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1 MEKANİK TESİSATLAR: 
 

a) Isıtma – Soğutma sistemi  
b) Nem alma sistemi 
c) Temiz su – pissu tesisatı 
d) Yağmur suyu tesisatı 
e) Yangın tesisatı 

 
 
1.a    ISITMA – SOĞUTMA SİSTEMİ        
     
           Binada kullanım amacı müze olacağı için sürekli ısıtılmasına veya 
soğutulmasına ihtiyaç yoktur. Binanın bulunduğu yer konumu itibariyle gün boyu 
belirsiz saatlerde müze ziyareti yapılmayacağı düşünülmüştür. Gezi günleri ortamda 
konfor şartları oluşturulması durumunda gerekli performans alınacaktır.  
          Binanın ahşap ve tarihi eser olması sebebi ile Sulu ısıtma tesisatı binada çok 
sayıda tahribatlara sebep olacaktır. Sulu Isıtma tesisatı binayı konfor şartlarını geç 
oluşturacağı ve enerji sarfiyatının fazla olacağı düşünüldüğünde önerilmemektedir.  
          Binada çok tadilat gerektirmiyecek ve hızlı çözüm olarak split klima sistemini 
yapılması düşünülmüştür. Bina bu sayede mevsime göre hem ısıtılacak hem de 
soğutulacaktır. Böylece mevcut görselliğinden çokta fazla taviz verilmemiş olacaktır. 
  
1.b   NEM ALMA SİSTEMİ 
 
           Klima tesisatının alacağı oranda nem alınacaktır. 
 
1.c     TEMİZ SU – PİSSU TESİSATI SORUNLARI 
 
           Binada bulunan ıslak mahallerde ki seramik sağlık gereçleri tekrar kullanılarak 
bu gereçlerin ihtiyacı kadar temiz su boru ve pissu boru tesisatları yenilenecektir. 
          Bina ve Bahçe sulama için gerekli olan su borum katta B04 no’lu Depo alanına 
konulacak su deposu ve hidrofor ile sağlanacaktır. 
          Bina atık suyu rogar sistemi ile şebekeye bağlanacaktır. 
 
 
1.d    YAGMUR SUYU TESİSATI 
 
   Binanın hali hazırda bir yağmur suyu tesisatı mevcut değildir . Bina çatı şekli  göz 
önüne alındığında bahçeye düşen çatı sularının  tahliye sistemi ile toplanarak dış 
ortama atılması düşünülecektir. 
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1.e    YANGIN TESİSATI 
 
           Binanın hali hazırda yangın tesisatı da bulunmamaktadır. Sulu söndürme 
sistemi için gerekli hacimler bulunmamaktadır.  
           Yangın söndürme sistemi olarak tüplü sistem önerilmektedir. 
 


