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A. Peyzaj Raporu
Öğr.Gör.Dr. N.Papatya SEÇKĠN
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi
Yapı Fiziği ve Malzemesi Bilim Dalı
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PEYZAJ RAPORU
Her köy kendi çevresel Ģartlarına göre uygun olarak kültürel peyzajını geliĢtirir. Bu bağlamda
Balıkesir ili kırsalında kültürel peyzajın tipik ögelerini, genel olarak sebze bahçeleri, meyve
bahçeleri, dekoratif süs bitkileri, asmalar, kuyular, ocaklar ve ambarlar oluĢturur.
Avlu duvarları değiĢkendir. Yükseklikleri ve inĢa edildiği malzemeler köyden köye
değiĢmektedir. Sınırlar ağaç dallarından, ahĢap çitlerden, taĢ, kerpiç veya tuğla duvardan
oluĢur. Bu duvarların yükseklikleri farklı; bazıları alçak, bazıları yüksektir. Bazı sınırlar da
duvarsızdır.
Ev bahçelerinde, meyve ağacı çeĢitliliği göze çarpmakta; kullanılan hakim meyve ağaçları
nar, dut, erik, Ģeftali, incir, ceviz, iğde, kiraz, elma, armut, ve benzerlerinden meydana
gelmektedir.
Peyzaja katılan diğer bitkiler, zeytin, ıhlamur, çınar, çam ve benzeri yerel türlerden
oluĢmaktadır.
Konutların çevresinde; saksılarda sardunya, gül, begonya, yıldız gibi çiçekler; kapı önlerinde
hanımeli, acem borusu ve zakkum gibi çiçekli bitkiler ve defne sıkça bulunmaktadır. Bu bitkiler
yöre peyzajına renk, heyecan, canlılık ve hareket katmaktadır.
Yöre peyzajının diğer kültürel formu, zeytin bahçeleridir. Bu bahçeler, Balıkesir kırsalında, geniĢ
alanları kaplamaktadır.

Resim 1. Konut avlu düzeni. Avluda meyve ağaçları ve sebze bahçesi avlu düzenini oluĢturur.
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Resim 2. Avluda meyve ağaçları

Resim 3. Konut avlu düzeni

Resim 4. Avluda zeytin ağaçları

Resim 5. Avluda sebze bahçesi ve meyve ağaçları

Resim 6. Pencere önünde çiçekli bitkiler

Resim 7. Avlu duvarı üzerinde çiçekli bitkiler
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Balıkesir, bitki çeĢitleri bakımından oldukça zengin olup, çok sayıda endemik bitki türlerine
sahiptir. Ekolojik dengenin korunması için bölgenin yerel bitki türlerinin mümkün olduğu kadar
korunması temel prensip alınarak, yerleĢimlere çevre bilinçli tasarımın hakim olması
istenmektedir.
Konut peyzajında bu geleneksel eğilimin korunması amaçlanmıĢtır. Bitki türleri olarak yörede
yetiĢen endemik türlerle, gölgesinden ve meyvesinden yararlanılan çeĢitli meyve ağaçlarının
kullanılması tercih edilmiĢtir. Özellikle zeytin, nar, dut ve ceviz ağacı bol miktarda kullanılmıĢtır.
Meyve ağaçları, bahçe oluĢturdukları alanlarda hem düzgün, hem de dağınık düzende
yerleĢtirilmiĢtir. Servi ve çam ağaçları, soliter olarak kullanılmıĢtır. Peyzaja renk, canlılık ve güç
katan mevsimlik çiçeklerin saksılar içine ya da doğrudan doğal toprağa bolca ekilerek ya da
dikilerek kullanılması benimsenmiĢtir.
Parsel ve konut büyüklükleriyle orantılı olarak, avlu içerisinde kümes, gübrelik, odunluk, ambar
gibi alanlar konumlandırılmıĢtır. Yine her parselde, konut sakinlerinin bahçede oturmalarına
imkan verecek bir çardak ve yakınında ocak tasarlanmıĢtır. Çardakların üzerinin üzüm
asmalarının sardırılması amaçlanmıĢtır.
Evlerin avlusunda veya hemen yanında yer alan bir baĢka unsur da, ev sakinlerinin ihtiyaçlarını
karĢılamak üzere, domates, fasülye, marul, biber, salatalık, kabak gibi sebzelerin ekildiği
alanlardır. Bu gereksinim nedeniyle avlu içerisinde sebze bahçesi düĢünülmüĢtür. Sebze
bahçelerinin yerleĢtirilmesinde bol ıĢık ihtiyacı temel prensip olarak alınmıĢtır. Bahçenin bir
yerinde kuyu tasarlanmıĢtır. Bu suretle konut, meyve ve sebze bahçesi ile ahır hayvanlarının su
ihtiyacının karĢılanması amaçlanmıĢtır.
Köy meydanında çeĢme ve ulu bir çınar, çınarın gölgesinde oturma birimleri düĢünülmüĢtür.
Köy meydanıyla iliĢkili olarak tasarlanan köy konağı ve caminin etrafı, yerel halkın toplanması
için çardaklar, ve yine meyve ağaçları ile bütünleĢtirilmiĢtir.
Sokak aralarında güzel görüntüsü, kokusu ve yerel halkın faydalanması bakımından, bitki türü
olarak ıhlamur kullanımı öngörülmüĢtür. YeĢili zengin, halkın sebze ve meyve ihtiyaçlarını kendi
bahçesinden sağlayacağı, meyve, sebze ve süs bitkilerinden oluĢan bir yerel peyzaj bütünlüğü
yaratılmaya çalıĢılmıĢ, ev sakinlerinin diğer bazı ihtiyaçlarının karĢılanması ve doğal yaĢamın
sürdürülebilirliği için ahır ve kümes hayvanları gibi kırsal yaĢamın kopmaz ögeleri de konut
peyzajı konseptine dahil edilmiĢtir.
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B. TaĢıyıcı Sistem Raporu
ArĢ.Gör.Mehmet Selim ÖKTEN
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi
Yapı Mühendisliği Bilim Dalı
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BALIKESİR PROJESİ TAŞIYICI SİSTEM RAPORU

