
M‹MARIN TES‹SAT EL K‹TABI

BÖLÜM 1- M‹MAR‹-TES‹SAT ‹L‹fiK‹LER‹

1.1. TES‹SAT TASARIMINDA M‹MAR‹-TES‹SAT ‹L‹fiK‹LER‹

1.1.2. Ön Proje

1.2. M‹MARIN TES‹SAT PROJE BÜROSUNU VE TES‹SAT

PROJE BÜROSUNUN M‹MAR‹ BÜROYU 

B‹LG‹LEND‹RME FORMU

1.3. M‹MAR‹ BÜRO,TES‹SAT PROJE BÜROSU ‹L‹fiK‹LER‹

DETAY B‹LG‹LER

1.3.1. Is›tma Tesisat› Mimari Proje ‹liflkileri 

1.3.2. S›hhi Tesisat - Mimari Proje ‹liflkileri

1.3.3. Kazan Dairesi  Mimari Proje ‹liflkileri

1.3.4. Yüksek Yap›larda Tesisat Mimari ‹liflkileri

1.3.5. fiantiye Kuruluflundaki Tesisat ‹flleri ‹çin 

Bilgi Alma Formu 

1.3.6. Teknik Notlar



1.1. TES‹SAT TASARIMINDA M‹MAR‹ - TES‹SAT

‹L‹fiK‹LER‹

1.1.1. Proje Raporu

Bir yap›n›n mimari tasar›m›nda yer alacak tesisat elemanla-
r›n›n saptanabilmesinin ilk etab›, proje ön raporudur. Mima-
ri ön proje (kat planlar›, kat adedi vs.) haz›rland›ktan sonra
tesisat tasar›mc›s›n›n yap›da uygulanabilecek tesisat sistem-
lerini irdeleyen, sonuçta bu tip yap›da ne tür bir sistem uy-
gulanmas›n›n do¤ru oldu¤unu belirten gerekçelerin ve
mümkünse oransal maliyetlerin belirtildi¤i bir ön rapor ha-
z›rlamas› gerekir. Bu rapor mimar ve yat›r›mc› (mal sahibi)
ile tart›fl›l›p, yap›da uygulanacak sistem kesinlefltirilmelidir.

1.1.2. Ön Proje

Ön Raporun onay›ndan sonra, yap›n›n cinsine ve kullan›m
amac›na göre tasar›m flartlar› (k›fl/yaz, iç/d›fl s›cakl›klar, hava
de¤iflim katsay›lar›, birim alana verilecek d›fl hava miktarla-
r›, hacimlerdeki insan yo¤unlu¤u, egzost miktar›, gerekiyor-
sa nem kontrolu, ayd›nlatma yükü vs.) tespit edilmelidir. 
Birim m2 esas›yla yap›n›n:
a. Is› Kayb› (kcal/h veya kW)
b. Is› Kazanc› (kcal/h veya kW)
c. Taze Hava Miktar› (m3/h - litre/saniye)
d. Sirküle Edilecek Hava Miktar› (m3/h - litre/saniye)
e. Egzost Edilecek Hava Miktar› (m3/h - litre/saniye)
f. Toplam So¤utma ve Is›tma Yükü (kcal/h - kW)
g. S›cak Su ‹htiyac› (lt/h, m3/gün)
gibi ana de¤erlerinin hesab› yap›lmal›d›r. Bu de¤erler elde edil-
dikten sonra, yap›da tesisat için gerekli tesisat hacimleri, flaftlar
ve bu elemanlar›n mimari proje üzerindeki yerleri ve katlar›
(mimari tasar›m yetkilisi ile mutab›k kal›narak) saptanmal›d›r.
Kat Yüksekli¤i
Türkiye’de imar durumu genel olarak yap›lar›n üst kotunu ta-
yin edecek flekilde verildi¤inden, izin verilen kota olabildi¤ince
çok kat yerlefltirebilmek için kat yüksekli¤ini minimize etmek
genel bir tutumdur. Oysa kat yüksekli¤inin yap›n›n cinsine, uy-
gulanacak tesisat sistemine göre tespit edilmesi flartt›r. Herhan-
gi bir asma tavan›n, herhangi bir yükseltilmifl döflemenin söz
konusu olmad›¤› yap›larda (yaln›zca ›s›tma sisteminin uygulan-
d›¤› konut bloklar› gibi) döflemeden döflemeye üç metrelik bir
kat yüksekli¤i yeterli olabilir. Oysa kat alan› çok büyük olma-
mak flart›yla, hava kanall› bir sistemin uygulanaca¤› yap›larda,
gerekli asma tavan bofllu¤u yaklafl›k 60 cm.’dir. Bu de¤ere 10
cm., kaplama ve döfleme kot hatas›, 5 cm. asma tavan kal›nl›¤›,
50 cm. döfleme kal›nl›¤› ilave edildi¤inde, 2,60 metre net kat
yüksekli¤i için istenen kat yüksekli¤i 3,85 metre olarak ortaya
ç›kar. Sprinkler ve gömme ayd›nlatma armatürünün söz konu-
su oldu¤u ofis yap›lar›nda, döflemeden döflemeye 4 metre kat
yüksekli¤ine ihtiyaç olabilir. Bu de¤er ancak plaka döfleme/as-
molen/kaset döfleme gibi kirifl yüksekli¤ini azaltan sistemlerle
ve daha alçak yaflam mahalleri kabulüyle afla¤› çekilerek, döfle-
meden döflemeye 3,6 metre kat yüksekli¤ine ulafl›labilir.

Asma Tavan Yüksekli¤i
Yap›larda b›rak›lan asma tavan yükseklikleri flaft konumla-
r›na ve uygulanan sisteme ba¤l›d›r. Yaklafl›k 600 m2 kat ala-
n›na sahip ofis binalar›nda,
a. Statik ›s›tmal› VAV sistemi kullan›l›yorsa net asma tavan

içi yüksekli¤i 50-60 cm. aras›nda olmal›d›r.
b. Primer devreli, tavan tipi fan coil sistemlerinde ise asma

tavan net yüksekli¤i 50 cm. olmal›d›r.
c. Amerikan sistem klima (Goodman kanal tipi split kli-

ma+radyatör) sisteminde ise 35-40 cm. asma tavan yük-
sekli¤i olmal›d›r.

d. Otellerde yatak katlar›n›n alt›ndaki kat›n (yatak katlar›-
n›n tesisat da¤›tma ve toplamalar›n›n yap›labilmesi
için) asma tavan bofllu¤u daha yüksek b›rak›l›r. Bu du-
rumda; özellikle pis su tesisat›ndan gelen ses, temiz su
ve pis su kaçaklar›, t›kanan tesisatlar›n servis ihtiyaçla-
r› nedeniyle; yatak katlar›n›n sorunlar› alttaki kat› rahat-
s›z eder. Bunun yerine ilk yatak kat› alt›nda tesisat da-
¤›t›m ve toplamas›n›n yap›labilmesi için galeri kat ya-
p›lmas› iflletme aç›s›ndan daha do¤rudur.

