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At›k sular› pis su ve ya¤mur suyu olarak ikiye
ay›rmak mümkündür. Pis su tesisat› flehir
kanalizasyon flebekesine ba¤lan›r. 

Ya¤mur suyu ise ayr› bir tesisatla toplan›p, flehir
ya¤mur suyu kanalizasyonuna ba¤lanmal›d›r. Ancak
Türkiye’de pek çok yerde ayr› ya¤mur kanal›
olmad›¤›ndan, ya¤mur suyu tesisat›n›n da kombine
sistem olarak pis su+ ya¤mur suyu  kanalizasyonuna
ba¤lanmas› söz konusudur. Pek çok uygulamada ise
ya¤mur suyu aç›k araziye, bahçeye, sokak ve
caddelere deflarj edilmektedir.

Kombine drenaj sistemi ya¤mur suyu ile pis suyu
ayn› kanalda birlefltirir. Kombine sistemdeki ya¤mur
suyu, pis su ar›tma tesislerinde büyük bir yük
oluflturmaktad›r. Bu yük, fliddetli ya¤murlarda tesisin
bypass edilmesine ve at›klar›n ifllenmeden do¤rudan
rezervuarlara deflarj›na neden olabilir. Bu nedenle

kombine sistemler tercih edilmez ve bir çok yerde
ya¤mur suyunun pis su kanalizasyonuna
ba¤lanmas›na izin verilmez.

Bina içindeki pis su ve ya¤mur suyu hatlar› ayr›
hatlar biçiminde oluflturulmal›d›r. Kombine sistem
bile kullan›l›yor olsa, bu hatlar ya bina d›fl›nda
birlefltirilmelidir veya ayr› hatlar halinde
kanalizasyona ba¤lanmal›d›r.

Afl›r› yüksek s›cakl›ktaki at›klar (60 °C ve üzerindeki
s›cakl›ktaki) drenaja do¤rudan verilmemelidir.
Yüksek s›cakl›k, borularda afl›r› genleflme ve
büzüflmelere yol açarak zararl› sonuçlara neden
olabilir. Boru birleflme noktalar› aç›labilir,
gevfleyebilir veya tabakal› boru kopabilir. Kazan
blöfü, buhar egzozu, yo¤uflma suyu vb. en az
60°C’ye so¤utulduktan sonra drenaja ba¤lanmal›d›r. 

BÖLÜM 6 6. P‹S SU TES‹SATI

fiekil 6.1 / P‹S SU TES‹SATININ ELEMANLARI (DIN 1986)
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Pis su rögarlar› hava s›zd›rmazl›¤›na sahip olmal› ve
havaland›r›lmal›d›r.

Ana pis su kanalizasyonu afl›r› yüklenirse, bina
içerisine geri tepme tehlikesi vard›r. Geri  tepmeyi
önlemek ve pis suyun binay› basmas›n› önlemek için,
bina pis su hatt›n›n taflma seviyesinin alt›ndaki bütün
kullan›m yerlerine geri tepme eleman› monte
edilmelidir. 

Pis su tesisat› kanalizasyona ba¤lanmadan, e¤er zararl›
madde içeriyorsa, önce ay›r›c›lardan geçilerek
temizlenir (örne¤in ya¤ ay›r›c›, benzin ay›r›c› vs.),
sonra kanalizasyona ba¤lan›r. 

Yatay pis su borular›na genel olarak ak›fl yönünde bir
e¤im verilir. Böylece;

a) Do¤al ak›fl mümkün olur.

b) Çürümeye elveriflli maddelerin y›¤›lmas› ve
suyunu kaybetmesi önlenir.

Yatay kanallardaki h›z en az 0,4 m/s ile 1 m/s aras›nda
olmal›d›r. Bina pis su tesisat› fiekil 6.1’de flematik
olarak görülmektedir. Buna göre tesisat›n bölümleri
afla¤›daki gibi s›ralanabilir:

Bina D›fl› Ba¤lant› Kanal›

Bu kanal yeralt›nda döfleli olup, genellikle binadaki ön
rögardan veya bina s›n›rdan flehir flebekesine kadar
uzan›r. Donmaya ve üzerinden trafik geçiyorsa bas›nca
karfl› önlem al›nmal›d›r.

Ana Kanal

Bina alt›nda gömülü pis su boru tesisat› (kanal›) olup,
binadaki pis suyu toplay›p, bina d›fl› ba¤lant› hatt›na
tafl›yan borulard›r. Dondan korunmas› için gerekli
önlemler al›nmal›d›r. Genellikle 0,8 - 1,2 metre
derinlikte gömülüdür. Temiz su ba¤lant› hatlar›
kanalizasyondan en az 1 metre uzakta döflenmelidirler.

Toplama Hatlar›

Yer üstünde aç›ktan geçen hatlar olup, genellikle kat
betonu alt›ndan ilerler. Temel etkilerinin d›fl›ndad›r.

Kolonlar

Dikey tesisat borular› olup çat› üstünden
havaland›r›l›rlar. Bunlar pis suyu veya ya¤mur suyunu
al›r, ana kanal veya toplama hatt›na iletirler. Boru çap›
en altta debinin en fazla oldu¤u nokta için belirlenir ve
hiç de¤ifltirilmeden bütün katlarda ayn› kesitte
yükselir. Pis su kolonlar›na kesinlikle ya¤mur suyu
ba¤lanmamal›d›r. Kolon borular› havaland›rma
biçimine ba¤l› olarak hesaplan›r.

Kolona Ba¤lant› Hatlar›

Kolon hatt›na 87° kol birleflme ile ba¤lan›r. Böylece
yatay olan ba¤lant› hatlar› 3° ak›fl yönünde e¤ime

sahiptir. Ba¤lant› hatlar› tek bir gereci kolona
ba¤l›yorsa, buna tekil veya özel ba¤lant› borusu hatt›
denir. E¤er birkaç gereci toplayarak kolona ba¤l›yorsa
müflterek ba¤lant› hatt› ad› verilir.

Temizleme Kapaklar› ve Rögarlar

Kolonlar›n temizlenebilmesi ve kontrolu için bodrum
kat döflemesinin yaklafl›k 30-50 cm üzerinde (veya
yatay boruya geçiflten yaklafl›k 1 metre yukar›da)
düfley kolon borusu üzerinde temizleme kapaklar›
monte edilmelidir. Daha sonra tekrar ifade edilece¤i
gibi, ayr›ca, döfleme alt› yatay tesisatta yön
de¤ifltirmeden önce kuru rögar (temizleme kapa¤›)
oluflturmal› veya yön de¤ifltirmeler yafl rögarlar
yard›m› ile yap›lmal›d›r. Uzun düz geçifllerde de yatay
ana tesisatta rögar kullan›lmal›d›r. Temizleme
kapaklar› gaz ve su s›zd›rmaz olmal›d›r.

Havaland›rma Borular›

Pis su tesisat›n›n havalanmas›n› temin ederler. ‹lgili
bölümde genifl olarak anlat›lm›fllard›r.