KONU
Balıkesir ili kırsalında yer alan mevcut yığma konut yapılara alternatif olacak Ģekilde bu
yapılarla uyumlu 7 adet tip projenin taĢıyıcı sisteminin değerlendirilmesi ve önerilerin
geliĢtirilmesi.
PLAN, TAŞIYICI SİSTEM TANIMI
Proje kapsamında genel olarak 7 adet tip projenin taĢıyıcı sistemi incelenmiĢtir. Söz konusu
yapıların plandaki geometrik ölçüleri ve boyutları, kat adetleri ve yükseklikleri aĢağıdaki
tabloda verilmiĢtir (Tablo 1).

PROJE TĠPLERĠ

ÖLÇÜLER(mm)

KAT ADEDĠ

KAT YÜKSEKLĠĞĠ(m)

1.5x-3y

665x1160

2 kat

h1=2.80m, h2=2.80m

1.5x-5y

775x1900

2 kat

h1=2.80m, h2=2.80m

2x-5y

870x1900

2 kat

h1=2.80m, h2=2.80m

2x-5y-ek

850x991

2 kat

h1=2.80m, h2=2.80m

3.5x-4.5y-A

1482x1715

2 kat

h1=2.80m, h2=2.80m

3.5x-4.5y

1485x890

2 kat

h1=2.80m, h2=2.80m

4x-2.5y

1690x975

2 kat

h1=2.80m, h2=2.80m

Tablo 1. Proje tiplerine ait ölçüler

Bölgedeki mevcut yapılar incelendiğinde taĢıyıcı sistemin geleneksel kâgir ( moloz taĢ ve tuğla)
yapım sistemi olduğu görülmektedir. Bununla birlikte kâgir yapım sisteminin ahĢap karkas yapım
sistemi ile beraber kullanıldığı yapılar da bulunmaktadır. Bu sistemlerde ahĢap iskelet arasında
kerpiç dolgu duvarlara rastlanmaktadır. Duvar türleri ve inĢa Ģekilleri varyasyonlar
oluĢturmaktadır.
Bu bilgiler doğrultusunda hazırlanan projelerde iki farklı yapım sistemi önerilmiĢtir. Bunlardan
birincisi kâgir ile ahĢabın birlikte kullanıldığı yığma yapım sistemi diğeri ise betonarme karkas
sistemdir.

15

Kâgir ile ahĢabın birlikte kullanıldığı yığma sistemde kat adetleri, Balıkesir ilinin 1.derece deprem
bölgesinde bulunması sebebiyle 2007 Deprem Yönetmeliğine (DBYBHY 2007) uygun olarak 2
kat seçilmiĢtir (ġekil 1).

Şekil 1. Deprem bölgeleri haritası

Zemin kat moloz taĢ duvar, birinci kat ise kerpiç dolgulu ahĢap karkas sistemin beraber
kullanılmasıyla oluĢturulmuĢtur. Bütün proje tiplerinde zemin kat duvar kalınlığı 50cm’dir. TaĢıyıcı
duvarların planda mimari düzenlemeyle birlikte düzenli ve ana eksenlere göre simetrik biçimde
düzenlenmesine dikkat edilmiĢtir.
Zemin kat döĢemeleri direkt zemine oturtularak sıkıĢtırılmıĢ toprak üzerine serilen yağlı kil, blokaj,
killi balçık, Ģap, harç ve taĢ kaplamadan oluĢmaktadır. Bu kaplamalarla birlikte döĢeme kotu
binanın dıĢında bulunan zemin kotundan 30cm daha yükseltilmiĢtir. Birinci kat döĢemeleri ise
ahĢap kiriĢleme üzerine ahĢap kaplamadır. 6cm/17cm’lik döĢeme kiriĢleri 33cm ara ile
yerleĢtirilmiĢtir (ġekil 2).
Zemin kat taĢıyıcı duvarları birinci kat döĢemesi hizasında 50cmx40cm boyutlarında teĢkil edilen
betonarme yatay hatıllarla birbirine bağlanmıĢtır. AhĢap döĢeme kiriĢleri betonarme yatay
hatıllara oturmaktadır. Birinci katta bulunan kâgir duvarlar ve ahĢap karkas sistemi oluĢturan
ahĢap dikmeler ise birinci kat tavanı hizasında ahĢap hatıllarla birbirine bağlanmıĢtır.
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Şekil 2. AhĢap döĢeme kiriĢleri

