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MAHAL LİSTESİ

 

Bu doküman da ICONOVA Projesinin Mahal Listesi tanımlanmaktadır.

1. İNŞAAT
1.1. YAPI
1.1.1 TAŞIYICI SİSTEM

Taşıyıcı sistem olarak deprem yüklerinin tamamının boşluksuz perdelerle taşındığı betonarme sistem kabul 
edilmiştir.

1.1.2. Beton Kalitesi ve Çelik Sınıfı

Yapının imalatında endüstriyel kalıp sistemi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak kalite güvence 
belgeli,temelde C40, üst yapıda C50 hazır betonu ve S420 donatı sınıfı betonarme çeliği kullanılacaktır.

1.2. DIŞ CEPHE

Binaların tamamında ısı yalıtımı projesi yönetmeliklerine uygun yanmaz dış cephe katmanları uygulandıktan 
sonrayüzeyler projesine göre GRC beton(cam elyaf takviyeli beton) kaplama, alüminyum kompozit kaplama, 
giydirmeperformans cam cephe malzemeleri kullanılacaktır. Balkon korkuluklarında cam korkuluk kullanılacak-
tır.
Dış cephede ısı izolasyonu yapılması dolayısıyla dış cephede bırakılmış olan menfezler ve rezervasyonlar haricinde-
daire sahibi herhangi bir rezervasyon açmayacağını kabul etmiştir.

1.3. ÇATI

Teras çatı kullanılacaktır.

2.  ELEKTRİK

2.1. JENERATÖR  

Kapalı garaj, genel merdiven kat holleri, asansörler, yangın ihbar sistemi diğer ortak mahallerin ve konutlarınihti-
yacını bire bir karşılamak üzere yeterli kapasitede jeneratör tesis edilecektir.

2.2.    ASANSÖR

Bütün bloklarda, trafik analizi yapılarak projelendirilmiş Türk Standartları Enstitüsü ve ConformitéEu-
ropéene(Avrupa'ya Uygunluk) normlarına sahip yolcu asansörleri ve yangın yönetmeliğinin gerekli kıldığı acil 
durum asansörümevcut olacaktır.

2.3.    AYDINLATMA TESİSATI

Konut içinde projelerine göre elektrik tesisatı, priz ve anahtarları takılmış teslim edilecektir. Kullanılacak tüm 
kablo,anahtar-priz ve armatürler normlarına uygun, yangın tesisatında kullanılan tüm kablolar yanmaz olacaktır. 
Evlerinmekânları içinde gerekli sayıda priz projelendirilmiş olup, tüm priz tesisatı topraklı olarak, sigorta panoları 
otomatiksigortalarla teçhiz edilecektir, sigorta panosunda güvenlik için kaçak akım koruma rölesi bulunacaktır. 
Alıcı elektriktesisatında ilave tesisat ve güç artışları mutlaka projelendirmelidir. Projelendirme mal sahibi tarafın-
dan yapılmalı veelektrik idaresine onaylatılmalıdır.

2.4.    TELEFON TESİSATI

Bağımsız bölümlere yeterli hat kapasiteli telefon kablosu çekilecektir. Mutfak, salon ve odalarda telefonprizi 
olacaktır.



2.5.    TV TESİSATI

Tüm bloklarda merkezi anten sisteminden yayın alan ve her konutun tüm odalarında birer adet TV prizi teşkiledi-
lecektir.

2.6.    İNTERNET TESİSATI

Sosyal tesis kapsamında kablosuz internet için altyapı tesis edilecektir. Bu sistem ile ortak dinlence alanlarında,k-
ablosuz internet alt yapısı sağlanacaktır. Konutlardaki internet kullanımı konut sahibince ilgili idareye abone 
olmakkaydıyla yapılacaktır.