Ya¤mur Suyu Kolonlar› 

Genellikle bina d›fl›ndan inerler. Toplanan ya¤mur
suyunu, ya¤mur suyu giderine ulaflt›r›rlar.

Pis Su Çukuru

E¤er flehir kanalizasyon flebekesi seviyesi, binadaki en
düflük seviyeli kullan›m yerinden daha yüksekte ise,
binada en alt seviyede (bodrumda) bir pis su çukuru
oluflturulur. Kanalizasyon seviyesinin üzerinde
toplanan pis sular, do¤rudan kanalizasyona do¤al
ak›flla akacak flekilde ba¤lan›r. Daha alt seviyedeki pis
sular ise, çukurda toplan›r ve buradan kanalizasyona
pompa ile bas›l›r.

fiekil 6.2 DIN 1986 T1’den al›nm›fl olup, pis su
tesisat›yla ilgili bütün detay kavramlar› vermektedir.

6.1.  P‹S SU TES‹SATI TASARIM ‹LKELER‹

1. Genel

1- ‹lgili yerel yönetimin kanalizasyon idaresi ile
temas kurarak; ya¤mur suyu, pis su ya da birleflik
kanalizasyon flebekesinin bulunup bulunmad›¤›
belirlenmelidir. Bütün elveriflli kanalizasyonlar
için; yerleri, kapasite ve derinliklerini gösteren
resimler sa¤lanmal›; kanalizasyon ba¤lant›lar›
hakk›nda yasa, yönetmelik ve yerine getirilmesi
gereken hususlar belirlenmelidir.

2- Binalarda ya¤mur ve pis suyun birleflik boru
tesisat›na göre tasarlanmas› uygun olmay›p,
ya¤mur ve pis su tesisat› tümüyle birbirinden
ba¤›ms›z olarak döflenmeli ve ayr› ayr›
kanalizasyon flebekesine ba¤lanmal›d›r.



238

fie
ki

l 6
.2

 / 
B

‹R
 S

IH
H

‹ T
ES

‹S
AT

IN
 T

Ü
M

 B
O

R
U

LA
R

I V
E 

H
AV

A
LA

N
D

IR
M

A
S‹

ST
EM

LE
R

‹ ‹
LE

 B
‹R

L‹
K

TE
 Ç

A
LI

fiM
A

SI



239

3- Çiftli pis su pompas› veya ejektörlerinden en az
bir grup, mümkünse bina emniyet elektrik
flebekesinden enerji alacak biçimde
ba¤lanmal›d›r. Sabit bir drenaj miktar›n›n kritik
oldu¤u ve emniyet elektrik tesisat›n›n
(generatör) bulunmamas› halinde dizel motoru
ile çal›flan üçüncü bir pis su pompas›
kullan›lmal›d›r.

4- Boflaltma gerektiren HVAC ekipmanlar›na
olanak oran›nda yak›n yerlerde yer süzgeci
bulunmal› ve boflaltma tesisat› oluflturulmal›d›r.

5- Pis su borular›, mutfaklar›n, yemek haz›rlama,
yemek servisi ya da besin maddelerinin
depoland›¤› alanlar›n tavanlar›ndan
geçirilmemelidir. 

6- Sistemin temizlenmesine gerek gösteren
yerlerde yeteri kadar temizleme kapa¤›
yerlefltirilmeli, bütün temizleme kapaklar›
projede gösterilmelidir. Gömme borular›
temizleme kapa¤› olan yerde aç›¤a almak; ya da
asma tavanlardan geçen boru tesisat›nda bulunan
temizleme kapaklar›n›,üst kat döflemesindeki
kapak plakas›na kadar uzatmak yerinde olur.

7- Çat›daki yer süzgeçleri ve havaland›rma
bacalar›; do¤ru ifllev görebilmeleri için çat›daki
korkuluk duvarlar› ve bacalar›n 0,30 - 0,40 m
uza¤›na yerlefltirilmeli, havaland›rma borular› en
az 100 mm yap›lmal›d›r.

8- Is›t›lmam›fl alanlardan geçen ve aksi halde
donma tehlikesine maruz kalacak olan borular
yal›t›lmal›d›r.

2. Ya¤mur Tesisat› Tasar›m ‹lkeleri

1- Bütün çat›lar, balkonlar, teraslar vb. yerler do¤al
ak›flla flehir pis su flebekesine veya di¤er bir at›k
su sistemine boflalt›lmal›d›r. 

2- Bütün site içi yollar ve kald›r›mlar rögarlara
do¤al ak›flla boflalmal›d›r. 

3- Çat›daki boflaltma a¤›zlar› bazen mimar
taraf›ndan yerlefltirilir. Bu durumda çat›
boflaltma elemanlar› ifllev görebilmeleri
aç›s›ndan kontrol edilmelidir. Balkon, gölgelik
gibi yerlerde bu durum son derece önemlidir.
‹deal yerleri dörtte bir noktalard›r. Boflaltma
elemanlar›ndan kolonlara ve ana hatlara yap›lan
ba¤lant›lar olanakl› en k›sa uzunlukta
olmal›d›rlar. Yüksek binalarda üst kat
tavanlar›nda daha fazla yatay boru kullan›larak
kolon adedi azalt›lmal›d›r.

4- Garaj sular›n›n drenaj› için öngörülen pis su
çukurlar› s›zd›rmaz ve havaland›rmal›
düflünülmelidir.

5- Garaj sular› yak›ndaki bir dereye veya göle
gönderiliyorsa, girifl noktas›nda ya¤ ay›r›c›
bulunmal›d›r.

6- Geri ak›fl olas›l›¤› bulunan yerlerde ters-ak›fl
valfi konulmal›d›r.

7- ‹ç mahaller ve geçit yollar› için boflaltma
süzgeçleri kullan›lmal› ve bunlar sifonlu tip
olmal›d›r.

3. Pis Su Tesisat› Ve Havaland›rma Sistemleri

Tasar›m ‹lkeleri

1- Yer seviyesinin üzerinde bulunan ve drenaj
gerektiren bütün tesisat apareyleri ile ekipman
do¤al ak›flla pis su flebekesine ya da di¤er bir at›k
sistemine boflalt›lmal›d›r.

2- Yer seviyesinin alt›nda bulunan ve drenaj
gerektiren bütün tesisat apareyleri, boflaltma
elemanlar› ve ekipman bir pis su çukuruna
boflalt›lmal›, buradan pompalar yard›m› ile pis su
flebekesine bas›lmal›d›rlar.

3- On’dan fazla katl› binalarda, bodrum kattaki
aparey ba¤lant›lar› do¤al ak›fll› sisteme de¤il
ejektör sistemine ba¤lanmal›d›r.

4- Yirmi kattan fazla olan binalarda, ikinci ve
üçüncü kattaki s›hhi tesisat apareyleri her biri
ana kolona ba¤›ms›z olarak ba¤lanan alt
kolonlara ba¤lanmal›d›r.