Yığma yapım sisteminde temeller duvar altı taĢ temeldir. TaĢ temel duvarları toprak üstüne
çıktığında 50cmx40cm boyutlarında teĢkil edilen betonarme yatay hatıllarla birbirine
bağlanmıĢtır. TaĢ temeller 80cmx50cm boyutlarında betonarme duvar altı temellere oturarak
yükünü zemine aktarmaktadır (ġekil 3).

Şekil 3. Yığma yapım sistemi temel detayı
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Proje kapsamında inĢa edilmesi düĢünülen konutlarda geleneksel yapı sistemi ile uyumlu moloz
taĢ, tuğla ve bağlayıcı olarak da harç malzemesi kullanılması uygun görülmüĢtür. Kullanılan
taĢıyıcı malzemenin basınç dayanımı, DBYBHY 2007’de yer alan taĢıyıcı duvarlarda kullanılacak
yığma malzemelerin en düĢük basınç dayanımının 5MPa, doğal taĢların basınç dayanımının ise
en az 10MPa olması Ģartını sağlamalıdır.
Geleneksel yapım sisteminin yanında günümüzde yaygın olarak kullanılan betonarme karkas
sistem 7 adet tip projenin taĢıyıcı sistemlerinde ikinci bir alternatif olarak önerilmiĢtir. Bu
projelerde deprem hesabı spektral analiz ile yapılmıĢtır. Yapıda hem x hem de y yönlerinde
0.4g’ lik ivmeye sahip iki ayrı deprem için bir tasarım depremi oluĢturulmuĢtur. Tasarım
depremine temel olan spektrum eğrisi DBYBHY 2007’den alınmıĢtır.
Aynı yönetmelik göz önüne alınarak yapıda Spektral Ġvme Katsayısının hesabında kullanılan
katsayılar Ģu Ģekilde seçilmiĢtir:
I (yapı önem katsayısı) =1.0
R (azaltma katsayısı) = 8
A0 (etkin yer ivme katsayısı) =0.4
Yerel Zemin Sınıfı Z3
Betonarme sistemde kolon ve kiriĢler 40cmx40cm boyutlarındadır. Kolonlar ve kiriĢlerden oluĢan
betonarme çerçevelerin içine duvarlar örülecek, dıĢ yüzeyler taĢ malzeme ile kaplanacaktır.
DöĢemeler betonarme plak döĢeme olup 12cm kalınlığındadır. Temeller betonarme sürekli
temel olarak inĢa edilecektir. Hesaplarda deprem bölgesi 1., beton sınıfı C20, çelik sınıfı ise S420
olarak alınmıĢtır.
ÖNERİLER
Sonuç olarak yapılardaki taĢıyıcı duvar geniĢliğinin yeterli oluĢu, taĢıyıcı duvarların düzenli ve
simetrik oluĢu, kat yüksekliğinin 2 kat ile sınırlı olması önerilen kârgir-ahĢap karkas yapım
sisteminin deprem yönetmeliğine uygun olmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte betonarme
karkas sistem de uygulama kolaylığı, ekonomisi ve uygun detaylandırıldığı takdirde sağlamlığı
açısından ikinci bir alternatif olarak önerilmektedir. Deprem yönetmeliğindeki Ģartların
sağlanması açısından aĢağıdaki önerilerin dikkate alınması gerekmektedir:
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Yığma yapıda taĢıyıcı duvarların üzerine, kat döĢemesi ile birleĢtiği ara kesitte yüksekliği
40cm, geniĢliği taĢıyıcı duvar geniĢliğinde olan yatay düzlemde betonarme hatıllar
yapılmalıdır.



Betonarme hatıllara en az 6Ø10 boyuna donatı ile birlikte en fazla 25cm ara ile Ø8’lik
etriyeden oluĢacak donatı konulmalıdır. Beton kalitesi en az C20 sınıfında olacak
Ģekilde hazırlanmalıdır.



Zorunlu olması durumunda yapılması gereken düĢey hatılların beton kalitesinin yine
C20 sınıfında olması, hatıl içinde boyuna donatı 4Ø12, etriyelerinde 25 cm ara ile Ø8’lik
olması sağlanmalıdır. Gerek yatay hatılların köĢelerindeki donatı sürekliliği ile gerek de
düĢey hatılların temel ve yatay hatıllarla, birleĢtiği ara kesitlerdeki donatı sürekliliği
uygun kenetlemelerle sağlanmalıdır.



