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ÖNSÖZ 
 
Bu rapor, “Büyükada Çarşı Camii  Mimari Fikir Projesi Yarışması”, projesi elektrik tasarım kriterlerini 
açıklamak amacı ile hazırlanmıştır. 
 
STANDARTLAR 
1. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, 
2. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 
3. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 
4. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 
5. TSE Paratoner Yönetmeliği, 
6. EMO Ortak Anten TV / R ve Kablo TV / R Dağıtım İç Tesisat Yönetmeliği, 
7. Türk Telekom A.Ş. Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi, 
8. Enerji verimliliği Yönetmeliği 
9. Diğer Özel Sistemlere ilişkin ulusal ve uluslararası standartlar. 
 
1. ENERJİ TEMİNİ VE DAĞITIMI 
 
Bina içerisinde, ana dağıtım panolarının bulunacağı bir enerji merkezi planlanacaktır. Bu merkezden, 
bina içerisine konumlandırılacak tali panolara enerji sağlanacaktır. Enerji giriş noktası, enerji 
müsaadesi yazısına göre belirlenecektir.  
 
Elektriksel ekipmanların güçleri ile mekanik projeler sonunda belirlenecek olan güçlerin toplamı 
binanın kurulu gücünü oluşturacaktır. 
 
“Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” ne göre uygun sınıfın talep faktörleri seçilecektir. 
 
Kompanzasyon Sistemi:  
 
Düşük cosØ değerini yükseltmek için transformatörde kompanzasyon panoları yer alacaktır. 
Kompanzasyon sistemi reaktif güç katsayısını 0,99 oranına yükseltecek şekilde dizayn edilecektir. 
Sistem harmonik filtreli kompanzasyon olacaktır. Tüm kompanzasyon bataryaları, kontaktörleri, 
sigortaları, pako şalterleri ve sinyal lambalarıyla bir bütün olarak dizayn edilecektir. Kompanzasyon 
bataryaları TSE 804, IEC 70, VDE 0560 normlarına uygun olacaktır.  
 
Tesisatta kullanılan elektronik ateşlemeli cihazlar, redresörler, elektronik kontrollü yolvericiler, 
frekans konvertörleri, TV cihazları, görüntüleme aygıtları vs. gibi cihazların ürettikleri harmoniklerin 
azaltılması veya tümü ile bastırılması için kondansatörlerle birlikte harmonik reaktörlerde 
projelendirilecektir.  
 
2. ELEKTRİK PROJELERİ KAPSAMI 

Kampüse uygulanacak elektrik tesisatı, 

a) Güç dağıtım tesisatı; 

• Alçak gerilim güç dağıtımı, 
• Priz tesisatı, 
• Mekanik tesisat için güç dağıtımı (motor beslemeleri) 
• Kolon ve tek hat şemaları ile tablo açılımları ve bunlara ait yükleme cetvelleri, 
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b) Yedek güç sistemleri; 

• Kesintisiz güç kaynağı, 

c) Aydınlatma; 

• Genel aydınlatma ve hesabı, 
• Acil durum aydınlatması 
• Çevre aydınlatması, 
• Çıkış/bilgi/yönlendirme aydınlatması, 

d) Reaktif güç kompanzasyonu, 
e) Koruma sistemleri 

• Topraklama tesisi, 
• Yıldırımdan koruma sistemi 

f) İletişim sistemleri; 

• Telefon, 
• Bilgi iletişim ağı, 
• TV sistemleri, 
• Müzik yayın-anons sistemi 

g) Güvenlik sistemleri; 

• Kapalı devre TV sistemi 
• Yangın algılama ve alarm sistemleri, 

Projelerini kapsar. 

 
2.1. AYDINLATMA ve PRİZ TESİSATI 
 
Binalarda priz ve aydınlatma, tali tablolarda linye-sorti sistemi ile projelendirilecektir. 
 
Priz tesisatı mahallerin yoğunluğuna göre yeterli sayıda düşünülecektir. Aydınlatma ve Priz tesisatı 
asma tavan olmayan hacimlerde sıva altında PVC boru içerisinde kablolar ile yapılacaktır. Asma tavan 
olan hacimlerde ise asma tavan içinde kablolar ile yapılacaktır. Asma tavan içinde kablo ile yapılan 
tesisatta anahtar ve prizlere inişler sıva altında PVC boru içinden kablo ile yapılacaktır. Buatlar 
ulaşılabilir olmak kaydıyla asma tavan içinde tesis edilebilecektir. Buatlar ilgili anahtar ve prizler ile 
düşeyde aynı hizada tesis edilecektir. 
 