5- Üst ve alt katlar› ara katlara göre farkl› yerleflime
sahip binalarda, (genellikle üstte ve altta
birbirinden çok farkl› kolon ve ba¤lant› yerlerine
gerek gösteren) drenaj sistemini iki ayr› zonda
düflünmek gerekir: Birincisi üst kattaki
apareylerin toplanarak sokaktaki pis su
flebekesine ba¤›ms›z olarak verilmesini sa¤layan
sistem, di¤eri ise, alt katlardaki apareylerin
boflalt›ld›¤›, haval›k tesisat› olan ve ilgili zonun
tavan›ndan geçerek flebekeye ba¤lanan sistem.
Bu uygulama kolon çaplar›n›n afl›r› büyümesine
ve alt kolon ba¤lant›lar›na yol açmayacakt›r.

6- Apareylerin gelifli güzel da¤›t›ld›¤› bir binada,
kolonlar›n, kolon niteli¤ini kaybetti¤i bir
noktaya kadar k›vr›lmas› e¤ilimi vard›r. Oysa
kolonlar, binada olanak oran›nda k›vr›ms›z ve
düz biçimde geçirilmeli, sadece mimariden
kaynaklanan nedenlerle minimum say›da
dirsekle döflenmeli; aparey gruplar›
branflmanlarla bu kolonlara ba¤lanmal›d›r.
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7- Genellikle afla¤›daki yerlerde yer süzgeci
uygulanmal›d›r:

a) Pompalara, so¤utma kompresörlerine, hava
kompresörlerine, vakum pompalar›na, kazanlara,
su ›s›t›c›lar›na ve klima ekipman›na yak›n
yerlerde 

b) Mutfaklarda, otomatik bulafl›k makineleri,
büyük buzdolaplar› ve buharl› tencerelere yak›n
yerlerde ve di¤er gerekli yerlerde,

c) Tuvaletlerde sadece mimar ve ifl sahibinin talep
etmesi halinde uygulanmal›d›r.

4. Garaj Drenaj Ve Haval›k Sistemleri Tasar›m

‹lkeleri

1- Garaj alanlar›n›, arabalardan akan suyu
boflaltacak, sprinkler yang›n suyunu alabilecek,
yerlerin hortumla y›kanmas›na olanak verecek
kapasitede boflaltma elemanlar› ile donatmak
gerekir.

2- Garaj boflaltma süzgeçleri; pis su flebekesi ya da
pis su çukuruna ba¤lanmadan önce bir ya¤
ay›r›c›ya ba¤lanmal›d›r.

3- Garajdaki yer süzgeçleri, ›s›t›lmayan ya da d›fl
mahal garajlar›nda sökülebilir çökeltme kova ve
cepleriyle donat›lmal›d›r.

4- Garaja girifl ve ç›k›fl için kullan›lan rampalar›n
giriflinde ve alt k›sm›nda rampan›n tam geniflli¤ini
kapsayan ›zgaral› hendek türü boflaltma kanallar›
kullan›l›r. Izgaral› boflaltma elemanlar› mimar›n
tercihine göre bölmeli dökme demir veya beton
kanall›, demir ›zgaral› türden olabilir.

5- Döflemedeki boflaltma süzgeçleri, hortumla
y›kanmas› halinde ak›fl›n kendili¤inden
gerçekleflece¤i biçimde ve mimar taraf›ndan ön
görülmüfl olan e¤imle döflenmelidir.

6- Garaj boflaltma süzgeçleri minimum 100 mm
çap›nda seçilmelidir.

7- En düflük seviyedeki iki ya da daha çok boflaltma
süzgecini toplayan yatay tesisat 2 süzgeç için en

az 125 mm, üç ve daha fazla boflaltma için 150
mm seçilmelidir.

6.2.   P‹S SU BORULARINDA

HAVALANDIRMA GEREKS‹N‹M‹

Pis ve kirli sularda ve bunlar› tafl›yan borularda
sa¤l›¤a zararl› ve rahats›z edici gazlar ve kokular
bulunur. Bu gazlar›n yaflam mahallerine s›zmalar›n›n
önüne geçilmesi gereklidir. Bu amaçla pis su
tesisat›nda, su ak›t›lan bütün s›hhi tesisat gereçlerinde
sifon kullan›l›r. Çeflitli tip sifonlar mevcuttur. (Bak›n›z
fiekil 6.3) Sifonun temel ifllevi, içinde bulundurdu¤u
belirli yükseklikteki su kolonu taraf›ndan
gerçeklefltirilir. Sifondaki su kolonu, pis su
borular›ndaki gazlar› ve kokular› yaflam
mahallerinden izole eder.

fiekil 6.3 / a. Boru sifon, b. fiifleli sifon, c. Küvet ba¤lant› banyo yer süzgeci sifonu

fiekil 6.4 / S‹FON BOYUTLARI
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Di¤er bir anlat›mla, pis su, kirli su borular›ndaki
kokular›n yaflam mahallerine s›zmas› sifondaki bu su
perdesi taraf›ndan önlenir. Bir sifonun baflar›l› bir
flekilde çal›flmaya devam edebilmesi için sifondaki
bu su, muhafaza edilmelidir.

Sifondaki su tabakas›n›n yüksekli¤i normal halde 50
- 100 mm olur. 50 mm yüksekliktekiler normal sifon,
100 mm yüksekliktekiler derin sifon olarak
isimlendirilir. fiekil 6.4’da çeflitli kullanma yerleri
için tavsiye edilen sifon boyutlar› verilmifltir.

fiekil 6.5 / KÜÇÜK BASINÇ DE⁄‹fiMELER‹NDE
S‹FONDAK‹ SUYUN DURUMU

fiekil 6.6 / KEND‹ KEND‹NE S‹FON

fiekil 6.7 / BAfiKASI TARAFINDAN S‹FON YARATIMI

fiekil 6.8 / GER‹ BASMA VEYA SIKIfiTIRMA

fiekil 6.9 / EJEKS‹YON

fiekil 6.10 / KOLON HATTINDA BASINÇ DA⁄ILIMI

fiekil 6.11 / KOLONA BA⁄LANTI

P1

P2
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Uzun süre kullanmama gibi nedenlerle su sütununun
buharlaflarak azalmas› göz önüne al›nmaz ise, basit bir
sifonda fiekil 6.5’de görüldü¤ü gibi, su oda taraf›n›n
uyguland›¤› P1 bas›nc› ile pis su borusu içindeki hava
ve gazlar›n uyguland›¤› P2 bas›nc› aras›nda dengededir.
Normal halde P1 = P2 olaca¤›ndan, sifondaki su sütunu
durgundur ve muhafaza edilir.

Rüzgar, kap›lar›n h›zla kapanmas›, çal›flan aspiratör
veya vantilatör gibi nedenlerle oda taraf›ndaki P1
bas›nc› de¤iflebilir ve bu, sifondaki suda çalkant›lar
yarat›r. Ancak bu nedenle kaybolan su sifonun
fonksiyonunda herhangi bir aksama yaratmaz.

Esas önemli bas›nç de¤iflimleri pis su borular›
taraf›ndaki P2 bas›nc›nda meydana gelir ve üzerinde

durulacak as›l konu da budur. 