Kazan Daireleri
Kazan daireleri kazan (veya kazanlar) dolafl›m pompalar›,
gidifl/dönüfl kollektörleri, genleflme depolar›, yak›c› ve yak›t
donan›m›n›n yer ald›¤› hacimlerdir. Merkezi s›cak su üreti-
mi yap›lacaksa ve s›cak su üreticileri de bu hacimde yer ala-
caksa, bu merkezde s›cak su üreticilerinin (boylerlerin) de
yer alaca¤› düflünülmelidir. Özel durumlarda pis suyun di-
rekt olarak kanalizasyona verilmesi kabil de¤ilse, bu hacim-
de bir pis su çukuru ile bu çukura konacak dalg›ç pis su
pompalar›, yine gerekiyorsa kazan suyu haz›rlama sistemi
de yer almal›d›r.
Kazan imalatç› boyutlar› kazan›n cinsine (döküm/çelik vs.),
montaj tipine (duvar tipi, döfleme tipi vs.) ve imalatç› firma-
ya göre de¤iflmekle beraber döfleme tipi kazanlar için flu kri-
terler verilebilir:
a. Kazan Say›s›

Tesis ekonomisi ve ar›za ihtimali gittikçe azalt›lan geliflmifl
kazan teknolojilerine güvenilerek, kazan›n bir süre devre-
den ç›kmas›n›n ciddi, hayati bir problem yaratmayaca¤› te-
sislerde tek kazan kullanmak tercih edilecek bir çözümdür.
Toplam ›s›l kapasitenin 750 kW de¤erini aflt›¤› sistemler-
de kazan say›s›n› ikiye ç›kartmak do¤ru olabilir. Bu bü-
yüklüklerde, tesis yaln›zca gündüzleri çal›flan bir yap›ysa
(büro, çarfl› vs.) kazanlar ›s›tman›n yan›s›ra d›fl havan›n
›s›t›lmas›na hizmet veriyorsa 1/2+1/2 kapasiteli iki kazan
konulmas› yeterlidir. Geceleri hizmet veren yap›larda ise
iki kazan›n 2/3+2/3 kapasitede seçilmesi uygun olacakt›r.
Hastahane gibi hizmetin sürekli ve hayati oldu¤u durum-
larda 1+1 kapasiteli iki kazan konulmal›d›r.
Toplam ›s›l kapasitesinin 2.000 kW de¤erini aflmas› ha-
linde üç kazan konulmal› ve bu kazanlar 1/3+1/3+1/3
kapasitede seçilmelidir. Yine hizmetin süreklili¤inin
önemli oldu¤u tesislerde bu bölünmenin 1/2+1/2+1/2
fleklinde yap›lmas› daha uygundur.
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b. Kazan Dairesi Boyutlar›
Kazan dairesine konulacak kazan say›s› ve birim kapasi-
te tayin edildikten sonra kazan dairesi boyutland›r›lmas›
flöyle yap›labilir:
Kazan dairelerinin asgari yüksekli¤i kirifl alt› net 3 met-
re civar›nda olmal›d›r. Kazan yüksekli¤inin 1,5 metreyi
aflmas› halinde kazan dairesi kirifl alt› mesafesinin kazan
yüksekli¤inin iki kat› olarak düflünülmesi pratik bir kri-
ter olarak ileri sürülebilir.
Kazan dairesi minimum eni kazan uzunlu¤unu iki ile
çarp›p 1 metre ilave edilerek tayin edilmelidir: (2LK+1)
metre Bu kriter kollektör ve pompa sistemlerinin kazan
veya kazanlar›n karfl› duvar›nda olmay›p yanlar›nda ol-
mas› flart›yla do¤rudur. Kollektör ve pompa grubu kazan
dairesinin karfl› duvar›na, kazanlar›n önüne konulacak-
sa; istenilecek kazan dairesi eni in-line pompa sistemle-
rinde 2LK+2 metre, döflemeye oturan dik tip santrfüj
pompa kullan›lacaksa 2LK+3 metre al›nmal›d›r.
Kazan dairesi boyu kollektör-pompa grubunun karfl› du-
varda olmas› halinde kazanlar›n aras›nda ve iki yan tara-
f›nda birer metre boflluk b›rak›larak tayin edilmelidir.
Kollektör ve pompa grubunun iki yanda veya bir yanda
toplanaca¤› sistemlerde ise kazan dairesi boyu kazanlar
aras›nda ve kenarlar›nda birer metre b›rak›larak bulunan
toplam kazan iflgal mesafesinin iki kat› olmal›d›r.

c. Bacalar
Kazan veya kazanlar ve bina yüksekli¤i belli oldu¤una
göre, kullan›lacak yak›t cinsine göre baca veya bacalar›n
kesitleri tayin edilir. Her kazan için ayr› bir baca düflünül-
melidir. Tecrit ve montaj için baca çap›n›n dört taraf›nda
(veya bacalar›n aras›nda ve di¤er üç yönünde) minimum
20 cm. boflluk kalacak flekilde bir baca flaft› ölçüsü sap-

tan›r. Kazan dairesinde baca flaft›n›n ideal yeri; kazanla-
r›n duman ç›k›fllar›n›n bakt›¤› duvarda kazan›n aks› veya
kazanlar›n orta çizgisidir. Baca flaft› kazanlar›n duman ç›-
k›fl›n›n bakt›¤› duvarda planlanamamas› halinde, zorunlu
hallerde, bu duvara dik yan duvarlardan birine al›nabilir.
fiaft içinde bacalar mutlaka tek dizi halinde, yan yana dü-
flünülmelidir. Yan duvardan ç›kan flaftlarda baca dizisi
ekseni bu yan duvara paralel olacak flekilde yerlefltirilme-
lidir. Baca flaft› mutlaka bir iç duvara yaslanmal›, mecbur
kal›nmad›kça d›fl duvarda planlanmamal›d›r.
Seçilen flaft yerinin betonarme bir kiriflle darat›lmad›¤›, üst
katlarda kap›, iç pencere gibi yerlere gelip gelmedi¤i, her-
hangi bir hacmin duvar› yerine, hacmin ortas›nda kal›p kal-
mad›¤› mimari avan proje kat planlar›na bak›larak kontrol
edilmelidir. Bu tür çak›flmalardan kurtulman›n en kolay
yolu kabilse baca flaftlar›n› merdiven kovas›n›n yan yüzü-
ne veya asansör kovas›n›n bir yan›na yerlefltirmektir. Baca-
lar d›fl duvardan olabildi¤ince içeri do¤ru kaç›r›labilirse,
meyilli çat›larda çat› üstündeki bölüm daha k›sa bir görü-
nüm teflkil eder; ayr›ca binan›n siluetinde de ciddi bir gö-
rüntü bozuklu¤u yaratmaz. Baca flaftlar›n›n, herhangi bir
katta deplasman yapmadan, kazan dairesinden çat›ya di-
rekt olarak, ayn› düfleyde ç›kmas›na özen gösterilmelidir.

