat üzerine ayırıcı 
yerleştirilecektir. Herhangi bir tali hat, ana hattaki suyun tali hatta girmesini önlemek için ana 
hattın üzerinden alınacaktır.  
 
Pnömatik cihazları hava içerisinde sürüklenen su etkisinden korumak için cihaz girişlerinin 
önüne su ayırıcı seperatör montajı yapılacaktır. 
 
Tüm boru hattı topraklanacaktır. Kullanılacak vanalar min. PN16 basınç sınıfında, tam geçişli 
küresel vana olacaktır. Basınçlı hava hattı cihaz bağlantı noktalarına ekipmanların kolay 
montaj- demontajı için quick kaplin bağlantı kullanılacaktır. 
 
Basınçlı hava tesisatı boru askı aralıkları aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

BORU ÇAPI (mm) ASKI ARALIĞI (m) 
40 3,5 
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50 
65 
80 
100 
125 
150 

4,3 
4,7 
5,8 
6,5 
7,3 
8,1 

 

Projesinde gösterilen hava hattı çapları, pnömatik çalışan ekipmanların hava 
ihtiyaçlarının tahmin edilmesi ile belirlenmiştir. Bu hava ihtiyaçları ve hat çapları 
YÜKLENİCİ tarafından ilgili ekipmanların temininden sonra kontrol edilmeli ve tekrar 
tasarlanmalıdır. 

 
4.6. DOĞALGAZ TESİSATI 
Yapının doğalgaz ihtiyacı I.Etidot-67 üretim tesisinden alınan branşman ile sağlanacaktır. Bu 
iş kapsamında doğalgaz  tesisatı için gerekli olan; doğalgaz sayacı, gerekli çap ve metrajda 
doğalgaz borusu, gerekli bütün fitting ve sarf malzemeler doğalgaz projesinin yerel gaz 
idaresi şartnamelerine uygun olarak hazırlanması ve yerel gaz idaresinden onaylatılması, 
doğalgaz bağlantı ücreti dahil olmak üzere, tesisatın yukarıda sayılan bütün kalemler ve 
gerekli diğer bütün malzemeler dahil komple yapılıp, mükemmelen işler halde teslim edilmesi 
müteahhit firma sorumluluğundadır. 

5. ÖZEL TARİFLER 
POZLAR TARİF TANIMLARI 
 100 Kw Kapasiteli Plakalı Isı Eşanjörü 

 

Isı eşanjörleri projesinde verilen minimum ısı kapasitelerini sağlayacak şekilde 
seçilecektir. primer devre giriş-çıkış sıcaklığı 75/55°C olan sıcak su ve basınç 
kaybı maksimum 2.0 mSS, sekonder devre giriş-çıkış sıcaklığı 70/50°C sıcak su 
ve basınç kaybı maksimum 2 mSS olmalıdır. Plakalı ısı eşanjörleri bu iki aynı 
veya birbirinden farklı özelliklere sahip akışkan arasında hızlı ve yüksek verimli 
ısı transferini gerçekleştirmek üzere tasarlanmış, tek geçişli akış özelliğine sahip, 
ısı transfer plakalarının yüzeyleri akışkanı yüksek türbülanslı bir akışa 
zorlayacak şekilde olmalı, plakalı ısı eşanjörünün akışkanla teması olan ısı 
transfer plakaları AISI 316 paslanmaz çelikten mamül ve 0.5mm kalınlığa sahip, 
contalar EPDM malzemeden mamül olmalıdır. Plakalar arasındaki 
değiştirilebilir tip contalar, sökülebilir tip olup, bakım, temizleme, 
değiştirilebilme ve kapasite artırımı gibi amaçlara uygun olarak kolayca 
demonte ve monte edilebilecek yapıda olmalıdır. 
Contalar kulakçıklı geçmeli (clıp-on) tipte olmalıdır. Plakalarla contalar arasında 
ayrıca bir yapıştırma işlemine gerek olmamalıdır. Ayrıca contalar, uygun 
noktalarında, olası sızıntıları dışarı aktarabilecek ve sistemin genelini koruyacak 
tarzda emniyet kanalları ile donatılmış olmalıdır. Dişli tip eşanjörlerde, bağlantı 
ağızları AISI-316 paslanmaz çelik olmalıdır. Ön ve arka baskı plakaları St 37-2 
çelikten üretilmiş ve Epoxy-polyester boya ile kaplanmış olmalıdır. Gerdirme 
saplamaları galvanizlenmiş St 37-2, somun ve diğer bağlantılar AISI-316 
paslanmaz çelikten olmalıdır. İzin verilen işletme ve uygulanan test basınçları, 
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10/15 bar olmalıdır. 