Pis su ba¤lant› borular›nda ve kolonlarda normal olarak
suyun ak›fl› bütün boru kesitini kaplamaz. Su bir
taraftan akarken, boru kesitinin di¤er bölümünden hava
ters yönde geçerek bas›nç dengelenmesini sa¤lar.
Ancak özellikle hela gibi gereçlerden bir anda büyük
miktarda suyun boflalmas› halinde ve boru kesitleri
yetersizse, suyun boruda ve özellikle kolonlarda
hareketi bir piston etkisi yarat›r. Bu piston etkisiyle,
pistonun gerisinde vakum ve pistonun önünde bas›nç
meydana gelir. E¤er bu piston ön ve arkas›ndan yeterli
bir biçimde havaland›r›lmazsa, 1000 mmSS de¤erlerine
kadar ulaflabilen bas›nç de¤iflimlerine neden olur. P2

fiekil 6.12 / KLOZET G‹DERLER‹N‹N KOLON HATTINA BA⁄LANTISI

fiekil 6.13 / ANA P‹S SU KOLONU ‹LE
HAVALANDIRMA fiekil 6.14 / KOLONLARIN MÜfiTEREK

HAVALANDIRILMASI



bas›nc›nda bu mertebelere varan bas›nç de¤iflimi,
rahatça takdir edilebilece¤i gibi, sifondaki suyu emer
veya bas›nç halinde suyu gereçten f›flk›rt›r.

Bir baflka önemli bas›nç de¤iflimi ise, kolonlardan h›zla
inen suyun, keskin dirseklerle yatay borulara geçiflinde
ortaya ç›kar. Yatay boruda h›z›n birden düflmesi ile,
kinetik enerji statik bas›nç enerjisine dönüflerek, burada
boru içindeki bas›nc› art›r›r. Bu olay kolonlardan yatay
borulara geçifl bölgelerinde veya yön de¤ifltirmelere
yak›n ba¤lanan gereçlerin sifonlar›nda etkili olur.

Sifondaki suyun kaybolmas›na neden olan olaylar fiekil
6.6, 6.7, 6.8 ve 6.9’da flematik olarak  gösterilmifltir.
Bütün kesiti dolduracak flekilde suyun akmas›, s›ra
tuvaletlerdeki bütün kesiti dolduran müflterek borudaki
suyun di¤er sifonlarda yaratt›¤› k›smi vakum,
dirseklerdeki geri bas›nç veya s›k›flma, ip parçalar›n›n
neden oldu¤u fitil etkisi bu flekillerde aç›klanm›flt›r.

Buna göre sifonlardaki suyun kaybedilmemesi için
pis su borular› iyi boyutland›r›lmal› ve havaland›rma
ile ilgili gerekli önlemler al›nmal›d›r. Bu aç›dan
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fiekil 6.15 / DO⁄RUDAN ANA HAVALANDIRMA KOLONU ‹LE HAVALANDIRMA



özellikle kritik olan bölgeler, ayn› boruya ba¤lanan dizi
halindeki kullanma yerleri ve kolonlar›n yön de¤ifltirdi¤i
bölgelerdir.

fiekil 6.10’da bir kolon hatt›ndaki bas›nç da¤›l›mlar›,
fiekil 6.11’de kolon ba¤lant› biçimlerinin fonsiyon
aç›s›ndan de¤erlendirilmesi verilmifltir. fiekil 6.12’de ise
klozet giderlerinin kolon hatt›na ba¤lant›lar›
gösterilmifltir. Bu flekilde tekli çiftli hatlar›n her iki
yandan ba¤lant›s›nda, kolona ba¤lant› noktalar› aras›nda
b›rak›lmas› gerekli mesafeler görülmektedir.

6.2.1.  Havaland›rma Sistemleri

Pis ve kirli su borular›n›n havaland›rmas› için çeflitli tip
çözümler mevcuttur. DIN 1986 say›l› Alman Normunda
havaland›rma sistemleri afla¤›daki gibi s›n›fland›r›lm›flt›r:

Ana Havaland›rma Kolonu ile Havaland›rma, HL

(fiekil 6.13 ve 6.14)

Bu sistem ülkemizde en yayg›n olarak kullan›lan
havaland›rma yöntemidir. fiekil 6.13’deki gibi pis su
kolonlar›n›n her biri ayr› ayr› veya fiekil 6.14’deki bibi
birkaç kolon birlefltirilerek, ayn› çapta çat› üzerine kadar
uzat›l›r ve havaland›rma böyle sa¤lan›r. Pis su boru
çaplar› su ve havan›n müflterek ak›fl›na imkan vermek
için, ba¤›ms›z havaland›rma borular› olan sistemlere göre
daha büyüktür. En basit ve en ucuz havaland›rma
sistemi olup, özel durumlarda yetersiz kal›r. fiekil 6.15’de
bu havaland›rma biçimi daha detayl› verilmifltir. 

Yard›mc› Havaland›rma Kolonu ile Havaland›rma,

NL

Bu sistemde pis su kolonu, yan›nda bulunan ikinci bir
havaland›rma kolonu ile havaland›r›l›r. Havaland›rma

kolonu en alt ve en üstte (yüksek bloklarda her 10 katta
bir) pis su kolonuna ba¤l›d›r. Pis su ba¤lant› hatlar› ise,
sadece pis su kolonuna ba¤l›d›r. Öte yandan pis su kolonu
yine çat› üzerine kadar uzat›lm›flt›r. En alt katta haval›k
kolonunun pis su tesisat›na ba¤lanmas› fiekil 6.16’da a ve
b ile gösterildi¤i gibi iki biçimde yap›l›r:

a) Pis su kolonu yatay ana toplama borusuna
ba¤lanmadan önce pis su kolonuna,

b) Do¤rudan yatay ana toplama borusuna (bu flekil
özellikle daha büyük yükler halinde tercih edilir).

Havaland›rma kolonu sistem detay› fiekil 6.17’de
gösterilmifltir. Bu sistem grup halindeki yafl kullan›m
yerlerinin havaland›rmas›na uygundur. WC ba¤lant›lar›
100 mm’den az olmamal›d›r. E¤er lavabo say›s› befli
geçerse, veya ba¤lant› boru uzunlu¤u 4,5 m’yi geçerse,
25 mm çapl› bir boruyla müflterek hat
havaland›r›lmal›d›r.

Müflterek Havaland›rma, UL

Dizi halindeki çok say›da kullan›m yeri ba¤lant› hatt›n›n
havaland›r›lmas› için bir baflka çözüm de fiekil 6.18’de
görülmektedir. Burada ba¤lant› hatt› sonu bir müflterek
haval›k borusu ile tekrar pis su kolonuna ba¤lan›r. Pis su
kolonu yine ayn› çapta çat› üzerine uzat›lm›flt›r. Müflterek
havaland›rma borusu yatay ba¤lant› borusuna son
kullanma yerinden veya son iki kullanma yeri aras›ndan
ba¤lan›r. E¤er dizi halindeki kullanma yeri say›s› 8’den
fazla ise, müflterek havaland›rma borusuna ilaveten bir
yard›mc› havaland›rma borusu kullanmakta yarar vard›r.