d. Akaryak›t Tanklar›
Akaryak›tl› sistemlerde, kazan dairesinin mümkünse ka-
zan montaj eksenine paralel duvar›na bitiflik, bir yak›t tan-
k› odas› planlanmal›d›r. Bu hacim kazan dairesinden yan-
g›na mukavim bir bölme ile ayr›lmal› ve bu hacmin kap›-
s›, kazan dairesine aç›lmamal›; kazan dairesi koridoruna
aç›lmal›d›r. Yak›t tank› sistemin 20 günlük, tercihen 30
günlük ihtiyac›n› karfl›layacak flekilde hesaplanmal›d›r.
Hesaplanan tank boyutlar›na göre tank›n üç taraf›nda mi-
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nimum 60 cm.; ön k›sm›nda, kap› taraf›nda minimum 150
cm. boflluk kalacak flekilde bir yak›t tank› odas› planlan-
mal›d›r. Yak›t tank› odas› kap›s› d›fla aç›l›r kanatl› bir de-
mir kap› olmal› ve betonarme bir eflik üzerine monte edil-
melidir. Eflik yüksekli¤i efli¤in üst kotunun alt›nda kalan
oda hacmi tank hacminden büyük olacak flekilde seçilme-
lidir. Yak›t tank› taban› brülör ekseninden minimum 20-30
cm. yukar›da kalacak flekilde betonarme ayaklar üzerine
monte edilmelidir. Yak›t tanklar›, sonradan yerine sokula-
bilmesi imkan› varsa yat›k silindirik olarak düflünülmeli;
bu mümkün de¤ilse parçalar halinde getirilip, yerinde
kaynak yap›lmas› yoluna gidilmelidir.
Yak›t tank› doldurma ve haval›k borular›n›n zemin kat-
ta, tanker yanafl›m›na imkan veren bir noktaya ç›kart›l-
mas›, kabilse çelik kapakl› bir doldurma rögar›nda b›ra-
k›lmas› konusu göz önünde bulundurulmal›d›r.

Teknik Hacimler
a. Yap›larda kullan›lan teknik hacimlerin alan› yap›n›n top-

lam alan›n›n %4-8’i aras›nda de¤iflmektedir. Bu de¤erler
yap›n›n yüksekli¤ine veya yayg›nl›¤›na göre de¤iflir. 
Fan coil + taze hava sistemlerinde %4,5-5
Tek kanall› VAV sistemlerinde %6-8
Amerikan sistem (Goodman kanall› split+radyatör) %2-4

b. Is›tma ve so¤utma merkezi kat yüksekli¤i minimum 3
metre (büyük sistemlerde min. 5 metre, ara kat yüksek-
likleri de 4-4,5 metre) net olmal›d›r.

Santrallar
a. Santral Büyüklü¤ü

Klima santral seçimlerinde; yer kayb›, kat yüksekli¤i hava
kanal› da¤›t›m›, servis kolayl›¤›, ses-konfor vb. nedenlerle
tek santralda 25000 m3/h debinin üzerine ç›k›lmamal›d›r.
Konfor sistemlerinde kullan›lacak hava santrallar›nda
kesit, 2,5 m/s hava h›z› kabulü ile tayin edilir (endüstri-
yel sistemlerde bu de¤er 2,8 metreye ç›kabilir). O halde
hava debisi V (m3/h), olan bir santral›n kesiti:

F = V / 3600 x 2,5 ,   F = V / 9000 (m2) 
fleklinde hesaplan›p, santral›n kare kesitli olaca¤› kabulü
ile santral geniflli¤i (ve yüksekli¤i)

a = (F)1/2 (m)
hesaplanan kesitin kare kökü fleklinde ortaya ç›kar. Baz›
imalatç›larda santral kesitinin bas›k diktörtgen fleklinde ol-
mas› ve yine yukardaki hesapta ihmal edilen santral cidar
kal›nl›¤› bu safhada ihmal edilebilir. Santral uzunlu¤u filtre
cinsine, susturucu bulunup bulunmad›¤›na göre de¤iflmek-
le beraber, santral eninin 3-3,5 mislidir. Sulu nemlendirici
bulunmas› halinde bu de¤ere 1 metre ilave edilmelidir. Yu-
kardaki flekilde boyutlar› tahmin edilen santral›n konulaca-
¤› hacmin (tesisat odas›n›n) boyutlar› flöyle tayin edilebili-
nir: Santral›n bir taraf›nda ›s›t›c›n›n ç›kar›labilmesi için
santral eninden daha büyük bir boflluk b›rak›lmal›d›r. 
Di¤er yan›nda ise, santral kontrol kapaklar›n›n ›s›t›c›
için b›rak›lan tarafta oldu¤u kabul edilerek 0,50 - 0,60
metre civar›nda bir servis koridoru b›rak›lmal›d›r. 
Sonuç olarak santral odas›n›n eni, santral eninin üç mis-

li al›nmal›d›r: B=3xa    Santral odas›n›n boyu ise, sant-
ral eninin befl kat› civar›nda olmal›d›r: L=5a

b. Santral Zonlamas›
Santral zonlamas›, yap›n›n mimari kurgusuna, seçilen
sisteme, santral odalar›na vs. ba¤l› olmakla beraber flu
kriterler konabilir: 
Santral odas›n›n kirifl alt› kat yüksekli¤i 3,50 metre ise,
ç›k›fl dirse¤i ve kanal› için 1,50 metre civar›nda bir me-
safe b›rak›larak, santral yüksekli¤inin 2 metre civar›nda
olaca¤› ortaya ç›kar. 2x2=4 m2 kesitindeki bir santraldan
2,5 m/s hava h›z› ile al›nabilinecek santral debisi: 

V = 3.600 x 4 x 2,5 ,  V = 36.000 m3/h
bulunur. Özel, büyük kat yüksekliklerine sahip hacimle-
re monte edebilmek imkan› bir yana b›rak›l›rsa, konfor
tesislerinde kullan›lacak santral debisinin 25.000 m3/h
de¤erini geçmemesi uygun olur. Her zona bir santralla
hizmet verildi¤i kabulü ile bu büyüklükte bir santral›n
hizmet verece¤i zon büyüklü¤ü:
Havaland›rma (taze hava) santrallar›nda temiz kat yük-
sekli¤i 2,80 metre; ortalama hava de¤iflim katsay›s› 3 de-
¤iflim/h kabul edilerek:

V = 3 x 2,80 x F ,  F = V / 3 x 2,80 ,  F = V / 8,4
bulunur ki, bu de¤eri yuvarlatarak flunu söyleyebiliriz: 
Seçilen santral, debisinin (m3/h) sekizde biri (m2) büyüklü-
¤ünde bir alana hizmet verilir, veya tersinden okursak, F m2