3.       MEKANİK

3.1.    DOĞALGAZ SİSTEMİ

Yapıların doğalgaz ihtiyacını karşılayabilmek için yerleşke genelinde doğalgaz altyapısı yapılacaktır. Altyapı 
projesi,kullanılacak malzemeler ve tüm imalatlar, bağlı bulunduğu idarenin, standartlarına uygun olacaktır. 
Daireler demünferit doğalgaz kullanımı olmayıp, mutfaklarda elektrikli ocak kullanılacaktır.

3.2.    ISITMA SİSTEMİ

Isıtma sistemi, doğalgaz ile çalışan kazanlarla beslenecek şekilde blok bazında merkezi sistem olacaktır. Dairele-
rdeısıtma için tip radyatörler, cam önlerinde fansız konvektörler ve banyolar için havlupanlar, projelere uygun 
şekilde kullanılacaktır. Dairelerin ısıtılmasında, enerji verimliliğine yönelik tasarlanmış ısı pay ölçerler ve 
beraberinde termostatik radyatör vanaları kullanılacaktır.

3.3.    SOĞUTMA SİSTEMİ

Soğutma sistemi dairelerde gizli ve kaset tipi VRF sistemi ile sağlanacaktır. Standart daire otomasyon sisteminde 
daire terk edildiğinde klimaların enerjisiotomatik olarak kesilerek ayrıca tasarruf sağlanması için altyapı mevcut 
olacaktır.

4.    SIHHİ TESİSAT

4.1.    SICAK ve SOĞUK SU TESİSATI

Dairelerin kullanım sıcak su ihtiyaçları her dairenin girişinde bulunan kat istasyonları ( sub-station ) aracılığı ile 
sağlanacaktır. Bu üniteler merkezi kazan sistemi tarafından beslenecektir.
Yerleşke içerisinde kullanım suyu altyapısı GASKİ standartlarına uygun olarak projelendirilecek ve imalatı yapıla-
caktır.
Kullanım suyu altyapısında projesine uygun yerlerde Düktil Font veya Polietilen içme suyu boruları ve ek 
parçalarıkullanılacaktır. Su temininde kısıtlama olması durumunda, site genelinde ortak alanların sulanması, 
bağımsızbölümlerin ihtiyacını yeterli sürede sağlanması ve bütün sitenin yangın sprinkler tesisatını beslemek için 
şartnamelerinde belirtilen kapasitede kullanım ve yangın suyu deposu ve hidrofor ve yangın pompası tesis edilece-
ktir.

4.2.    PİS SU TESİSATI

Sitede atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu toplama şebekeleri tesis edilecektir. Atık su (kanalizasyon) ve 
yağmursuyu şebekelerinde normlara uygun baca elemanları ve atık su ve yağmursuyu boruları ve bağlantıeleman-
ları kullanılacaktır.



4.3.    YANGIN TESİSATI

Bütün bloklarda her girişte, en az biri güvenli bölgeden açık havaya ulaştıran, katlardan yangın kapıları ile girilen-
yangın yönetmeliği normlarına uygun yangın merdiveni, kat koridorlarında yangın dolapları, yangın-duman dedek-
törleri, ve anons sistemi, yönlendirme sistemi yer alacak ayrıca tüm bloklarda kat koridorlarında, yangın 
anındaçalışacak olan duman egzoz sistemi yapılacaktır.  Konutlarda bağımsız tüm mahallerdeyangın algılama 
düşünülecektir.
Tüm bloklarda basınçlandırmalı, kat hollerine güvenli bölgeden kademeli olarak 2 yangın kapısı ile bağlanan ve 
ikiadet yangın merdiveni, kat hollerinde ve daire içlerinde sprinkler sistemi,  duman ve ısı dedektörleri ile anons 
sistemi yer alacaktır.

Bunun dışında bütün bloklarda otoparklara kadar inen acil durum asansörü ve bütün kat hollerinde yeteri 
sayıdayangın dolabı yer alacaktır. Ayrıca bütün site alanına gerekli sayıda ve şartnamesine uygun yangın hidrantı 
yerleştirilecektir.