Burada esas olarak ana kolonla havaland›rma
yap›lmakta, ancak dizi halindeki kullan›m yerleri için de
çözüm getirilmektedir.
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fiekil 6.16 / DO⁄RUDAN ANA HAVALANDIRMA
KOLONU ‹LE HAVALANDIRMA fiekil 6.18 / MÜfiTEREK HAVALANDIRMA



Yön De¤ifltirmeler, UGL

Kolonlar›n yön de¤ifltirdi¤i veya kayma yapt›¤›
bölgelerdeki kullan›m yerleri ba¤lant› hatlar› ile,
kolonlar›n yatay kollektörlere veya ana yatay toplama
hatlar›na birleflti¤i bölgelerdeki kullan›m yerleri ba¤lant›
hatlar› havaland›r›lmal›d›r.

Daha önce aç›kland›¤› gibi, bu bölgelerde bas›nç art›fl›
meydana gelir. Bu durum özellikle 10 ve daha üzerinde
kata sahip yap›larda büyük önem kazan›r. Bunun
önlenmesi için fiekil 6.19’da görüldü¤ü gibi önlem
al›nmal›d›r. Bu bölgedeki ba¤lant› borusu alttan bas›nç
de¤ifliminin azald›¤› bir noktaya ba¤lanmal› ve üstten
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fiekil 6.17 / YARDIMCI HAVALANDIRMA KOLONU ‹LE HAVALANDIRMA DETAYI 
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fiekil 6.19 / KOLON HATTI, KAT GEÇ‹fiLER‹, KAYMALAR VE BYY PASS HATLARI (DIN 1986-1)

Byy Pass hatt› olmaks›z›n yön
de¤ifltirmede ba¤lant›

Yatay ana toplama hatt›na geçifl

Pis su hatt› için e¤imli ba¤lant›

Örn. Toplama hatt›na WC
ba¤lant›lar› yap›l›rken

Ba¤lant› hatlar› bir birinden 90° aç›l› olarak yerlefltirilmifl komflu hatlar›n düfley ana kolon hatt›na ba¤lant›lar›.

Dallanmalar

Ayr›m aç›fl›
(Enine kesit)

Ana kolon hatt›

Direkt yard›mc› haval›k
borusuyla havaland›rmal›,
birden fazla yön de¤ifltirme de
ba¤lant› yap›lan kolon hatt›

Byy Pass hatt› ile ba¤lant› Havaland›rma



müflterek bir haval›k borusu ile en az 2 metre yükseklikte
kolona ba¤lanmal›d›r. Böylece bas›nç art›fl›, sifonlara
etkilemeden dengelenecektir veya bu bölgelere belli
mesafeler içinde ba¤lant› yap›lmamal›d›r.

Ba¤›ms›z (sekonder) Havaland›rma, SEL

Bu yöntem özellikle Amerika’da uygulanmakta olup,
en mükemmel, fakat daha pahal› havaland›rma

yöntemidir.

Burada hela, lavabo gibi bütün su gideri olan
gereçlerin sifonu tek tek φ50 mm çap›nda
havaland›rma borusuna sahiptir. Sifonlar›n en az iki
çap ilerisinde ba¤lanan haval›k borusu ile
birlefltirerek yatay ba¤›ms›z havaland›rma kolonuna
ba¤lan›r. fiekil 6.20’da bu sistem gösterilmifltir.
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fiekil 6.20 / BA⁄IMSIZ HAVALANDIRMA
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6.2.2.  Havaland›rma Borular›n›n

Boyutland›rmas›

fiekil 6.21’de yukar›da tan›mlanan havaland›rma
yöntemleri toplu olarak gösterilmifltir. Ayr›ca bu
flekilde pis su çukuru havaland›rmas› da
görülmektedir.

Haval›k borular›, havaland›rd›klar› pis su borusu
veya kolonu çap›na göre tan›mlan›r. Standartlarda
pis su borusuna göre haval›k borular› çaplar› tablo
halinde düzenlenmifltir. DIN 1986 taraf›ndan verilen
standart çaplar Tablo 6.22, 6.23 ve 6.24’de
görülmektedir. Bu flekillerdeki semboller için fiekil
6.21 ve ilgili Tablo yan›ndaki flekillere bak›lmal›d›r.

Ana Havaland›rma Kolonu ile Havaland›rma

Pis veya kirli su kolonu, ayn› çapta çat› üzerine
uzat›l›r. TS 827 100 mm çaptan büyük olan
kolonlarda, haval›k olarak uzat›lan k›sm› 100 mm
çapa indirmeye müsaade etmektedir. Ancak en iyisi
herhangi bir çap küçülmesi yapmamakt›r.

Yard›mc› Havaland›rma Kolonu ile Havaland›rma

Yard›mc› havaland›rma kolonu boyutland›rmas›
Tablo 6.23 yard›m› ile basitçe yap›labilir. ‹stenirse
yard›mc› havaland›rma kolonu TS 826’da verilen
çizelge yard›m› ile de belirlenir

Bu çizelge Tablo 6.25’de görülmektedir. Burada
yard›mc› havaland›rma kolonu aç›lm›fl boyu, ba¤l›
oldu¤u pis su kolonunun çap› ve kolonun tafl›d›¤›
yük de¤eri esas al›nm›flt›r.

Müflterek Havaland›rma Borusu

TS 826 müflterek havaland›rma borusunun en az φ40
mm olmas›n› flart koflmaktad›r. Tablo 6.26’da

müflterek havaland›rma borusuna ba¤l› yük de¤erine
(Y.D.) göre tavsiye edilen boru çaplar› verilmifltir.
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Tablo 6.22 / ANA HAVALANDIRMA

Tablo 6.23 / YARDIMCI HAVALANDIRMA, NL ve SEKONDER HAVALANDIRMA, LS KOLON BOYUTLARI

DN 70

DN 100

DN 125

DN 150

1-) Dolayl› yard›mc› havaland›rma IDNL boru çaplar› aynen DNL
gibi belirlenir. Kolona ba¤lanan müflterek haval›k borusu ise, flekil
6.22’deki UL borular› gibi boyutland›r›l›r.
2-) Sekonder havaland›rma kolonu LS, pis su kolonuna paraleldir.

DN 70

DN 70

DN 100

DN 100

DNL ve IDNL 1)Kolon Çap›

DN 70

DN 70

DN 100

DN 120

Sekonder
havaland›rma kolonu

Tablo 6.24 /SEKONDER TEK‹L HAVALANDIRMA , SEL VE SEKONDER MÜfiTEREK HAVALANDIRMA SL BORULARI

Cihaz pis su ba¤lant› çap›, EL

Ba¤›ms›z cihaz haval›k borus çap›, SEL

Müflterek sekonder haval›k borusu çap›,SL

DN 40

DN 40

DN 50

DN 50

DN 40

DN 50

DN 70

DN 50

DN 70

DN 100

DN 50

DN 70



Dizi halindeki kullanma yerleri hela tafl› ise, müflterek
havaland›rma borusu için Tablo 6.27 tavsiye edilir.
Müflterek havaland›rma borusu çap› Tablo 6.22’de
görüldü¤ü gibi kolona ba¤lant› noktas›ndaki pis su
borusu çap›nda da al›nabilir.
Dizi halindeki kullanma yerlerinin say›s›n›n 8’den fazla
olmas› halinde tavsiye edilen yard›mc› havaland›rma
borusu çap› 40 mm’den küçük olmamak flart› ile
müflterek havaland›rma borusunun yar›s› çapta al›nabilir.
Ba¤›ms›z Havaland›rma

Bu konuda Tablo 6.23 ve 6.24’den yararlan›labilir.