bir zona hizmet verecek havaland›rma santral›n›n debisi
8.F (m3/h) olacakt›r. Tam haval› sistemlerde ise hava de¤i-
fliminin brüt 6-8 de¤./h civar›nda olaca¤› kabul edilebilir.
Tam haval› sistemlerde seçilen bir debinin (V m3/h) hizmet
verebilece¤i zon alan› (F m2) bu debinin onalt›da biridir ve-
ya F m2 zona hizmet verecek santral debisi 16.F (m3/h) ola-
cakt›r. Bafla dönersek; en büyük unite olarak seçilen santral
debisini 20.000 m3/h oldu¤unu kabul etti¤imizde bu santra-
l›n, tek santral olarak hizmet verece¤i zon alan›:
Havaland›rma Santral›  : 20.000/8       2500 m2/zon
Klima Santral› : 20.000/16     1250 m2/zon
olarak ifade edilebilinir.
Kat büyüklü¤üne, kat say›s›na göre zonlamada afla¤›da
örneklenen çözümler uygulanabilinir:
1. Alt katlar / üst katlar fleklinde zonlama
2. Her iki / üç veya dört kata hizmet veren bir santral ko-
nularak zonlama
3. Her kata bir santral konularak zonlama
Santral odalar› olabildi¤ince zon alanlar›n›n ortas›nda düflü-
nülmeli; hava kanallar›n›n bütün kat› bir uçtan bir uca git-
mesi yerine ortadan sa¤a sola ayr›larak beslenmelidir; böy-
lece daha küçük kanal kesiti ve daha k›sa kanal boyu sebe-
biyle daha küçük fan basma yükseklikleri ortaya ç›kacakt›r.
Santral odalar›n›n seçiminde santral›n d›fl hava temini
gözönünde tutulmal›d›r. Santral odas› çat›da de¤ilse ve-
ya bir d›fl duvara yaslanm›yorsa, bir taze hava (d›fl hava)
flaft› unutulmamal›d›r. %100 d›fl hava ile çal›flan santral-
larda d›fl hava menfezi alan› 2,5 m/s hava h›z› kabulu ile,
santral kesit alan›na eflittir. Taze hava flaft› tesis edile-
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cekse, flaft alan›, 5 m/s hava h›z› kabulu ile santral kesi-
tinin yar›s› mertebesinde al›nmal›d›r.

Tesisat fiaftlar›
a. Islak Hacim fiaftlar›

Islak hacimler için temiz ve pis su borular›n›n yer alaca-
¤› flaft asgari 25-30 cm. derinli¤inde 50 cm. boyunda se-
çilmelidir. Kabilse flaft›n genifl kenar›, kat yüksekli¤inde
bir flaft kapa¤› ile donat›lmal›d›r. Bu kapa¤›n hacim için-
de kalmas› yerine komflu koridor veya antrede planlan-
mas›, kapa¤›n seramik kaplanmas› vs. gibi detay prob-
lemlerini ortadan kald›racakt›r. Islak hacimlerin egzostu
düfley bir sistemle toplan›yorsa flaft geniflli¤i asgari 40
cm. olmal› ve boyu 90-100 cm.’e ç›kart›lmal›d›r.

b. Hava Kanal› fiaftlar›
Yap›n›n zonlamas›ndan sonra seçilen santral hacminin
bir duvar›na, e¤er santral zonun ortas›na yerlefltirilmiflse
mümkünse iki duvar›na hava kanal› flaftlar› konulabilir
veya kat›n ortas›nda bir merdiven kovas› olmas› halinde
merdiven kovas›n›n d›fl duvara dik iki duvar› boyunca
flaft planlamas› yap›labilir. fiaftlar›n debi de¤eri ve 6 m/s
hava h›z› kabulü ile bulunan kesiti, tecrit/ara bofl-
luk/konsollama göz önünde tutularak, iki misli al›nmal›-
d›r. fiaft›n katlara ç›k›fl yapaca¤› uzun kenar›n›n betonar-
me perde ile kapat›lmamas› konusunda statik proje mü-
hendisinin dikkati çekilmelidir.

c. Is›tma-So¤utma Borular› ‹çin fiaftlar
Sisteme göre de¤iflir. Fan coil için gerekli flaft boyutu en
az 25 x 50 cm. olmal›d›r.

d. Ana tesisat flaftlar›na içine girilebilir kap›lar yap›lmas› ve
flaft içinde tesisat çal›flmalar›n› emniyetli flekilde yapabil-
mek için platform yapmaya uygun önlemler al›nmas› ge-
reklidir. Elektrik tesisat› için ayr› flaftlar oluflturulmal›d›r. 

1.2. M‹MARIN TES‹SAT PROJE BÜROSUNU 

VE TES‹SAT PROJE BÜROSUNUN M‹MAR‹ 

BÜROYU B‹LG‹LEND‹RME FORMU

Mimar›n tesisat proje bürosuna verece¤i bilgiler  M-T, 
Tesisat projecisinin mimari büroya verece¤i bilgiler  T-M

KONU M-T T-M

AVAN PROJE AfiAMASI
1. Binan›n vaziyet plan›

- Yön durumu ●

- Komflu binalar›n konumu ●

- Bina çevre düzeni (yollar, yeflil alanlar vs.) ●

- Rak›m ●

2. Mimari ve statik projeler
- Mimari planlar, kesitler, görünüfller ●

- Kal›p planlar› ●

- Mahal listeleri (döfleme kaplamas›,
asma tavan tipi, duvar kaplamas›) ●

3. Bina kullan›m (fonksiyon) plan›
- ‹nsan say›lar› ●

- Çal›flma süreleri (vardiya sistemi,

gece-gündüz çal›flmas› vs.) ●

- K›sa süreli pik kullan›m mahalleri
(yemekhaneler, toplant› salonlar›,
seans odalar› vs. saptanmas›) ●

- Klimatize edilecek mahallerin 
tespiti ›s›tma/so¤utma/havaland›rma/
direkt egzost nemlendirme/
kurutma (nem alma) vs. ● ●

4. Yang›n kaç›fl plan›
- Yang›n merdivenleri ●

- Yang›n ç›k›fl koridorlar› ve kap›lar› ●

- Yang›n zonlamas› ve zonlar aras›
yang›na dayan›m s›n›f›n›n tespiti ●

- Yang›n bölmeleri/kompart›manlar› ●

- Duman tahliye sistemi 
(varsa atrium dizayn›) ● ●

5. Yap› elemanlar›
- D›fl duvarlar (cinsi, izolasyon detay›) ●

- Cephe kaplamas› (cinsi, yap›m detay›) ●

- Çat›, teras (cinsi, izolasyon detay›) ●

- Toprakla temas eden döflemeler
(cinsi, izolasyon detay›) ●

- Ara bölmeler ve döflemeler
(cinsi, yap›m detay›) ●

- D›fl kap›lar
(cinsi, izolasyon ve yap›m detay›) ●

- Pencereler
(cinsi, izolasyon ve yap›m detay›) ●

- Gölgeleme elemanlar› (d›fl gölgeleme ve 
iç gölgeleme elemanlar› cins, yap›m detay›) ●

- Is› yal›t›m projesi (yap›lmas› ve
izolasyon detaylar›n›n teyidi) ● ●

6. Tesisat rezervasyonlar›
- Kazan ve makine dairelerinin konumu ●

- Kazan ve makine dairelerinin yaklafl›k
büyüklü¤ü ●

- Tesisat flaftlar›n›n ve bacalar›n konumu ●

- Tesisat flaftlar›n›n ve bacalar›n 
yaklafl›k büyüklü¤ü ●

- Su deposu konumu ●

- Su deposunun büyüklü¤ü ●

- Kullan›lacak yak›t cinsine göre
1. Yak›t deposunun konumu ● ●

2. LPG deposunun konumu ● ●

3. Do¤al gaz ba¤lant› kutusunun ve/veya
bas›nç düflürme istasyonunun konumu ● ●

- Tesisat galerilerinin ve/veya d›fl boru
köprülerinin güzergah› ●

- Tesisat galerilerinin ve/veya d›fl boru
köprülerinin yaklafl›k ölçüleri ●

- Binada tesisat [temiz su, pis su,
ya¤mur suyu, klima tesisat› borular›
(›s›tma, so¤utma vs.) do¤al gaz veya
LPG borular›] girifl ve ç›k›fl yerlerinin
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konumu ve büyüklü¤ü ● ●