Otoparklarda ise yangın ve gaz dedektörleri, otomasyon ile ilişkili temiz hava ve duman tahliye sistemi ile sprin-
kler sistemi yer alacaktır.

5.       İÇ MEKAN MALZEMELERİ

5.1.    GİRİŞ HOLÜ VE KORİDORLAR

Döşeme: 1. Sınıf porselen seramik zemin kaplaması kullanılacaktır. Dubleks dairelerde, daire içi merdivenleri-
nahşap basamak kaplaması yapılacaktır.

Tavan: Alçıpan asma tavan yapılarak su bazlı plastik tavan boyası ile boyanmış olarak teslim edilecektir.

Duvar: İpek saten su bazlı duvar boyası ile boyanmış olarak teslim edilecektir.

Daire Kapısı:  Tek ya da çift kanatlı çelik kapı kullanılacaktır.

Vestiyer Dolabı Üniteleri:  1. sınıf bir firmaya yaptırılacaktır.         

5.2.    SALON

Döşeme: Lamine ahşap parke kullanılacaktır.

Tavan: Su bazlı plastik tavan boyası ile boyanmış olarak teslim edilecektir.

Duvar: İpek saten su bazlı duvar boyası ile boyanmış olarak teslim edilecektir.

Kapı: Çift kanatlı cam kapı kullanılacaktır. 

5.3.    YATAK ODALARI

Döşeme: Lamine ahşap parke kullanılacaktır.

Tavan:  Su bazlı plastik tavan boyası ile boyanmış olarak teslim edilecektir.

Duvar:  İpek saten su bazlı duvar boyası ile boyanmış olarak teslim edilecektir.

Kapı:  Lake kapı kullanılacaktır.

5.4.    MUTFAK

Döşeme:  1. Sınıf porselen seramik zemin kaplaması kullanılacaktır.

Tavan:  Alçıpan asma tavan yapılarak su bazlı plastik tavan boyası ile boyanmış olarak teslim edilecektir.

Duvar:  İpek saten su bazlı duvar boyası ile boyanmış olarak teslim edilecektir.
Kapı: Lake kapı kullanılacaktır.



Vitrifiye:  A sınıfı paslanmaz evye ve armatür kullanılacaktır.

Dolap Üniteleri:  1. sınıf bir firmaya laminat ve/veya lake kapaklı olarak yaptırılacaktır.

Mutfak Cihazları: A sınıfı, ithal marka bacalı davlumbaz, ocak, bulaşık makinesi ve fırın verilecektir.

Tezgah: Granit veya akrilik kullanılacaktır.

Tezgah Üstü: Tezgah üstü duvarlarda akrilik ve porselen seramik duvar kaplaması yapılacaktır.

5.5.    BANYO

Döşeme: 1. Sınıf porselen seramik zemin kaplaması kullanılacaktır.

Tavan: Alçıpan asma tavan yapılarak su bazlı plastik tavan boyası ile boyanmış olarak teslim edilecektir.

Duvar: 1. Sınıf porselen seramik duvar kaplaması kullanılacaktır.

Kapı:  Tek kanatlı Lake kapı kullanılacaktır.

Armatür:  A sınıfı paslanmaz armatür kullanılacaktır. 

Dolap Üniteleri: 1. sınıf bir firmaya yaptırılacaktır.         

Vitrifiye: A sınıfı yerli veya muadili ithal ürün kullanılacaktır.

Duşakabin: Duşakabinlerde renksiz ve desensiz cam kullanılacaktır.      

5.6.    ÇAMAŞIR ODALARI

Döşeme: 1. Sınıf porselen seramik zemin kaplaması kullanılacaktır.

Duvar:  İpek saten su bazlı duvar boyası ile boyanmış olarak teslim edilecektir.