6.2.3. Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar

Yüksek binalarda  yard›mc› havaland›rma kolonu ile
havaland›rmada pis su ve haval›k kolonlar›ndaki
bas›nçlar sürekli de¤iflkenlik gösterir. Pis su kolonunun
en alt›ndaki haval›k kolonu ba¤lant›s› ve haval›k
branflman ba¤lant›lar› bu de¤iflken bas›nçlar›
engelleyemezler. Bu bas›nçlar› dengelemek oldukça
önemli oldu¤undan, pis su kolonu belirli aral›klarla
yard›mc› haval›k kolonuna ba¤lanmal›d›r. Bas›nçtaki
dalgalanma farkl› katlardaki branflmanlardan boflaltma
sonucunda oluflabilir. 10’dan fazla katl› binalardaki
drenaj kolonlar›nda en üstteki branflmandan afla¤› do¤ru
sayarak her 10 katta bir tahliye haval›¤› (birleflme
ba¤lant›s›) kullan›lmal›d›r .Tahliye haval›¤›n›n alt ucu,
drenaj kolonuna, drenaj ba¤lant›s›n›n alt›ndan

ba¤lanmal›d›r. Haval›¤›n üst ucu haval›k kolonuna kat
seviyesinden en az 1 m. yukar›dan ba¤lanmal›d›r (Bkz
fiekil 6.28).

Tahliye haval›klar›, drenaj kolonu 45° den büyük bir aç›
ile düfley eksende kayma yapt›¤› hallerde de kullan›l›r.
Bu tip eksenel kaymalar yüksek pnömatik bas›nç
art›fllar›na ve ekstrem ak›fl özelliklerine neden olur. fiekil
6.29’da tahliye haval›klar›n›n montaj metotlar›
görülmektedir.
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Tablo 6.25 / HAVALANDIRMA BORULARININ UZUNLUKLARINA GÖRE ÇAPLARININ BULUNMASI (TS 826)

Tablo 6.26 / MÜfiTEREK HAVALANDIRMA BORUSU
ÇAPLARI (TS 826)

Tablo 6.27 / MÜfiTEREK HAVALANDIRMA BORUSU
ÇAPLARI (TS 826)



Pis ve kirli su borular›n›n havaland›r›lmas›nda dikkat
edilecek konular afla¤›da maddeler halinde verilmifltir:

Havaland›rma borular› çat›daki muhtemel kar kal›nl›¤›n›
geçecek flekilde en az 60 cm çat› üst yüzeyini aflmal›d›r.
Konut çat›s› teras fleklinde ve kullan›l›r bir yer ise,
havaland›rma borusu teras yüzeyinden en az 1,5 m
yukar›ya uzanmal›d›r.

Havaland›rma borular› ucuna, arada boru çap›n›n

yar›s›na kadar uzakl›k kalmas› flart› ile bir bafll›k
geçirilmelidir.

Havaland›rma borusunun ç›k›fl ucu, yap›n›n veya komflu
yap›lar›n birindeki bir kap›n›n, pencerenin veya herhangi
bir havaland›rma düzeninin en az 1,00 m üzerine ç›kmal›
veya yerden en az 2,00 m uzakta olmal›d›r.

Don tehlikesi bulunan bölgelerde, havaland›rma
borusu çap› φ75 mm.den küçük olmamal›d›r. 
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fiekil 6.28            10 ADETTEN FAZLA BRANfiMANA SAH‹P HATLARDA HAVALANDIRMA

Bodrum

1 Branflman aral›¤›

Havaland›rma kolonu

Pis su kolonu

Emniyet haval›¤› çap›
havaland›rma ya da pis su
kolonundan küçük alan›n›n çap›d›r.

En üst kattan afla¤›ya do¤ru her 10
branflmandan sonra bir emniyet
haval›¤› kullan›lmas› gerekir. 

Yatay branflmanlar aras› mesafe en
az›ndan 2 m olmal›d›r.

Her 10 branflmandan sonra
kullan›lan imnuyet haval›¤›

En alt katta bulunan branflman,
kolona sapman›n en az 50 cm
alt›ndan ba¤lanmal›d›r.



Çap de¤iflikli¤i gerekli ise, bu de¤ifliklik bina içinde
ve donmaya karfl› korunmufl yerin s›n›r›ndan en az
30 cm alt›nda yap›lmal›d›r.

Kullanma yeri, ba¤l› bulundu¤u kolondan veya

havaland›r›lan ana borudan ba¤lant› borusu
uzunlu¤u olarak 5 m’den fazla uzakl›kta ise, ba¤lant›
borusu için hesaplanandan bir üst çapta boru
seçilmeli veya bir havaland›rma borusu
havaland›r›lmal›d›r.
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Tablo 6.29 / KOLONDA KAYMALARIN HAVALANDIRILMASI

Üst k›sm›n havaland›rma kolonu, üst k›sm›n pis su kolonuna
dipten ba¤lanarak emniyet haval›¤› olarakta çal›flt›r›labilir.

Kayma üstündeki pis su kolonu

Emniyet haval›¤› (pis su kolonunun devam› olabilir)
veya
Emniyet haval›¤› (kayman›n alt taraf›ndan
alternatif ba¤lant›)

Kayman›n alt›ndaki pis su kolonu

Pis su kolonunun üst k›sm› için emniyet haval›¤› olarak kullan›lan havaland›rma
kolonu sadece üst k›s›mda ki pis su kolonu yüküne göre boyutlard›r›l›r.

Üst k›s›m pis
su kolonu

Bu haval›k kolonu, pis su kolonu toplam yüküne göre
(üst k›s›m art› alt k›s›m) boyutland›r›lmal›d›r.

Bu haval›k kolonu, pis su kolonu toplam
yüküne göre (üst k›s›m art› alt k›s›m)
boyutland›r›lmal›d›r.

Her iki tip emniyet haval›¤› kullan›labilir

Not: Emniyet haval›klar›n›n çap› havaland›rma veya pis su
borular›ndan hangisinin çap› küçükse, ayn› çapta olmal›d›r.

Pis su kolonu alt bölümü

Pis su kolonu
alt bölümü

Haval›k Kolonu

Haval›k Kolonu

Haval›k Kolonu

Üst pis su kolonu

Emniyet haval›¤›

Emniyet
haval›¤›



Dizi halindeki kullanma yerleri müflterek
havaland›rma borusu ile havaland›r›lmal›d›r.