Aydınlatmada mimar ve idare’nin görüşü alınarak dekoratif tipte armatürler seçilecektir.  
 
Yangın yönetmeliğine göre kaçış yollarına yönlendirme armatürleri (EXIT) düşünülecektir. Ayrıca 
projede gerekli uygun yerlere güvenlik aydınlatma tesisatı (Acil Aydınlatma) düşünülecektir. Acil 
durum kitleri en az 3 saat süre ile enerji sağlayabileceklerdir. 
 
Tablo giriş sigortaları seçici (selektif) koruma göz önünde bulundurularak tablo gücüne uygun olarak 
min. 10 kA kısa devre kesme kapasitesinde uygun amperaj da anahtarlı veya termik mağnetik şalterle, 
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linye çıkışları ise min. 3 kA kısa devre kesme kapasitesinde aydınlatma devreleri için 10A, priz 
devreleri için 16 A minyatür devre kesiciler ile korumaya alınacaktır. 
 
Kaçak akımlara karşı insanları korumak amacıyla aydınlatma tablolarında 30mA kaçak akım koruma 
şalterleri planlanacaktır. 
 
Çevre aydınlatma 
 
Direk tipi sokak aydınlatmaları ve dekoratif cephe aydınlatma armatürleri planlanacaktır. Çevre 
aydınlatma seviyesi, istenen lux değerine göre yönetmelikler çerçevesinde hesaplanarak 
belirlenecektir. 
 
2.2. MEKANİK EKİPMAN BESLEME  
 
Yapılarda planlanacak ısıtma, havalandırma vb. ile ilgili ekipmanı beslemek üzere belirlenmiş 
mekânlara kuvvet tali tabloları tesisi planlanacaktır. Tablolar sıva üstü montajına uygun tipte, sacdan 
mamul, fırın boyalı düşünülecektir. Tablo girişleri asgari 10 kA kısa devre kesme kapasitesinde uygun 
amperaj da termik manyetik otomatik şalter veya anahtarlı otomatik sigortalar ile çıkışları ise asgari 3 
kA kısa devre kesme kapasitesinde uygun amperajda anahtarlı otomatik sigortalar veya termik 
manyetik otomatik şalterler ile korumaya alınacaktır. 
 
2.3. TOPRAKLAMA ve PARATONER TESİSATI 
 
Yapıda tesis edilecek normal koruma topraklama sistemi çıplak bakır iletkenler ile planlanmış ve bu 
sisteme genel prizler, mekanik tesisat ekipmanı, tablo gövdeleri, asma tavan metal ekipmanı ve 
benzeri her türlü metal ekipman irtibatlandırılacaktır. Sistemlerin toprakla irtibatı ana bara üzerinden 
yapılacaktır. 
 
Temel topraklama, son yayınlanan Topraklama Yönetmeliği'nde yer alan ve yapılarda eş-
potansiyellemeyi mümkün olduğu kadar iyileştirmeyi sağlayan bir uygulamadır. 
Yıldırımdan korunma sistemi için aktif paratoner sistemi tasarlanacaktır. 
 
2.4. TELEFON TESİSATI 
 
Binalardaki telefon kabinlerine bağlantı PDV kablolar ile sağlanacaktır. 
Başımsız alanlara santralden bağımsız olarak Telefon Dağıtım Kutuları planlanacaktır. İşverenin 
görüşleri doğrultusunda her bağımsız alan için yeterli sayıda telefon hattı çekilecektir.  
 
2.5. DATA TESİSATI 
 
Bina içerisine zemin katta Data merkezi planlanacaktır. Telefon sisteminde olduğu gibi, data kabinleri 
planlanacaktır. Bu kabinler fiber optik kablolar ile sunucuya bağlanacaklardır.  
 