Deprem yönetmeliğine göre bu bölgede bina köĢesine en yakın pencere ya da kapı
ile bina köĢesi arasında bırakılacak dolu duvar parçasının plandaki uzunluğu 1.5
m’den az yapılmamalıdır. Ek olarak bina köĢeleri dıĢında pencere ve kapı boĢlukları
arasında kalan duvar parçalarının plandaki uzunluğu da 0.80m’den az yapılmamalıdır.
Yığma yapım sistemi ile planlanan konut tiplerinde bu hususa mümkün olduğunca
dikkat edilmiĢtir. Ancak geleneksel yapılar incelendiğinde bu koĢulların dıĢında yapılar
görülmektedir ve bu yapılar günümüze baĢarıyla ulaĢmıĢtır. Dolayısıyla geleneksel
dokunun devamı olarak önerilen mimari tasarımın gerektirdiği durumlarda, pencere
ve kapı boĢluklarının her iki kenarında betonarme düĢey hatıllar yapılırsa deprem
yönetmeliğine uygun olarak dolu duvar parçasının uzunluğu %20 azaltılabilir.



Seçilen zemin sınıfı hesaplarda göz önüne alınan ortalama bir değerdir. Zemin
parametreleri birbirine çok yakın alanlarda büyük farklılıklar gösterebileceği için inĢaat
aĢamasından önce zemin etüdünün yapılması tavsiye edilmektedir.
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C.Mekanik Tesisat Raporu
ArĢ.Gör.Dr. Gökhan BALIK
ĠTÜ Makina Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
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MEKANĠK TESĠSAT RAPORU
Balıkesir Kırsalında Yöresel Doku ve Mimari Özelliklere Uygun YapılaĢmanın YaygınlaĢtırılması
isimli çalıĢma kapsamında altı ayrı mimari uygulama projesi üzerinde mekanik tesisat
sistemlerinin projelendirmesi yapılmıĢtır. Mekanik tesisat kapsamında; sıcak ve soğuk kullanım
suyu sistemleri, pis su tesisatları ve ısıtma (kalorifer) tesisatları ele alınmıĢ ve herbir sistem için kat
planları üzerindeki ölçekli yerleĢimlerin yanısıra, kolon Ģemaları verilmiĢtir.
Mekanik tesisatların herbirinin seçimi, projelendirilmesi ve iĢletmesiyle ilgili önemli bazı hususlar
aĢağıda ayrı ayrı ele alınmıĢtır.
KULLANIM SUYU TESĠSATI
Kullanma suyu Ģehir ana dağıtım Ģebekesinden temin edilecektir. ġebekeden gelen soğuk su
hattından: ıslak hacimlerdeki tuvalet, lavabo ve duĢlara; mutfaklardaki eviyelere, çamaĢır ve
bulaĢık makinalarına bağlantı yapılmıĢtır. Sıcak kullanım suyu elde etmek üzere, boyler cihazına
Ģebekeden soğuk su giriĢi yapılmıĢtır. Mutfak ve ıslak hacimler dıĢında, kalorifer kazanının
takviye suyu için de temiz su hattından ½” bağlantı hattı alınmıĢtır. Ayrıca bazı mahallere
sonradan çamaĢır ya da bulaĢık makinası ilave edileceği düĢünülerek, yedek temiz su
bağlantıları bırakılmıĢ ve yedek hatların uçları kör tapa ile kapatılmıĢtır.
ġehir Ģebekesi ham su bağlantısı giriĢine su sayaçlarından sonra bir adet basınç regülasyon
vanası (Pressure regulation valve) yerleĢtirilerek Ģehir Ģebekesinde oluĢabilecek olası basınç
dalgalanmalarından tesisatın korunması sağlanacaktır. Sistemde, cam tülü veya aluminyum
folyo takviyeli stabil PPRc boru (ıslak hacim içlerinde bulunan ve duvar içine gömülen ankastre
borular) kullanılacaktır. Borular cam yünü izolasyon malzemesiyle kaplanacaktır. Vana ve diğer
armatürler olarak, PN16 basınç sınıfında yer alan pirinç döküm kromajlı küresel kesme vanası,
geri akıĢ önleme vanası ve pislik tutucular kullanılacaktır.
Kullanım sıcak suyu, zemin kata yerleĢtirilen ve kat kaloriferinden beslenen boylerler ile
üretilecektir. Isıtma suyu ihtiyaca göre kullanım alanındaki ısıtma ekipmanlarına 45ºC sıcak
kullanım suyu hazırlamak için kullanılacaktır. Mahallerde anlık ihtiyaç duyulan sıcak suyun
kullanılmaması durumunda, bina içerisinde dolaĢmakta olan sıcak su, bir sirkülasyon hattıyla
boylere geri dönecektir. Böylece Ģebekeden alınacak olan 10 oC sıcaklıktaki suyun yerine,
kullanılmadığı için boylere geri dönen ve daha sıcak olan su kullanılarak, enerji tasarrufu
sağlanmıĢ olur.
Diğer mekanik tesisatlarda olduğu gibi, kullanım suyu sistemlerindeki boruları, çoğunlukla depo,
kiler vb. gibi mekanların olduğu zemin katın tavanında yatay deplasman ile taĢınmıĢtır. Birinci
katta temiz su bağlantısına ihtiyaç duyulan ıslak hacimler ve mutfaklarda borular düĢeyde
yükseltilmiĢ ve böylece birinci katta temiz su bağlantısı olmayan yaĢam mekanlarında temiz su
borularının görünmesi engellenmiĢtir. DüĢeyde yükselen borular, tezgah altında gizlenecek ya
da mekanın köĢelerinde kalacak Ģekilde, oluĢturulan Ģaftlar içerisine yerleĢtirilmiĢtir. Bu Ģaftlar
içerisinde, soğuk su gidiĢ, sıcak su gidiĢ ve sirkülasyon hatları yanyana taĢınmıĢtır.
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PĠS SU TESĠSATI
Pis su tesisatına: ıslak hacimlerde tuvalet, lavabo ve duĢlardan; mutfaklarda ise çamaĢır ve