Özellikle yüksek binalarda ana kolonlar›n yön
de¤ifltirip kayma yapt›¤› yerlerde ve yatay ana
toplama hatlar›na geçifl bölgelerindeki kullanma
yerleri, yukar›da anlat›ld›¤› gibi havaland›r›lmal› ve
temizleme kapaklar› unutulmamal›d›r.

fiehir kanalizasyon borusu alt›nda kalan katlarda pis
ve kirli sular bir pis su toplama çukurunda toplanarak
pompa ile flehir flebekesine bas›l›r. Bu durumda pis
su toplama çukurlar› ayr› bir haval›k borusu ile
havaland›r›lmal›d›r.

Bu tip yap›larda üst katlar›n pis suyu toplan›p,
kanalizasyona direkt olarak verilmelidir.
Kanalizasyon kotunun alt›ndaki mahallerin pis suyu

ise, bodrum kattaki pis su çukurunda toplan›p,
pompa ile bas›lmal›d›r.

6.2.4. Sabun Köpü¤ü Bas›nc›

Çok köpüren deterjanlar›n çamafl›r makinelerinde,
bulafl›k makinelerinde, çamafl›rhanelerde ve mutfak
eviyelerinde yayg›n kullan›m›, konutlarda ve
özellikle yüksek bloklarda ciddi problemler
yaratmaktad›r. Üst katlardan afla¤›ya do¤ru at›klar›n
ak›fl› esnas›nda, köpük oluflturan malzemeler kolon
içinde su ve hava ile kar›fl›rlar ve ak›fl afla¤› do¤ru
devam ettikçe di¤er katlar›n at›klar› da bu ak›fla
kar›fl›rlar. Bu köpükler kolondan afla¤›ya do¤ru
akarlar ve drenaj sisteminin alt k›s›mlar›nda ve
kolondan 45°’den büyük aç› ile yön de¤ifltiren
k›s›mlar›nda birikirler. S›v› at›klar köpükten a¤›r
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Tablo 6.30 / KÖPÜK BASINÇ ZONLARI

Drenaj hatt›n›n üst bölümü

X hat çap›Kolon kaymas›

Hatt›n çap›n›n
40 kat›

Hatt›n çap›n›n
10 kat›

Havaland›rma
kolonu

Efl kot

Havaland¤rma
hatt› ba¤lant›s›

10 x Hat çap›

x Hat çap›
x Kolon çap›

Yatay drenaj hatt›



olduklar› için, köpük ile dolu drenaj borular›nda
köpü¤ü almadan akabilirler. Köpük ile dolu bir
lavaboda, köpü¤ü uzaklaflt›rman›n ne kadar zor
oldu¤unu herkes bilir. Su köpü¤ün içinden drenaja
akar ve köpü¤ün önemli bir k›sm› geride kal›r. Ayn›
etki, bir drenaj sisteminin alt bölümlerinde de , bir
istisna haricinde gerçekleflir. Bu istisna, borularda su
ile beraber havan›n da akmas›d›r. Bu hava at›klar ile
beraber yukar›dan afla¤› iner ve köpü¤ü s›k›flt›r›r. Bu
durumlarda buralara ba¤l› lavabo gibi gereçlerde
sifondaki suyun f›flk›rd›¤› ve pis su giderinden köpük
yükseldi¤i görülebilir.

Yüksek köpük bas›nç zonlar›, 45°’den büyük yatay
veya düfley her yön de¤ifliminde oluflur. Havaland›rma
kolonu en alt nokta ba¤lant›lar›, deflarj haval›klar›,
branflman haval›klar› veya ba¤›ms›z haval›klar ,
yüksek köpük bas›nc›na karfl› deflarj vazifesi
yap›yorlar ise, çap anlam›nda yetersiz kald›klar›
söylenebilir.

Haval›k borusu çap tablolar› her standartta belirli bir
hava ak›fl› sa¤layacak flekilde hesaplan›r ve köpük
ak›fl› dikkate al›nmaz. Bu tablolara göre ç›kan çaplar,
köpük ak›fl›n› sa¤layacak büyüklükte de¤illerdir ve bu
yüzden de köpük bas›nç› için yeterli deflarj›
sa¤layamazlar.

Çamafl›r makinas›, bulafl›k makinas›, mutfak evyesi,
veya baflka armatürlerden , at›k kolonuna içinde
köpüren deterjanlar›n kullan›ld›¤› at›k su deflarj
edildi¤inde, alt katlardaki gereçler veya yön
de¤ifltirmenin üzerinde olan ve buna ba¤lanan gereçler
için, drenaj ve haval›k borular›n›n köpük bas›nc› olan
zonlar ile birleflmesi engellenmelidir.

Köpük bas›nç zonlar› afla¤›daki bölgelerde oluflurlar:

1. At›k su kolonlar›nda 45°’den büyük yön
de¤iflimlerinde: Kolonun üst bölümleri için en alt
noktadaki fittingsden itibaren 40 kolon çap› yukar›
kadar ve 10 kolon çap› yatay mesafede. Bas›nç
zonu ayn› zamanda kolonun alt bölümündeki üst
fittingsden 40 çap yukar›da oluflur.

2. At›k su kolonunun en alt noktas›nda: En alt
noktadaki fittingsden itibaren 40 çap yukar› kadar
etki eder.

3. Kolon en alt›n›n yatay drenaj›nda: Köpük bas›nç
zonu en alt noktadaki fittingsinden 10 çap, 45°’den
büyük yön de¤iflimi olan yatay yerlerde ise, köpük
bas›nç zonu yukar› do¤ru 40 çap ve yön de¤iflim
fittingsinden itibaren 10 çap afla¤› etki eder.

4. Köpük bas›nç zonuna ba¤l› haval›k kolonunda:
Köpük bas›nç zonu haval›k kolonunun at›k su
kolonuna ba¤land›¤› noktadan, köpük bas›nç

zonunun at›k su kolonundaki seviyesine kadar
devam eder.

fiekil 6.30 bu zonlar› göstermektedir.

6.3. P‹S SU BORULARININ

BOYUTLANDIRILMASI

Yatay borularda pis ve kirli suyun ak›fl›n›n uygun bir
biçimde temini ve havan›n ters ak›fl› için, borulara ak›fl
do¤rultusunda e¤im verilir.

Tablo 6.31’de e¤ime ba¤l› olarak ak›fl h›z› ve su tafl›ma
derecesi verilmifltir.

Bu tablodan görüldü¤ü gibi, e¤im az ise su bütün boru
kesitini doldurmakta ve sifonun emilmesi  söz konusu
olmaktad›r. Öte yandan su içindeki kat› parçalar
çökelmektedir. Pis su ve ya¤mur suyu için bina içi ve
d›fl› yatay borularda DIN 1986 taraf›ndan belirlenen
minimum e¤im de¤erleri Tablo 6.32’de verilmifltir.