 Duvar  tipi axial Vantilatörler 

 

Yapı çalışma sahasının temiz hava ihtiyacını karşılamak için duvar tipi taze hava 
vantilatörleri kullanılacaktır. Vantilatörler axial tip olacak duvara veya 
pencereye bir kasa vasıtası ile montajlanacaktır. Aspiratörler tozlu ortamda 
çalışacaklarından toza karşı tam korumalı elektrik motoruna sahip olacaktır 
(IP61). Axial fanlar bir hız anahtarı vasıtası ile hızı ayarlanabilir olmalıdır. 
Fanlar exproof özelliğe sahip olmalıdır. Cihazın çalışmadığı durumlarda içerden 
dışarı dışarıdan içeri hava akımını durduracak panjur sistemine sahip olmalıdır. 
Vantilatör mahalle göre hava minimum m3/h hava debisine sahip olmalıdır. 
Cihazın Teknik kataloğuna uygun elektrik kablolaması, hız anahtarı temini ve 
montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Vantilatör cihazı TSE’ li 2 yıl 
garantili ve 10 yıl yedek parça bulundurma zorunluluğu olacaktır. 
Vantilatörlerin montajı için gerekli olan tadilat yüklenici firma tarafından 
yapılacak sızdırmazlık sağlanacaktır. Montajda ortaya çıkacak her türlü elektrik 
kablolarının kablo kanalı içinde çekimi ve inşaat işleri firma tarafından 
yapılacaktır. Yüklenici firma axial fan temininden önce fanları idare onayına 
sunacaktır. 

 Çeşitli kapasitelerde Kanal tipi axial Vantilatörler veya aspiratörler 

 

Merkezi havalandırma sisteminden bağımsız olarak havalandırılacak zemin kat 
WC, Çay ocağı ve dinlenme mahallerinin pis hava aspirasyonu ve taze hava 
ihityacı için yuvarlak kanal tipi sessiz fanlar kullanılacaktır. Çay ocağı taze hava 
fanı önüne kış aylarında dış havanın soğuk etkisini kırmak için dairesel elektrikli 
ısıtıcı montajı yapılacaktır. Fanlar mahallin elektrik anahtarı ile açılıp 
kapatılacaktır. Fanlar bir hız anahtarı vasıtası ile hızı ayarlanabilir olmalıdır. 
Fanlar mahalle göre hava minimum m3/h hava debisine sahip olmalıdır. Cihazın 
Teknik kataloğuna uygun elektrik kablolaması, hız anahtarı temini ve montajı 
yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Fanlar TSE’ li 2 yıl garantili ve 10 yıl 
yedek parça bulundurma zorunluluğu olacaktır. 
Fan montajı için gerekli olan tadilat yüklenici firma tarafından yapılacak 
sızdırmazlık sağlanacaktır. Montajda ortaya çıkacak her türlü elektrik 
kablolarının kablo kanalı içinde çekimi ve inşaat işleri firma tarafından 
yapılacaktır. Yüklenici firma axial fan temininden önce fanları idare onayına 
sunacaktır. 

 
6. TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİ 
Bu teknik şartname 21 sayfadan (6 madde) ibaret olup; Yüklenici, sistemi bu maddeler 
doğrultusunda çalışır durumda İdareye teslim edecektir. 
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