Bina içerisinde her kata fiber optik kablolar ile ulaşılacaktır. Her katta patch panel ve fiber-to-CAT6 
dönüştürücüler bulunacaktır. CAT6-UTP tipi kablolar ile uygun yerlere planlanan data prizlerine 
bağlantı sağlanacaktır. RJ-45 tip data prizi seçilecektir.  
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2.6. TELEVİZYON TESİSATI 
 

Bina içerisinde yerel ve uydu yayınlarının izlenebilmesi amacıyla bir merkezi TV santrali ve tesisatı 
projelendirilecektir. Bina içerisinde tüm gerekli hacimlerde yeterli sayıda TV anten prizi 
planlanacaktır. Bina içi dağıtımında pasif tipte tap-off ve splitterlar kullanılacaktır. Tesisat 75 ohm 
koaksiyel kablo ile asma tavan olan yerlerde asma tavan içinde kablo rafları içerisinde diğer yerlerde 
ise ankastre olarak PVC boru içerisinden planlanacaktır. 
 
Sistem imalatçısı TV prizlerinde minimum 65 dB – maximum 100 dB sinyal seviyesi sağlanacak şekilde 
sistemi planlayacak, gerekli görülmesi ve hesap verilmesi şartıyla TV Amplifikatörü tesis edilecektir. 
 
2.7. YANGIN ALGILAMA TESİSATI 
 
Bina  içerisinde insanları ve ekipmanı yangına karşı korumak ve insan tahliyesini sağlamak için adresli 
sistemde çalışan yangın algılama ve alarm tesisatı planlanacaktır.  
 
Bina girişine yakın bir bölüme yangın alarm santrali yerleştirilecektir. 
 
Bina içerisinde gerekli tüm mahallerde Analog adresli dedektörler ile algılama yapılacaktır. Sistem,  
oluşturulacak santralden beslenecektir. Santral hem dedektör – buton, hem de alarm hatlarını 
kontrol altında tutacaktır. Her mekanda çıkabilecek yangına uygun özellikte dedektörler 
planlanacaktır. 
 
Yangın alarm butonları adresli tipte olacaktır. Butonlar, zonlar arası geçişlerde binadan çıkış 
noktalarında ve merdiven sahanlıklarında tesis edilecektir.  
 
Bina içerisinde insanların tahliyesini panik yaratmadan sağlamak için zonlu olarak alarm verebilecek 
ve en yakın çıkış noktasına yönlendirebilecek anonslu alarm sistemi planlanacaktır. 
 
Tüm algılama hatları asma tavan içinde veya sıva altında PVC boru içerisinden Jh(st)h tipi halogen-
free kablolar ile alarm hatları ise PVC boru içerisinden blendajlı kablolar ile planlanacaktır. Kablonun 
açıkta gitmesi gereken yerlerde flexible borular kullanılarak koruma sağlanacaktır. 
 
2.8. CCTV SİSTEMİ 
 
Bina güvenliğini sağlayabilmek adına, tüm giriş – çıkışlara CCTV sistemi kurulacaktır. 
Sistem altyapısı işverenin görüşleri doğrultusunda IP veya analog tabanlı tasarlanacaktır.  
 
2.9. SESLENDİRME TESİSATI 
Bina içerisinde gerekli sayıda mikrofon ve hoparlör desteği sağlanarak, bina içerisinde 
konumlandırılacak olan seslendirme kabini içerisinde bbulunacak olan amfiler ve mixer aracılığı ile 
binada yapılacak olan seslendirme faaliterlerine altyapı oluşturulacakır.   
Hoparlörler asma tavan ve duvar tipi olarak düşünülecektir. Bütün mekânlarda ses kontrolü santral 
üzerinden yapılacaktır. 
Seslendirme tesisatı asma tavan içinde kablo rafları içerisinden, diğer yerlerde ise ankastre olarak PVC 
boru içerisinden ekranlı kablo ile planlanacaktır. 
 
2.10.  SONUÇ 
Mimari ve Mekanik uygulama projeleri ile birlikte Elektrik tesisat uygulama projeleri koordineli bir 
şekilde başlayacaktır. Çizimler yapılırken tüm sistem detaylı bir şekilde tasarlanıp çizilecektir. 
Elektrik tesisatı uygulama proje çizimi sonucunda gerekli tüm hesaplamalar yapılarak elektrik tesisatı 
gücü belirlenecektir. 