7. Uygulama projesi öncesinde mimar› büro koordinasyo-
nunda di¤er disiplinlerden al›nacak/verilecek bilgiler
- Ayd›nlatma planlamas›

(armatür tipi, ayd›nlatma yükü) ●

- Mutfak planlamas› ●

- Bahçe sulama (çevre düzenlemesi) ●

- Yap›da kullan›lacak su kayna¤›n›n
analizi ●

- Yap›da kullan›lacak üretim ve 
ifl makine ile cihazlar›n›n listesi,
yerleflim plan›, özellikleri ●

- Mekanik tesisat ekipmanlar› toplam
elektriksel kurulu güç ihtiyac› (yaklafl›k) ●

- Mekanik tesisat ekipmanlar› 
jeneratör ve/veya UPS ihtiyac› ●

- Makine ve kazan daireleri kesin ölçüleri ●

- Tesisat flaftlar› kesin konum ve ölçüleri ●

- Asma tavan boflluklar› kesin ölçüleri ●

- Delik rezervasyon plan› ●

- Ekipman kaide plan ve detaylar› ●

- Mekanik tesisat›n binaya getirdi¤i yükler
Cihaz ve ekipmanlar statik ve
dinamik yükler ●

Boru ve kanallardan tespit noktalar›na
gelen yükler ●

- Makine ve kazan daireleri akustik
yal›t›m detaylar› ●

UYGULAMA PROJES‹ AfiAMASI
1. Asma tavan süperoze koordinasyon

planlar› (menfez, anemostad, ayd›nlatma
armatürü duman dedektörleri, springler
bafll›¤› anons ve müzik sistem
elemanlar›, vs. yerleflimleri) ●

2. Dekorasyon planlar› ●

3. Islak mahaller 1/20 detay projeleri ●

4. Varsa fan coil, radyatör, konvektör gibi
görünür elemanlar›n konumlar›
ve büyüklükleri ●

5. Kaj detaylar› ●

6. fiaft ve asma tavanlardaki kontrol
kapaklar› konumlar› ve büyüklükleri ●

7. Mekanik tesisat elektriksel güç tablosu ●

- Kurulu güç kapasitesi
- Jeneratör gücü
- Yang›n konumu elektriksel gücü

8. Yang›n söndürme senaryosu ●

9. Otomasyon senaryosu ●

10. Mekanik tesisat ilk kurulufl maliyeti (bütçe) ●

11. Mekanik tesisat k›fl iflletme maliyeti (bütçe) ●

12. Mekanik tesisat yaz iflletme maliyeti (bütçe) ●

13. Mekanik tesisat keflif özeti ●

14. Mekanik tesisat idari ve teknik flartnamesi ●

1.3. M‹MAR‹ BÜRO, TES‹SAT PROJE BÜROSU

‹L‹fiK‹LER‹ DETAY B‹LG‹LER

1.3.1. Is›tma Tesisat› - Mimari Proje ‹liflkileri

1. Her odan›n kullanma amac› mimari proje üzerinde yaz›-
l› olmal›d›r.

2. Yap›ya iliflkin bilgiler
a. Binan›n bulundu¤u flehir ve semt :
b. Binan›n yön durumu :
c. Binan›n çevresindeki binalar›n uzakl›¤› :
d. Binaya bitiflik bina var m›? :

Hangi cephelerde? :
Kaç›nc› kata kadar? :

e. Bina kaç kat olarak tasarlanmaktad›r? :
f. Toprak seviyesi (binan›n ön-arka ve 

yan taraflar›nda) :
g. Is›t›lmamas› istenen bölgeler var m›? :

3. Yap› elemanlar›na iliflkin bilgiler
a. Pencereler

Tek caml› (   ) Çift caml›        (   )
Ahflap çerçeve (   ) Metal çerçeve  (   )
Parapet yükseklikleri ve pencere boyutlar› :

b. D›fl duvarlar
Duvar cinsi ve kal›nl›¤› :
D›fl duvarda izolasyon varsa
detay› ve kal›nl›¤› :

c. ‹ç duvarlar
Duvar cinsi ve kal›nl›¤› :

d. Toprak temasl› duvarlar
Duvar cinsi ve kal›nl›¤› :
‹zolasyon cinsi ve kal›nl›¤› :

e. Döflemeler
Toprak temasl› döflemeler için,
izolasyon detay› ve kal›nl›¤› :
Kaplama detay› :
Döfleme detay› :
Not: Topraktan döfleme kaplamas›na kadar olan kesit
verilmelidir.
Ara döflemeler için :
Kaplama detay› : 
Döfleme kal›nl›¤› : 
Ç›kma döflemeler için :
‹zolasyon detay› ve kal›nl›¤› :

f. Çat›lar
Çat› detay› : 
Çat› izolasyonu varsa detay› ve kal›nl›¤› :
Not: Kiremit çat›larda kiremitin alt›na yo¤un ziftli rü-
berotin (ekler suyu afla¤›ya ak›tacak flekilde) monte
edilmesi yararl› olacakt›r.

g. Teras çat›lar
Is› izolasyonu varsa detay› ve kal›nl›¤› :

4. Bacaya iliflkin bilgiler 
a. Baca cinsi : 
b. Her kazan için ayr› baca yeri :
c. Baca kesiti (duman borusu çap› +
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hava bofllu¤u + tu¤la duvar boyutlar›
ve kal›nl›¤›) :

d. Baca izoleli mi? :
e. Baca kazan ba¤lant› kanal› yeri ve detay› : 
f. Bacan›n mahyadan yüksekli¤i : 
g. Baca temizleme kapa¤› : 
h. Do¤al gaz bacalar›nda su drenaj› : 

Kömürlü kazan bacalar›nda kül alma yeri :
5. Is›tma sistemi seçimi 

Klasik radyatörlü sistem  (   )  Yerden ›s›tma  (   )
S›cak hava apareyi          (   )  Di¤er              (   )

6. Radyatörler ve tesisat seçimleri
Radyatör tipi (döküm, çelik, panel,
alüminyum panel, alüminyum) :

7. Is›tma tesisat› ile ilgili bilgiler 
Radyatör yerleri :
Kalorifer tesisat› için kolon geçifl yerleri : 
Parapet alt› yüksekli¤i :
Banyo ve mutfakta radyatör yeri (banyo 
kalorifer borusu ›slak döflemeden geçmemeli) : 
Merdiven girifli ›s›tmas› için radyatör yeri :
Merdiven bofllu¤unun d›fl duvar ile temas›
veya cam› varsa orta katlar da ›s›t›lacak m›? :
Haval›klar çat› aras›nda m› toplanacak? :
Da¤›t›m :
a. Düfley kolon sistemi ile (   )
b. Döfleme alt›ndan polipropilen borularla (   )

8. Genleflme deposu
Genleflme deposu aç›k m› kapal› m›? :
Genleflme deposu yeri :
Emniyet borular› flaft› : 
Aç›k genleflme deposu en yüksek radyatörlerden 2 met-
re daha yüksek olmal›d›r.