bulaĢık makinalarından ve eviyelerden gelen atık su boruları bağlanmıĢtır. Bunların dıĢında:
kalorifer kazanının bulunduğu zemin kattaki mekanda, ısıtma tesisatı elemanlarından biri olan
açık genleĢme deposunun yer aldığı çatı arasında, ıslak hacimlerde ve mutfaklarda yer alan
yer süzgeçleri de pis su hatlarına bağlanmıĢtır. Tüm bu hatlar toplanarak, bina dıĢındaki
rögarlara ulaĢtırılmaktadır.
Bina kat alanlarının büyük olmaması nedeniyle, yağmur suyunun ya da diğer gri suların
toplanması ve arıtıldıktan sonra yeniden değerlendirilmesi (bahçe sulama, tuvalet rezervuarı,
vs. için) Ģeklinde bir sistem önerilmemektedir. Yağmur suyunun çatıda birikmemesi için bina,
çatı eğiminden yararlanılacak olup, bina dıĢı yağmur suyu tesisatı düzenlenmemiĢtir.
Sert PVC boruların kullanıldığı pis su tesisatında, basınç kaybı yaratacak ekipmanların
kullanımından özellikle kaçınılmalıdır. Mümkün olan en düĢük sayıda kullanılması gereken dirsek
bağlantılarında, 45o’den daha büyük açılı dirsek kullanılmamalıdır. Bina içi pis su tesisatlarının
yerleĢiminde 1:50 eğiminin sağlanmasına özen gösterilmelidir.
Pis su kolonlarına bağlantısı yapılan tüm gider noktalarında sifon terbibatı bulunmalıdır.
Herhangi bir mekanda kötü koku oluĢumu söz konusu olursa, öncelikle mekandaki giderlerin
sifon bağlantılarındaki suyun boĢalma ihtimali dikkate alınmalı ve giderlere sifonları dolduracak
kadar su ilave edilmelidir.
Pis su kolonlarının hepsi ıslak hacimlerde yer almaktadır. Kolonlar çatı seviyesinin üzerine kadar
yükseltilerek havalık düzenlemesi yapılacaktır. Havalık hatlarının uçlarında yağmur suyu ve
yabancı madde giriĢine karĢı önlem alınmalıdır.
Tesisatta gerekli yerlere temizleme kapakları bırakılarak tesisata kullanım sırasında rahat
müdahale edilebilmesine olanak sağlanmalıdır. Sistemin dıĢ Ģebekeye bağlandığı noktada
mutlaka geri tepmeyi önleyici vanalar konulmalıdır.
ISITMA TESĠSATI
Yapıların kırsal alanda kurulacak olması nedeniyle, doğal gaz tesisatının bulunmadığı
düĢünülmüĢ ve doğal gaz kazan ya da kombi kullanılamayacağı öngörülmüĢtür. Sıvı yakıtlı
kazan kullanılması halinde ise, sıvı yakıtın temini ve uygun Ģekilde depolanması açısından bazı
sakıncalar olacağı düĢünülmüĢtür. Dolayısıyla, kırsal yerleĢimlerde odun, kömür ya da benzeri
katı yakıtların kullanıldığı bir çözüm önerilmiĢtir.
Mevcut projede mekanların ısı kaybı hesapları, birim alandan yaklaĢık ısı kaybı tahminine göre
yapılmıĢ olup, 40 W/m2 değeri esas alınmıĢtır. Projenin mimari detayları son Ģeklini aldıktan sonra
ısı kaybı hesapları Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği’ne (TS 825) uygun olacak Ģekilde
tekrarlanmalıdır. Isı kaybı hesapları son Ģeklini aldıktan sonra kazan boyutları belirlenmeli ve
kazanın yerleĢtirileceği mekanın kapısından geçiĢ imkanı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Kazanlar, 10-15 cm yükseklikte bir beton kaide üzerine yerleĢtirilmelidir. Mevcut hesaba göre
kazan (ya da kat kaloriferi) kapasitesileri farklı evler için 20-30 kW değerleri arasında
hesaplanmıĢtır.
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Isıtma tesisatı için önerilen sistemin ana elemanları; zemin katta katı yakıtlı bir kat kaloriferi,
ısıtılan mahallerde radyatörler, kullanım suyu eldesinde kullanılan boyler cihazı (kazan ile aynı
odada olmayabilir), tesisatın tüm ekipmanlarından daha yukarıda yer alan bir açık genleĢme
deposu, sirkülasyon pompaları, vanalar, diğer armatürler, borular ve yanma gazlarını atmak
için bir baca kullanılmaktadır. Kalorifer kazanından, genellikle birinci katta yer alan yaĢam
alanlarına yerleĢtirilen radyatörlere ve kullanım sıcak suyunu oluĢturan boyler cihazına ısıtma
suyu hatları (gidiĢ ve dönüĢ) çekilmektedir. Isıtma tesisatında özellikle hava oluĢumunu önlemek
amacıyla, sirkülasyon pompası (yedekli), kazan gidiĢ hattına bağlanmaktadır.
Kazan dairesine mümkünse biri bina içine, diğer ise bina dıĢına doğrudan ulaĢım sağlayan birer
kapıyla girilebilmelidir. Kazan dairesinden bina dıĢına ulaĢım sağlayan kapı, bina dıĢına doğru
açılacak Ģekilde monte edilmelidir. Kazan dairesini bina içine bağlayan kapının, üst kata
ulaĢım sağlayan merdivenin bulunduğu boĢluğa doğrudan açılması istenmez. Kazan
dairesinde ayrıca yanma havası için gerekli taze hava giriĢine yönelik olarak, doğrudan bina
dıĢına bağlanan bir açıklık bulunmalıdır. Alt seviyede bırakılacak taze hava açıklığının yanısıra,
kazan dairesi üst seviyesinde bir kirli hava çıkıĢ açıklığının da yer alması gerekir.
