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 GİRİŞ:  
 

  1.1 Raporun  Anafikri  
 

Bu rapor Büyükada’da yapılacak Çarşı Camii projesinin  tasarım parametrelerini ve taşıyıcı sistem bilgilerini 

açıklayacaktır. 

 Ele alınacak konular ana hatlarıyla şöyledir:  

• Taşıyıcı sistemin düşey ve yatay yüklere olan dayanıklılığı. Burada yatay yüklerle kastedilen, 

rüzgar ve deprem yükleridir.  

• Tasarımda kabul edilecek statik ve hareketli yükleri özetlemek.  

•  Tasarımda kullanılacak olan standartlar ve ilgili katsayıları tanımlamak.  

 

1.2 Standartlar ve Şartnameler:  

Tasarımda,  

• TS 500  

• TS 498 

• TDY 2007 

• TS 648  
 

kullanılacaktır.  

 

1.3 Binanın kullanım amacı:  

İbadet amacı ile camii olarak kullanılacaktır. 
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2.  YAPININ TANIMI:  
  Büyükada camii yaklaşık 18 m. x 25 m.  tabanlı bir alana oturmaktadır. Kıble ise 45 derece sağa doğrudur. 
Bu nedenle caminin yerleşimi biraz zor olmuştur. -4.00 kotunda yaklaşık 13.30 m. x 13.30 m. kare tabanlı 
bir ibadet mahalli , WC’ler v e abdest alma yerleri yerleşmiştir. +0.00 kotunda avlu ve açık ibadet mahalli 
vardır. Esas namaz kılma – ibadet mahalli +4.00 kotunda oluşturulmuştur. Burada yine kare tabanlı bir 
ibadet mahalli , son cemaat mahalli ,imam odası ve müezzin odası mevcuttur. +8.00 kotunda ise son 
döşeme ve mahfil katı bulunmaktadır. Bu mekanların üstü ise +12.00 kotunda kapanmaktadır. Ancak cephe 
bir tarafıyla +14.60 kotuna kadar çıkmaktadır.  

3.  TAŞIYICI SİSTEMİN TARİFİ : 
  3.1   Statik Taşıyıcı Sistem 
       

    Yapı -4.00 kotu ile +0.00 kotu arasında betonarme olacaktır .Bodrum katın bulunduğu bu 2 kot 
arasında toprakla temas halinde olan cepheler betonarme perde yapılacak , +0.00 döşemesi ise taşıyıcı 
sistemin çok derin olmaması için kirişsiz döşeme olarak seçilip dizayn edilecektir. Kirişsiz döşeme 
sistemlerde düz bir tavan elde edildiğinden tesisatın dolaşımına ve mimari bölünmelere esneklik 
sağlanmaktadır. 
     +0.00 kotunun üstünde ise taşıyıcı sistem ahşap olarak düşünülmüştür. Burada klasik ahşaptan 
mukavemet ve elastik modül olarak yaklaşık 2-3 kat daha güçlü olan lamine ahşap kullanılacaktır.  
Yapının mimari tasarımı itibariyle ahşap sistem içinde çok fazla çaprazlama yapamayacağımızı 
düşünerekten , kolon ve kiriş birleşimlerini özel metal detaylarla rijit hale getirip yatay yük alan 
çerçeveler haline getirmeği düşündük. Zaten ahşap sistem zari yük olarak çok hafif olduğundan binanın 
deprem yatay yükü çok azalacaktır.  

  3.2   Dinamik Taşıyıcı Sistem 
 

• 3.1 maddesinde de anlatıldığı üzere yatay yükleri alınmasında her 2 yönde oluşturulacak rijit köşeli 
çerçeveler kullanılacaktır. Eğer ayrıca uygulama projesi safhasında mimari proje müsaade ederse 
düşey çaprazlar da eklenecektir. 

• Deprem hesapları TDY 2007’e göre yapılacaktır. 
•  Bina önem katsayısı 1.4 alınacaktır. 