Tavan:  Su bazlı plastik tavan boyası ile boyanmış olarak teslim edilecektir.

Kapı:  Projesine göre sürgülü kapı yada çift kanatlı kapak kullanılacaktır.          

5.7.    BALKON ve TERAS

Döşeme:  1. Sınıf porselen seramik zemin kaplaması kullanılacaktır. 

Tavan:  Su bazlı plastik tavan boyası ile boyanmış olarak teslim edilecektir.

Korkuluk:  Cam korkuluk kullanılacaktır.

Kapı: Alüminyum sürgülü cam kapı kullanılacaktır. 

6.       DAİRE OTOMASYON ALT YAPISI;

Altta listelenen özellikler standart olarak her dairede temin edilecek, ek modüller istenirse daire sakinitarafından 
kurulacaktır.

Iconova Daire Güvenlik ve Otomasyon Sistemi Temel Özellikleri;

6.1.GÖRÜNTÜLÜ DİYAFON

a.   Dış kapı ve güvenlikle görüntülü görüşme ve kapı açma
b.   Kişiye dış kapı ünitesi üzerinden sesli-görüntülü mesaj bırakma
c.   Yönetimden mesaj alma ve mesaj yollama (Teknik servis, aidat vb..)
d.   Çift dil desteği (Türkçe ve İngilizce)



6.2.EV OTOMASYONU

Altta listelenen özellikler standart olarak her dairede temin edilecek, ek modüller istenirse daire sakini tarafından
kurulacaktır. Sistem akıllı, dokunmatik görüntülü diafon sistemi üzerinden çalışacaktır.

Iconova Daire Güvenlik ve Otomasyon Sistemi Temel Özellikleri;

a. Evden çıkarken tek tuşla ana su, elektrik, ısıtma, aydınlatma ve klima kapatma
b. Evden asansör çağırma,

6.3.GÜVENLİK SİSTEMLERİ

a. Diafon ekranında acil durum imdat butonu ile güvenlikten yardım çağırma
b. Su kaçakta yada evden çıkarken tek tuşa basılarak tüm ana elektrik ve suyu kesme (Buzdolabı ve ısıtmaelek-
triği hariç) Dolayısıyla prizde unutulan cihazlar, açık musluklar risk oluşturmaz, çıkarken açık unutulanaydınlat-
maların, klimaların tek tek kapatılması gerekmez.
Eve gelindiğinde aynı tuşla sistem eski haline getirilir.
c.  Site içi IP kameraları izleme. (Otopark, çocuk parkı, sosyal tesis)

6.4.ISITMA SOĞUTMA SİSTEMİ KONTROLÜ

a.  Dahili sıcaklık sensörü / termostat (Diafon ekranından ısıtma sistemi aç/kapat kontrolü)
b.  VRFlokal ve uzaktan akıllı telefon/tablet ile aç/kapat kontrol
c.  Evden çıkarken tek tuşla otomatik kapatma 
d.  Evin dolu/boş durumuna göre sıcaklık değerini otomatik ayarlayarak ekonomi sağlama.
     ( Boşken sabit bir ısıtma sıcaklığı (10-15 derece) doluyken ekrandan verilen sıcaklık )

6.5. İNTERNET ERİŞİMİ

a.     Mail, hava durumu  (Daire sakini internet aboneliği üzerinden)

6.6. CONSIERGE SERVİS HİZMETLERİ

a.    Kat görevlisine yazılı olarak günlük sipariş bırakma
b.    Site yönetiminin belirlemiş olduğu hizmetlere ulaşım.