Kazan bacası iyi bir çekiĢ sağlamak için en az 6 m yüksekliğinde olmalı, çatıyı geçtikten sonra,
mahya seviyesinden en az 1 m yukarıya yükseltilmeli, çıkıĢ ucuna yağmur suyu ve yabanco
madde giriĢine engel olmak için Ģapka yapılmalıdır. Baca gazlarının soğumaması ve baca
çekiĢinin iyileĢtirilmesi için, bacanın bina dıĢ yüzeyine bitiĢik bir yüzeyinin olmaması tercih
edilmelidir. Kazan ile baca arasındaki yatay duman borusu en az %10 eğimle bacaya
bağlanmalı ve kazan ile baca arasında 60-100 cm mesafe bırakılmalıdır. Bacanın en alt
noktasında yalıtımlı ve sızdırmaz bir temizleme kapağı bulunmalıdır. Her kazan için ayrı bir baca
kullanılmalıdır. Birden fazla baca varsa, birbirlerinin sıcaklığından yararlanmaları için, bacalar
bitiĢik Ģaftlar içerisinde yükseltilebilir. Kalorifer tesisatı bacasının yanı sıra, oturma odaları ve ana
yatak odalarına müstakil soba yerleĢtirilebileceği düĢünülerek, bu mekanlara baca ilave
edilebilir. Ancak bu ilave bacalar, sadece bir kat yüksekliğinde olacağından, baca çekiĢi
düĢük olabilir. Bu bacalara soba bağlanıp kullanılmak istenirse, özellikle rüzgarlı havalarda
baca tepmesine karĢı tedbirli olunmalı ve sobanın bulunduğu odada yatılmamalıdır. Baca
kesiti mümkünse dairesel ya da kare olmalıdır. Mevcut kazan kapasiteleri için baca kesitinin 15
cm x 15 cm olması yeterlidir. Bacalar yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeden ve içten ve dıĢtan
sıvalı olmalıdır.
Katı yakıtlı ısıtma sistemlerinin güvenlik açısından en önemli elemanlarından biri, tesisattaki tüm
radyatörlerden daha yukarıda yer alması gereken açık genleĢme depolarıdır. Açık genleĢme
depolarının yerleĢtirilecekleri mahal sıcaklığı suyun donma noktasının üzerinde olmalıdır. Bu
nedenle açık genleĢme depoları projelerde çatı arasına yerleĢtirilmiĢ olup, ayrıca yalıtım
yapılması gerekmektedir. Çatı arasında uygun mekan bulunmadığı hallerde, açık genleĢme
deposu ıslak hacmın içinde, tavana yakın bir Ģekilde monte edilebilir. Açık genleĢme
depolarının en önemli iĢlevi, katı yakıtlı ısıtma sistemlerinde, özellikle elektrik kesitisine bağlı
olarak ortaya çıkan kazanda su kalmaması hallerinde, kazan basıncının yükselmesinin ve olası
bir patlama meydana gelmesinin önlenmesidir. Bunun için, açık genleĢme deposundan
kazanın ana gidiĢ ve dönüĢ borularına, arada herhangi bir kesme vanası olmayacak Ģekilde,
kazan giriĢ ve çıkıĢ noktalarında birer bağlantı yapılmalıdır. Kazan gidiĢ hattından yapılan
bağlantı, açık genleĢme deposunun üst seviyesine bağlanmalı ve kazandaki buharın
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yükselerek depoya akmasına imkan vermelidir. Tahliye edilen buharın yerine ise, açık
genleĢme deposunun alt seviyesinden kazan dönüĢüne bağlanan hattaki su dolacaktır. Açık
genleĢme deposunun yaklaĢık orta noktasından alınarak kazan dairesine kadar getirilen
haberci hattının ucundaki vana açılmak suretiyle, depoda su bulunup bulunmadığı kontrol
edilir. Açık genleĢme depolarındaki diğer bağlantılar, taĢma deliği, havalık hattı ve donmaya
karĢı bir tedbir olarak düĢünülen sirkülasyon bağlantısıdır. Sirkülasyon hattı esasında, kazan gidiĢ
hattının genleĢme deposu alt seviyesine bağlanan bir by-pass borusundan ibarettir. Normalde
açık genleĢme deposunun %40’ı boĢ olmalıdır. Depodaki suyun taĢması halinde çatı zeminine
zarar gelmemesi için, depo etrafına havuzlama yapılmalıdır. Mevcut kazan kapasiteleri için,
açık genleĢme deposu boyutlarının 50 cm x 50 cm kesit alanına ve 1 m yüksekliğe sahip olması
fazlasıyla yeterlidir.
Kazan içerisindeki suyun tamamen buharlaĢtığı farkedilirse, kazan doldurma hattından kazana
soğuk su ilave edilmemelidir. Bu durum ani buharlaĢmalara ve patlamalara sebep olabilir. Bu
tür bir durumda yapılması gereken, mümkünse kazandaki yanmakta olan katı yakıtın
uzaklaĢtırılmasıdır.
Katı yakıt olarak kullanılan kömür ya da odun, kazan ile aynı mekan içerisinde
depolanabilmektedir. Depolanan kömürün üzerindeki tavanla arasında 1.5 m boĢluk kalacak
Ģekilde alçak bir depolama yapılmalı, kömürün ıslanmaması için tedbir alınmalıdır. Herhangi bir
nedenle kömür yığınının tutuĢtuğu görülürse, su ile söndürme yapılmamalı, mümkünse yanan
kısım tasfiye edilmelidir.
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D. Elektrik Tesisat Raporu
Hilal DĠVANOĞLU
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ELEKTRĠK TESĠSAT RAPORU
ENERJĠ TEMĠNĠ
Bölgenin Elektrik Ġdaresine baĢvurularak, enerji izni alınmalıdır. Bunun için Teknik ġartnameye
uygun olarak çizilmiĢ elektrik projeleri hazırlanır ve idarenin onayı ile talep açılır.