9. Yap› iç s›cakl›klar›
Bina iç s›cakl›klar› flartnamelere göre afla¤›da verilmifltir. 
Özel olarak istenilen mahal s›cakl›klar› varsa iflaretlen-
melidir.
a. Konutlar

Salonlar 22°C
Yatak odas› 20°C
Antre, hela, mutfak 18°C 
Dufl 22°C
Banyo 26°C
Merdiven 15°C

b. ‹fl yerleri
Dükkanlar 20°C
Lokanta, otel odas› 20°C
Atölye (oturarak çal›flma) 20°C 
A¤›r ifl yapan atölye 15°C
Hafif ifl yapan atölye 18°C
Bürolar 22°C 
Arfliv 18°C
Toplant› salonu 20°C
Koridor, hela 15°C 

10. Yak›t cinsi
Do¤al gaz  (   )   Motorin (   )  
Fuel oil      (   )  Kömür/LPG (   )

1.3.2. S›hhi Tesisat - Mimari Proje ‹liflkileri

1. Lavabo cinsi :
40x50 ayakl›, asma ayakl›, tezgah tipi
(tezgah alt›, tezgah üstü) :

2. Klozet cinsi :
Duvar tipi rezervuarl› (plastik) :
Kendinden rezervuarl› :
Asma klozet :
Gömme rezervuarl› :

3. Bulafl›k makinas› :
Yeri, muslu¤u, pis su gideri :

4. Çamafl›r makinas›, flofben, termosifon yeri :
5. Banyo aspiratörü nereye ba¤lanacak? :
6. Mutfak aspiratörü egzostu

a. Balkona verilecek :
b. fiönt baca yap›lacak :

7. Çöp bacas› ve çöp odas› 
(çöp odas› havalanacak) :

8. Bina temiz su girifl yeri :
Temiz su ve pis su flaftlar› yerleri :

9. Temiz su borular› cinsi
a. Galvaniz boru :
b. Polipropilen boru :

10. Kullanma s›cak suyu temini
a. Merkezi boylerden :
b. Münferit flofben veya termosifonla :

11. Merkezi s›cak su için her daire girifline
s›cak su sayac› isteniyor mu? :

12. Kullanma s›cak su sirkülasyon hatt› son 
armatüre kadar gidecek mi? :

13. Temiz su borular› güzergah›n›n
belirlenmesi (mutfak banyo aras› döfleme
alt›ndan, duvardan tavandan) :

14. Pis su ç›k›fl yeri kanalizasyon borusu
kotu ve yeri  :
Pis su kanalizasyonu yoksa foseptik yeri :
Pis su ikinci haval›k tesisat› yap›lacak m›? : 

15. Pis su borular›n›n bodrum katta inifllerde
rögar yerleri :

16. Pis su borular› için düflük döfleme,
asma tavan, arka duvardan toplama 
alternatiflerinden hangisi isteniyor? :

17. Ya¤mur borusu kanalizasyona
ba¤lanacak m›? :
Çat›da ya¤mur suyu toplama yerleri, detay› :
Ya¤mur borular›n›n afla¤› inifl yerleri : 
(K›fl›n terlemeye karfl›) ya¤mur borusu bina içinden ini-
yorsa, ›s› izolasyonu yap›lmal›d›r.

18. Balkon süzgeçlerinin yeri ve toplanmas› :
19. Yang›n tesisat›
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Sprinkler sistemi gerekli mi? :
Yang›n dolab› yeri :
Yang›n borusu yeri :
Yang›n hidrantlar› yeri :
Yang›n merdiveni yeri :
Yang›ndan kaç›fl koridoru ve havaland›rma 
tesisat› var m›? :
Yang›n perde duvar›n›n yeri :
Yang›n merdiveni bas›nçland›rmas› : 
Yang›n ihbar sistemi isteniyor mu? :

20. Do¤al gaz tesisat›
Do¤al gaz bina girifli ve regülatör yeri :
Do¤al gaz kolon yeri :
Do¤al gaz sayaçlar› yeri :
Daire için do¤al gaz boru güzergah› : 

1.3.3. Kazan Dairesi - Mimari Proje ‹liflkileri

1. Kalorifer kazan›
Yeri ve adedi :
Yedek isteniyor mu? :
Bacaya olan uzakl›¤› :
Üzerinde yeterli yükseklik kal›yor mu? :
Ön taraf›nda servis bofllu¤u var m›? :

2. Yak›t deposu
Yeri ve adedi :
Kaç günlük yak›t depolanacak : 
Tip (Silindirik - prizmatik) :
Depo hacmi : 
Fuel oil kullan›lacak ise ›s›t›c›s›n›n 
karfl›s›nda yeterli boflluk var m›? :
Etraf›nda 40 - 50 cm. servis bofllu¤u 
kal›yor mu? (boya vs. için) :
Yak›t dolum (2”) ve haval›k (1 1/2”) 
borular› d›flar›ya nas›l ç›kacak? :
Kuranglez yap›lacak m›? :
Yak›t deposu havaland›rmas› nas›l olacak? :
Sac kap› (yak›t deposu hacmi için) ve yak›t deposu hac-
mi alt havuz oluflum detay› verilmeli. Haz›r depo gele-
cekse, içeriye almak için rezervasyon b›rak›lmal›. Yak›t
deposu-brülörler aras›ndaki yak›t kanal› en k›sa mesafe-
de olmal› ve üzerine ›zgara yap›lmal›. 
Yak›t deposuna taban ›s›t›c›s› isteniyor mu?:

3. Kazan dairesi havaland›rmas› 
Havaland›rma bacas› boyutu (tavan 
seviyesinden çat›ya kadar) : 
Taze hava girifl pencere yeri ve kesiti :
Kazan dairesine yapay havaland›rma yap›lacaksa vanti-
latör kapasitesi brülör fanlar›n›n toplam kapasitesinden
en az %10 büyük olmal›d›r (egzost do¤al çekiflli ise).
Hava kanallar› ile borular›n geçifline dikkat edilmelidir.
So¤uk bölgelerde kazan dairesinde donma riskine karfl›
önlem al›nmal›d›r. Kazan dairesine vantilatör ile hava ve-
rilecek ve emilecek ise saatte 5-6 hava de¤iflimi al›nabilir. 