7. SOSYAL ALAN ve ÇEVRE DÜZENLEME

7.1.SOSYAL ALAN

Sitenin dört farklı lokasyonun da zengin içeriği ile sosyal tesisler yer almaktadır. Bu tesislerden ilk merkez-
iniçerisinde; kadın ve erkekler için birer adet olmak üzere ayrı kullanabilecekleri fitness centerlar, spor dersleri-
nin verilebileceği stüdyo, kapalı yüzme havuzları, jakuziler, çocuk havuzları, Türk hamamları, Fin hamamları, 
saunalar,masaj-kese-soyunma odaları bulunmaktadır. Sosyal tesiste ayrıca; kafe teşkil edilecektir. İkincisosyal 
tesis ise R bloğun altında yer almaktadır. İçerisinde fitness center, kapalı karma havuz, jakuzi, çocuk havuzu,erkek 
ve bayanın ayrı olarak kullanabilecekleri; fin hamamı ve sauna, soyunma odaları bulunmaktadır. Ayrıca bumekân-
ların altyapı niteliğinde kendi donatıları da binada yer alacaktır. Diğer lokasyonlarda ise site kullanımına ait lokal, 
cafe, eğlence-oyun salonları ve toplantı odaları yer alacaktır.

7.2. PEYZAJ

Konutlara tahsis edilmemiş (site ortasında süs havuzu ve yeşil alan) ortak alanların peyzaj düzenlemesi 
mimarikonsepte uygun hazırlanacak, peyzaj projesine uygun olarak tamamlanacaktır. Bu alanlarda projesinde 
belirtilenşekilde bitkisel toprak serimi, bitki dikimi, drenaj sistemi, sulama sistemi ve çimlendirme yapılacaktır. Bu 
alanlardaprojesinde belirtilen yerlerde çocuk oyun alanları, oturma alanları gibi yapısal peyzaj öğeleri de yer 
alacaktır. 

7.3. SÜS HAVUZU

Peyzaj konsept kararlarına uygun olarak çeşitlitemalar ve tarzlarda doğal dengeyi bozmayacak, biyolojik çeşitliliği 
arttıracak şekilde bitkilendirme çalışması,içerisinde ise betonarme bitki adaları yapılacaktır.
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7.4.  KÖPRÜ;

Süs havuzu üzerindeki köprüler peyzaj projesinde öngörüldüğü şekilde, betonarme ve çelik taşıyıcı sistem 
üzerine,doğal ahşap ve/veya metal ve/veya kompozit malzemeler ile teşkil edilecektir. Ahşap veya metal yüzeyler 
koruyucumalzemeler ile korunacaktır.

7.5. ELEKTRİK VE TRAFO;

Yerleşke içinde bağlı bulunduğu elektrik idaresi tarafından temin edilen enerji güzergâhına yakın yerlerde peyza-
jmimarisine uygun trafo merkezleri yapılacaktır. Jenaratör ve trafo merkezleri; bina dışında görselliği bozmaya-
cakşekilde peyzajın bir parçası olarak konumlandırılacaktır.

8. GÜVENLİK

Sitenin bir veya birden fazla noktasından kontrollü giriş sağlanacaktır. Girişlerin mimari tasarımı betonarme ve 
çelikolarak inşa edilecektir. Bu girişlerde güvenlik elemanlarının görev yapabileceği standartlarda bir kontrol 
yapısıoluşturulacak, site giriş ve çıkışlarının eksiksiz kontrolünü sağlayacak şekilde bariyer teçhiz edilecektir.
Bütün yerleşkenin proje sınırlarında kontrol dışı girişi engellemek için uygun yükseklikte duvar veya çit yapılacak-
tır.
Ayrıca site sınırları ve girişi sürekli dâhili kamera sistemi ile kontrol edilecektir.

9. OTOPARK

Kapalı otopark döşemelerinde sertleştirilmiş beton kullanılacak olup yangın önlemi için sprinkler sistemi yapıla-
caktır.
Ayrıca kurulacak fan sistemi ile otoparklarda havalandırma yapılacak şekilde alt yapı tesis edilecektir.

10. DEPO

Bodrum katlarında her konut için tahsis edilmiş birer adet depo yer almaktadır.