PROJE ESASLARI
Binaya elektrik giriĢi genel olarak uygun noktaya konulacak bir dağıtım panosu/sigorta kutusu
ile sağlanır. YaĢam mahalleri bu kutuda bulunan sigortalardan alınacak elektrik hatları ile
aydınlatılır. Priz hatları ve farklı hatlardan beslenecek olan güçlü cihazlar da yine bu panodan
beslenir. Bayındırlık Bakanlığının Teknik ġartnamesindeki kurallara uygun olarak proje esaslarına
göre uygulama yapılmalıdır.

1.

Aydınlatma hatlarına en fazla 9 aydınlatma armatürü bağlanmalıdır.

2.

Priz hatlarına en fazla 7 priz bağlanmalıdır.

3.

Mutfaklarda kullanılan cihazlardan bulaĢık, çamaĢır makinaları, Ģofben, fırın, benzeri
cihazlara bağımsız olarak linye hatları çekilmelidir. Sigortaları da cihaz güçlerine göre
belirlenmelidir.

4.

Tüm priz ve aydınlatma linyeleri 2,5 mm2 bakır iletkenli NHXMH kablolar ile yapılmalıdır.
Bu sistem tamamen PVC ile izolasyona tabi tutulmalıdır.

5.

Eğer dıĢ mekandan kablo geçirmek gerekiyorsa yine uygun kesitte bakır iletkenli NYY
kablolar kullanılmalıdır.

6.

Bina yapılmadan önce temel topraklaması yapılarak tüm prizlere topraklama hattı
verilir.

7.

Topraklama da yine bakır iletken Ģeritler kullanılır. Bu topraklama hattı özellikle elektrik
çarpmalarını önleme amaçlıdır. Panoya mümkünse kaçak akım rölesi konularak önlem
artırılmalıdır.

8.