4. Su deposu hacmi (insan bafl›na 500 lt veya 

daha fazla hesaplanmal›) : 
Merkezi sistem su depolar› iki bölmeli olmal›. 
Su deposu iç yüzeyleri fayans yap›lacak m›? :
Su deposu bina alt›nda ise tavan›na 
›s› yal›t›m› yap›lacak m›? :
(Üst kat döflemesinde kondenzasyonu önlemek için)
Temizleme kapa¤› yeri :
Su dolum borusu girifli : 
Flatörler temizleme kapa¤›na yak›n m›? :
Ulafl›yor mu? :
Boflaltma borusu yeri : 
Su nereye boflalacak? : 
(Rögara boflalacak ise rögar ç›k›fl kotu veya pis su pom-
pas› flatör kotu depo boflaltma alt seviyesinden en az 30
cm. afla¤›da olmal›d›r.) 
Su ç›k›fl borusu (alt›nda 10 m3’e kadar olan 
depolarda 10 cm. daha büyük depolarda 
20 cm. yükseklikte tortu hacmi kal›yor mu?) :
Su ç›k›fl borusu üzerinde 1/2” seviye göstergesi ba¤lant›
manflonu konmal›d›r. 
Yang›n rezervi mi b›rak›lacak yoksa 
ayr› yang›n deposu mu yap›lacak? :
Çat› kat›na da su deposu veya yang›n 
suyu deposu isteniyor mu? :

5. Pis su çukuru :
Kazan dairesi süzgeçleri kanalizasyon 
kotunun üstünde kal›yor mu? :
(Pis su çukuru yap›lacaksa 1 as›l, 1 yedek pompa kulla-
n›lmal›d›r. Elektri¤in s›k kesildi¤i yerlerde yedek pompa
el pompas› tipinde seçilebilir.)
Kazan dairesi çevresine yap›lacak 20x20 
çevre kanal› ve yak›t kanal› süzgeci pis su 
çukuruna ba¤lanabiliyor mu? :
Pis su hangi kattan d›flar› at›lacak? :
Üst katlar›n pis suyu bodrum tavan›ndan m›
toplan›p d›flar›ya at›lacak? :
(Temizleme  kapaklar› ve çatallarda temizleme a¤›zlar›-
na dikkat edilmelidir.)

6. Hidrofor : 
Tip (Kademeli pompal› membranl› sistem, 
pistonlu, sanayi tipi) : 
Kapasite : 
Yang›n hidroforu ve bahçe sulama 
hidroforu ayr› m› olacak? :
Yedek isteniyor mu? :
So¤uk su kollektörü yeri :

7. Boyler :
Tip (Serpantinli veya çift cidarl›) :
Is›nma süresi :
Bina içine alabilmek için rezervasyon 
b›rak›ld› m›? :
Karfl›s›nda serpantinlerin sökülebilece¤i,
etraf›nda servis için izolasyondan sonra
50 cm. boflluk var m›? :
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S›cak su kollektörü yeri :
S›cak su sirkülasyon borular› kollektör yeri : 
3 yollu vana yeri : 
Boyler ›s›tma pompalar› yeri : 
Boyler kullanma suyu sirkülasyon 
pompalar› yeri : 
Not : Birden fazla say›da boyler kullan›l›yorsa so¤uk su
kollektörü boylerin sa¤›nda, s›cak su kollektörü de solunda
(veya tersi) yap›lmal› ki, boylerden geçen su eflit olabilsin.

8. Genel :
‹kinci kaç›fl kap›s› yeri :
(Kazan dairesi kap›lar› yang›na dayan›kl› olmal›. Çift ci-
darl› saçtan yap›lmal› ve d›flar›ya aç›lmal›d›r.)
Cihazlar›n girifl ç›k›fl yeri : 
Do¤al ayd›nlatma yap›lacak m›? : 
Bina d›fl›na yap›lan kazan dairelerinde kalorifer kazanla-
r›n›n karfl›s›nda b›rak›lan servis bofllu¤unun üzerine sö-
külebilir do¤al ayd›nlatma feneri yap›lmas› pratiktir.
(Hem do¤al ayd›nlatma hem de cihazlar›n girifl ç›k›fl›
için kullan›labilir.) 
Kazan dairesi duvarlar›n›n beyaz fayans yap›lmas›n›
öneririz. (Temiz bir kazan dairesinde çal›flan teknisyen-
lerin servis kalitesi daha iyi olabilir.) 
Elektrik panosu yeri :
Jeneratör yeri : 
Jeneratör hava girifl ç›k›fl yeri :
Jeneratör egzost bacas› yeri :
Jeneratör yak›t deposu yeri : 
Jeneratör hangi cihazlar› besleyecek : 
Kazan dairesi ayd›nlatma armatürleri : 
Teknisyen odas› var m›? :
Teknisyen için wc-dufl hacmi var m›? :

9. Do¤al gazl› kazan dairelerinde : 
Lambalar kirifl alt›ndan 50 cm. afla¤›ya monte edilmeli-
dir. Floresan lamba kullan›lmamal›d›r (ideali exproof
lamba kullanmakt›r). Lamba anahtar› kazan dairesi d›fl›-
na al›nmal›d›r. Kontaktörlerin oldu¤u tablolar kazan da-
iresinin d›fl›nda olmal›d›r. Ana elektrik flalteri ve do¤al
gaz kesme vanas› kazan dairesi d›fl›nda olmal›d›r. 

1.3.4. Yüksek Yap›larda Tesisat Mimari ‹liflkileri

Galeri kat yap›lacak m›? : 
Kompansatör yerleri :
Sabit nokta yerleri : 
Eflanjör dairesi planlamas› : 
Elektrik tesisat› :
Elektrik flaft› yeri :
Elektrik panosu yeri : 

1.3.5. fiantiye Kuruluflundaki Tesisat ‹flleri ‹çin Bilgi 

Alma Formu

1. ‹STENECEK GENEL B‹LG‹ VE PLANLAR
1.1. Vaziyet plan›
1.2. Arazideki yaklafl›k kotlar

1.3. Kullanma suyu kuyudan al›nacaksa analizi
1.4. Hidrofor ve su deposunun yerleri
1.5. Boyler yerleri
1.6. Kalorifer kazanlar› ve buhar kazan yerleri
1.7. Mimari projeler
1.8. Tavan detaylar›
1.9. Çat› kaplamas› detaylar›
1.10. Kap› detaylar›
1.11. Pis su ç›k›fllar›na rögar yerleri
1.12. Foseptik ve kanalizasyon ba¤lant› yerleri
1.13. Mutfakta LPG tüpleri yeri
2. GENEL SORULAR
2.1. Kullanma suyu temini 

[  ] fiebekeden     [  ] Kuyudan     [  ] Tankerle
2.2. Su bas›nçland›rma

[  ] Bas›nçl› su flebekesi var
[  ] Mevcut depolar› ve hidroforlar› var
[  ] Mevcut depolar› var
[  ] Ofis beton santral› ile ortak hidrofor kullan›lacak
[  ] Ayr› hidroforlar› olacak
[  ] Bahçe sulama vb. mahallere de hidrofordan su verilecek

2.3. Pis su
[  ] Alt yap› var                           [  ] Foseptik yap›lacak

2.4. Eski flantiyelerden gelen kullan›lm›fl malzemeler
[  ] Radyatör cinsi, dilim adedi
[  ] Boru cinsi, çaplar› ve uzunluklar›
[  ] Vana cinsi ve adedi
Di¤erleri
[  ] Kazan adedi, cinsi, kapasitesi
[  ] Brülör adedi, cinsi, kapasitesi
[  ] Boyler adedi, cinsi, kapasitesi
[  ] Hidrofor adedi, cinsi, kapasitesi
[  ] Di¤er malzeme (adet ve cinsi aç›klay›n›z) 