 
    3.3   Temel Sistemi 
 
      Zemin taşıma ve yeraltı suyuna karşı bohçalama ihtiyacı için, kirişsiz radye plak uygun olacaktır. 
Kalınlığın 40-50 cm. çıkacağı düşünülmektedir. 

 
 

4. TASARIM KABULLERİ:  
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4.1 Tasarımın Ömrü  
Yapacağımız tasarımın ömrü,en az 100 yıl olacaktır.  
 
4.2 Kulanılabilirlik 

Tüm taşıyıcı sistem,kabul edilen yükler altında,ilgili standartların gerektirdiği şartlara uyacaktır.  

4.3 Sağlamlık 

Tüm taşıyıcı sistem,kabul edilen yükler altında,ilgili standartların gerektirdiği şartları,eksenel yüklerin ve 

narinliğin sınırlandırılmalarıyla yerine getirecektir.   
 

5. YÜKLER:  

Binalar aşağıdaki yüklere dayanacak şekilde tasarlanacaklardır  
 5.1     Ölü yükler  
 5.2     Hareketli yükler  
 5.3     Deprem yükleri  
 5.4     Rüzgar yükleri  

  
5.1 Ölü Yükler  

Malzemelerde aşağıdaki yoğunluklar kullanılacaktır.  

Donatılı beton /Donatısız beton________ 2500 /2200 kg/m
3  

20 cm Tuğla duvar________________________ 320 kg/m
2  

Döşeme kaplaması______10 cm______________220 kg/m
2  

Sıva__________________2 cm_______________ 40  kg/m
2 

Ahşap elemanlar (kolon,döşeme,kiriş )                 1000 kg / m3 
5.2 Hareketli Yükler  

Her yerde_______________________ 500 kg/m²
 

 

5.3 Deprem Yükleri   

Tüm yapılar yatay deprem yüklerine  göre de hesaplanacaklardır. Büyükada  ilçesi ilgili deprem haritasına 

göre 1. derece deprem bölgesinde yeralmaktadır. Yani en yüksek deprem riski olan bölgededir. Zemin 

raporu elimizde değildir, ancak tahminen aşağıdaki katsayılar kullanılacaktır:  
 • Ao =  0.40  

 
• I = 1. 4 
• R = 5.2-6 
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• Zemin sınıfı   : Z2  
    

  Deprem yükünün hesabında, aşağıdakilerle iş yapılacaktır:  
• Binanın toplam ağırlığı  
• Binadaki ilave ölü yükler  

• Hareketli yükler  

Tüm hesaplamalar TDY 2007 ‘e göre olacaktır.  
 

5.4 Rüzgar Yükleri  (TS 498) 
• 0<h<10       q=50 kg/m² 
• 10<h<20     q=80 kg/m² 
• 20<h<100   q=110 kg/m² 

 

6. ZEMİN BİLGİLERİ : 

      Elimizde detaylı zemin bilgisi yoktur. Ancak temel radye seçileceği için ileride de temel sisteminde bir 

değişiklik olmayacaktır.    

7. STATİK ANALİZ VE TASARIM : 

   Her bağımsız yapının tasarımı, üç boyutlu olarak bağımsız ele alınacaktır. 

   Ahşap elemanların statik analizleri, Sonlu Elemanlar metoduyla  SAP programıyla ele alınacaktır. 
   Temeller ise yine bu metodla, STA4-CAD proğramıyla, yatay yükler de dahil edilerek hesap ve tasarımı 
yapılacaktır. 
  Hesaplarda ton-metre birimi kullanılacaktır.Donatılarda ise cm² geçerli olacaktır. 
 

8. KULLANILACAK BİLGİSAYAR PROĞRAMLARI : 

• STA4-CAD v.13.1 

• SAP v.12.3.1 
9. MALZEME:  
 
9.1 Beton  ,C30 

Minimum 28 günlük silindirik dayanım(Fck)  

                        Temel dahil____________________________ 300 kg/cm
2

 

9.2 Betonarmede kullanılacak Çelik ,S420a 

Akma sınırı olarak dayanım (Fyk) ___________4200 kg/cm
2

 