TV için çatıya anten koyularak veya yöresel kablo dağıtım sistemi mevcut ise;
sistemden binaya giriĢ yapılarak kullanılır. Koaksiyel kablo yayını taĢımak için kullanılır.
Uydu yayını parabolik çanak anten veya uydu alıcı aygıtları ile sağlanır. Sinyal bir
alıcı/ resiver ünitesi ile TV prizine aktarılır.

9.

Telefon için yine santralden gelen telefon hattı binanın uygun noktasından içeri
alınarak kullanılır. Telefon prizine kadar en az 2 çift kablo çekilmesi gerekir. Bu sayı
yöreye ayrılan telefon kablosunun kapasitesine bağlıdır.

10. Alternatif enerji temini için rüzgar, güneĢ enerjisi ve jeneratör kullanımı da söz konusu
olabilir.
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11. Aydınlatma için akkor telli ampul içeren aydınlatma armatürleri kullanma olasılığı
yüksektir. Enerji sarfiyat az olan ama aydınlatma Ģiddeti yükseltilmiĢ fluoresan tipi
aydınlatma ampulleri de kullanılabilir.
12. Enerji depolanması alternatif akımlarda pek mümkün değildir. Ancak doğru akımda
(DC) depolanma yapılabilir. Bu da bir akümülatör sistemi ile sağlanabilir. Enerji
kesilmelerinde belli zaman dilimi için depolanan bu enerjiyi kullanma imkânı
mevcuttur.
13. Bina dıĢında bir bahçe avlu vb varsa bu bölgeninde aydınlatılması tavsiye edilir. Bunun
için IP 65 toza ve neme dayanıklı direk tipi aydınlatmalar önerilir.
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NOTLAR
1- Öneri uygulama projeleri Balıkesir Kırsalında Yöresel Doku ve Mimari Özelliklere Uygun
Yapılaşmanın Yaygınlaştırılması ismli proje kapsamında Balıkesir ili geleneksel kırsal mimarisinde
mevcut boyutlardan türetilmiş tipolojik büyüme ilkelerine göre oluşturulmuş en büyük tipe ait örnek
projelerdir. Uygulamanın yapılacağı köydeki mevcut parsel boyutlarına göre,Tipoloji kitabında belirlenen büyüme kriterleri doğrultusunda farklı boyutlarda ve farklı malzemeler ile uygulanabilirler.
2- Uygulama aşamasında detay ve mimari elemanların seçiminde aynı araştırma kapsamında
yazılmış rehber kitap ve tipoloji kitabında belirtilen kurallara uyularak planlar zenginleştirilmelidir.
3- Uygulama aşamasında yüklenici firma imalata geçmeden önce, plan tipini seçtikten sonra
mimari, inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği, alt yapı, peyzaj ve çevre düzenleme projelerini,
yapının yapılacağı bölgeye ve bu bölgede uyulması gereken teknik şartnameler ile yasal düzenlemelere göre tekrar düzenlemelidir.
4- Uygulayıcı, düzenlenen projeleri üst üste çakıştırmalı ve imalat için organizasyon paftaları
hazırlamalıdır.Çakıştırma sonucunda uyumsuzluk veya belirsizlik var ise bu paftalar üzerinde belirtilerek kontrolluğa yazı ile bildirilmeli ve uygun olan değişiklikler yapılmalıdır.
5- Yöreye göre değişebilecek pencere, kapı tipleri merdiven korkulukları cephe kaplama malzemeleri Rehber kitapta belirtilen özelliklere göre seçilerek çözümler aranıp detay çizimleri uygulama proje aşamasında gösterilecektir.
6- Dış kabuk katmanları binanın uygulanacağı bölgeye göre TS825 kuralları dikkate alınarak Fiziksel
Çevre Analizleri kitabında belirtilen alternatifler arasından veya toplam ısı geçiş katsayısını
sağlayan uygun yöresel malzemeler arasından seçilecektir.
7- Süpürgelikler döşeme malzemesiyle aynı olacaktır.Duvarları seramik kaplı olan ıslak hacim
mekanlarında süpürgelik yapılmayacaktır.
8-Dış havayla temaslı kapı ve pencereler ısı yalıtımılı ,dış havayla teması olmayan iç kapı ve pencereler ısı yalıtımsız olacaktır.
9- Projelerde gösterilen temiz su giriş noktaları uygulama yapılacak yörenin alt yapısına göre
değişebileceğinden uygulama esnasında kontrol edilmeli ve mevcut alt yapıya göre binaya giriş
noktaları revize edilmelidir.
10-Projelerde gösterilen pis su atım noktaları ve rögar kanalizasyon bağlantı yerleri, uygulama
yapılacak yörenin alt yapısına göre değişebileceğinden uygulama esnasında kontrol edilmeli ve
mevcut alt yapıya göre kanalizasyon bağlantı noktaları revize edilmelidir.
11- Isıtma sisteminde kullanılan kazanlar katı yakıtlı olarak seçilecek ise Proje Raporları kitabı mekanik tesisat raporunda belirtilen kurallara uyulmalıdır.