2.5. Beton santrali ve prekast atölyesi
a. Beton santralinin su ihtiyac› [m3/gün] = 

saatteki max. su ihtiyac› [m3/h] =
b. K›fl›n so¤uk günlerde beton dökülecek mi?
[  ] Hay›r
[  ] Evet
gerekli s›cak su s›cakl›¤› [°C] =
gerekli s›cak su miktar› [m3/h] =
c. Prekast atölyesi için buhar ihtiyac› var m›?
[  ] Hay›r                                    [  ] Evet
Masa alt›ndaki serpantinlere verilecek buhar 
miktar› [kg/h] = 
Branda alt›na verilecek aç›k buhar 
miktar› [kg/h] = 
d. S›cak su temini
[  ] Buhar kullan›larak eflanjörle
[  ] Buhar kullanarak boylerle
[  ] Buhar kullanmadan
e. Toplam buhar ihtiyac›

2.6. ‹flçi ko¤ufllar›, ofis ve tan›t›m binalar› mimarisi
‹flçi Ko¤ufllar› Ofis Binas›
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Cam cinsi :        [  ] Tek cam [  ] Tek cam
[  ] Çift cam [  ] Çift cam

Cam boyutlar› :        x      m,                   x      m,
Do¤rama cinsi:  [  ] Ahflap [  ] Ahflap

[  ] Alüminyum  [  ] Alüminyum
[  ] PVC [  ] PVC

Kat yüksekli¤i :                      m, m,
Parapet yüksekli¤i :                m, m,
D›fl duvar yüksekli¤i :             m, m,
Döfleme cinsi :
Yön :

2.7. ‹flçi ko¤ufllar›, ofis ve tan›t›m binalar› s›hhi tesisat›
a. Yemekhanede kaç kifliye yemek ç›kacak?:
b. Dufl yapacak iflçi say›s› :
c. ‹flçilere çamafl›r y›kama yeri yap›lacak m›?:
d. S›cak su istenen yerler
[  ] Yemekhanede s›cak su evyesi [  ] Dufllar
[  ] ‹flçilere çamafl›r y›kama yeri [  ] Çay ofisi
[  ] Ko¤ufl lavabolar› [  ] Ofis lavabolar›
e. Ko¤ufllarda yalak fleklinde yap›lacak gereçler
[  ] Lavabolar [  ] Pisuvarlar
f. Alaturka klozetler
[  ] ‹çten y›kamal›     [  ] Jet tipi [  ] Di¤er
g. Prefabrik flantiye binalar›nda kullanma suyu WC ve
çay ofisinde bina d›fl›ndan
[  ] Kanallarla ba¤lanacak
[  ] Topra¤a gömülü boru ile ba¤lanacak

2.8. Proje müdürü odas› veya baflka hacimlere paket klima
ve havaland›rma isteniyor mu?
[  ] Hay›r [  ] Evet
Klima istenen hacimler =
Havaland›rma istenen hacimler =

2.9. Depolar›n ›s›t›lmas›
[  ] Depolar ›s›t›lmayacak.
[  ] Depolar›n ›s›t›lmas› rutubet etkisinde 
kar›fl paket cihazla nem kontrollü olarak yap›lacak
[  ] Merkezi sisteme ba¤l› olarak ›s›t›lacak
[  ] Sadece depocu odas› ›s›t›lacak

3. UZMAN KARARI GEREKT‹REN TEKN‹K SORULAR
3.1. Buhar ve kalorifer kazanlar›nda kullan›lacak yak›t cinsi

[  ] Mazot            [  ] Fuel oil  [  ] Kömür 
[  ] LPG              [  ] Do¤al gaz

3.2. Buhar kazan› devresinde 
a. Buhar kazan›na so¤uk suyun girmesinin sak›ncal› ol-
du¤unu göz önüne alarak kondens deposu ›s›t›lacak m›? 
[  ] Evet [  ] Hay›r
b. Buhar kazan› ile kazan besi pompas› aras›na ön ›s›tma
eflanjörü monte edilecek mi?
[  ] Evet [  ] Hay›r
c. Su analizi sonuçlar›na göre su yumuflatma cihaz›na ih-
tiyaç var m›?
[  ] Evet [  ] Hay›r
d. Prekast atölyesinin kapal› k›sm›
[  ] Var ›s›t›lacak

[  ] Var ›s›t›lmayacak 
[  ] Yok
e. Prekast atölyesinde gerekli yak›t deposu hacmi = 

3.3. ‹flçi ko¤ufllar› kalorifer sistemi 
[  ] Ofis binalar› ile ayn› merkezden beslenecek
[  ] Ayr› bir merkezden beslenecek

3.4. ‹flçi ko¤ufllar› ofis ve tan›t›m binalar› kalorifer tesisat›
a. Boru da¤›t›m› 
[  ] Süpürgelik üzerinden [  ]  Tavandan
[  ] Döfleme alt› kanaldan
b. Radyatör cinsi 
[  ] Panel             [  ] Döküm [  ] Alüminyum
[  ] Çelik 
c. Genleflme deposu cinsi 
[  ] Aç›k [  ] Kapal› 
d. Genleflme deposu yeri:
e. D›fl hava s›cakl›¤› kompanzasyonlu otomatik kontrol
paneli isteniyor mu?
[  ] Evet [  ] Hay›r

3.5. S›hhi tesisat
a. Kullanma s›cak suyu boyleri varsa tipi 
[  ] Yat›k [  ] Dik
b. Kullanma s›cak suyu sirkülasyonu isteniyor mu?
[  ] Evet [  ] Hay›r
c. Mutfak davlumbazlar›nda fan ile havaland›rma isteni-
yor mu?
[  ] Evet [  ] Hay›r
d. So¤uk havada mutfak LPG tüplerini ›s›tma imkan› is-
teniyor mu?
[  ] Evet [  ] Hay›r
e. WC’lerde egzost aspiratörü isteniyor mu?
[  ] Evet [  ] Hay›r

1.3.6. Teknik Notlar

1. Is›tma merkezindeki bir küresel vanay› kapat›p, ko¤ufl-
lar›n çal›flma saatleri içinde ›s›t›lmas› sa¤lanabilir.

2. Ko¤ufllardan biri revir gibi kullan›labilir.
3. Ko¤ufllar›n vanas› kapat›ld›¤›nda, mutfak ve revire ayr›-

ca kumanda etmek imkan› olmal› ve buralar ›s›t›lmaya
devam etmelidir.

4. Borular›n depolanmas›nda, deponun kapal› olmas› ve
zeminin sa¤lam olmas› gerekir.

5. Küvetlerin depolanmas›nda afla¤›daki önlemler al›n›r. 
a. Arka yüzeyler antipas ile boyan›r.
b. Aralar›na ondüle karton konarak dik durumda korunur.
6. Sülyen, antipas, karpit ve asetilen gibi yan›c› malzeme-

ler mümkün oldu¤u kadar az miktarda depolanmal›d›r.
Bu malzemeler mümkünse ayr› bir depoda veya yan›c›
olmayan malzemelerle birlikte depolanmal›d›r.

7. fiantiye depolar› yap›ld›ktan sonra ya¤mur ya¤madan ve
deponun su al›p almad›¤› kontrol edilmeden malzeme
konulmamal›d›r. Rutubetten etkilenebilecek (flofben, as-
piratör, cam yünü vb.) malzemeler ›s›t›lan depolara ko-
nulmal›d›r.
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