Bu tabloda görülen doldurma derecesi (h:d) de¤erleri
tarifi ve su tafl›ma derecesine etkisi Tablo 6.33’de
özetlenmifltir. Düfley borularda su hareketi ve
do¤urdu¤u sonuçlardan daha önce sözedilmiflti.
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Tablo 6.31 / E⁄‹M VE SU TAfiIMA DERECES‹

Tablo 6.32  / P‹S SU TES‹SATINDA EN KÜÇÜK E⁄‹M
DE⁄ERLER‹



Pis su borular›n›n boyutland›r›lmas›nda genellikle
“Yük De¤erleri (YD)’’ esas al›n›r. Bir borunun yük
de¤eri belirli ise, içinden geçen su debisi de
belirlidir.

Yük de¤eri ile debi aras›ndaki iliflki;

QS = K. 

Biçiminde verilmifltir. Burada

QS(L/s) : Pis su debisi

K : Ak›fl katsay›s› (L/s) ve

∑YD : Borunun tafl›d›¤› toplam yük de¤eridir.

Çeflitli uygulamalar için K katsay›s› Tablo 6.34’de
verilmifltir. Tablo 6.35’de ise, çeflitli s›hhi tesisat
gereçleri için yük de¤erleri ve buna ba¤l› olarak
tavsiye edilen pis su ba¤lant› borusu çaplar›
verilmifltir.

Buna göre örne¤in toplam yük de¤eri 4 olan ve konutta
kullan›lan bir pis su borusundan geçen suyun debisi, 

QS = 0,5 .√ 4 = 1 L/s

de¤erinde bulunacakt›r.

Borular›n tafl›d›klar› YD’ne göre hangi çapta
al›nacaklar› tablolar halinde verilmifltir. Gerek
kullan›m yerlerinin yük de¤erleri, gerekse yük
de¤erlerine karfl›l›k tavsiye edilen boru çaplar›,
ülkelere ve kaynaklara göre de¤iflmektedir.

Boyutland›rmada istatistiksel bilgiler ve tecrübe esas
oldu¤undan, özellikle farkl› bir uygulama yap›l›yorsa,
hassas bir çap tayini için çeflitli kaynaklar›n gözden
geçirilmesi gerekir. Türkiye’de pis ve kirli su tesisat›
hesap esaslar› TS 826 ile belirlenmifltir. Ancak bu
kayna¤›n yeterli oldu¤u söylenemez. 
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Tablo 6.33  / YATAY P‹S SU BORULARI

Tablo 6.34  / AKIfi KAT SAYISI, K DE⁄ERLER‹

Tablo 6.35  / P‹S SU TES‹SATI GEREÇLER‹ YÜK
DE⁄ERLER‹ VE BA⁄LANTI ÇAPLARI

fiekil 6.36  / ÖZEL BA⁄LANTI HATTI



Özellikle konut d›fl› tesisat uygulamalar›nda farkl›
kaynaklara da baflvurulmal›d›r. Burada hesap Alman
literatürüne göre verilmifltir.

Tablo 6.36’da YD, H ve L’ye ba¤l› olarak tek bir
gerecin özel ba¤lant› hatt› çap de¤erleri verilmifltir.
Bu de¤erler Tablo 6.37’de detayland›r›lm›flt›r. Tablo
6.38’de ise müflterek bir ba¤lant› hatt› için ayn›
büyüklüklere ba¤l› boru çaplar› görülmektedir.
Burada borunun havaland›r›l›p,
havaland›r›lmamas›na ba¤l› olarak tafl›yabilece¤i YD
de¤iflmektedir.

Tablo 6.39’de s›ra pisuvarlar için müflterek ba¤lant›
borusu çaplar› ve Tablo 6.40’da ise detayland›r›lm›fl
müflterek ba¤lant› borusu çap de¤erleri verilmifltir.

Tablo 6.41’de ana havaland›rma borusu ile
havaland›r›lan pis su kolonlar› nominal çaplar› (DN)
ve iç çaplar› tafl›d›klar› yük de¤erlerine (YD) göre
verilmifltir. Kolon çaplar› DN 70 de¤erinden daha az
olamaz. Tablo 6.42 ve 6.43’de ise yard›mc›
havaland›rma borusu ve sekonder havaland›rma
borusu ile havaland›r›lan kolon çaplar› verilmifltir.
Bu tablolardan görüldü¤ü gibi, havaland›rma
imkanlar›na ba¤l› olarak ayn› çaptaki kolonu daha
fazla yüklemek mümkündür. Yatay pis su toplama
borular› çaplar› e¤ime ve pis su debisine göre fiekil
6.44’de verilmifltir. Yatay borularda tafl›nabilen debi
(veya Y.D.) boru e¤imine ba¤l›d›r. Do¤rudan DIN
1986’dan al›nan Tablo 6.45a, b, c, d ve e yatay
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Tablo 6.37  / ÖZEL BA⁄LANTI HATTI ÖLÇÜLEND‹R‹LMES‹



borular›n doluluk oran›na ve içinde tafl›nan suyun
pis su, ya¤mur suyu veya kar›fl›k (ya¤mur + pis su)
borusu olmas›na göre düzenlenmifltir. Bu tablolarda
bina içi ve d›fl› yatay borularda verilmesi gerekli
minimum e¤im de¤erleri bir çizgi ile belirtilmifltir.
Bu çizginin alt›ndaki de¤erler kullan›lmamal›d›r.

6.3.1. Örnek

fiekil 6.46’da görülen konut + ifl yerine ait pis su
tesisat› hesaplanacakt›r. Bütün tesisat PVC sert boru
ile yap›lacakt›r. Ba¤lant› hatlar›ndaki e¤im 1:50
al›nacak ve sistem ana havaland›rma borular› ile
havaland›r›lacakt›r.

Ba¤lant› Hatt›: (Tablo 6.47)

Tablo 6.35’den yararlanarak Yük De¤erleri
belirlenir. Örne¤in 2 no.lu kolona sol taraftan her
katta 1 banyo küveti (Y.D. =1,0) ve 1 lavabo (Y.D.=
0,5) ba¤lanm›flt›r. Buna göre bu hatt›n ortak ba¤lant›
borusundaki debi,

VS = K. √ 1.5

VS = 0,6 L/s bulunur. Tablo 6.38’den çap DN 70
olarak okunur.

Tablolardan okuma yaparken minimum de¤erlerin
sa¤lanmas›na dikkat edilmelidir. Tablo 6.35’den 2
no.lu kolona ba¤l› klozetlerin Yük De¤eri = 2,5 ve

çaplar› DN 100 okunur.

Kolon 5’e s›ra lavabolar ba¤l›d›r. Tablo 6.35’e göre
her lavobodaki Y.D. = 0,5 olup, toplam Y.D. = 2
de¤erindedir. Müflterek ba¤lant› için bu durumda
Tablo 6.38’den DN 70 okunur.

Kolonlar: (Tablo 6.48)

Kolon 2’de her kat konut olarak
de¤erlendirilecektir. 4 konut toplam› yük de¤eri
∑YD = 16 ve toplam klozet say›s› 4 de¤erindedir.
Buna göre ana havaland›rma borusu ile
havaland›r›lan 2 no.lu kolon çap› Tablo 6.41’den
DN 100 okunur. 3 no.lu kolonda her katta Y.D. = 1,0
de¤erindedir. 3. katta örne¤in 4. kattan gelen
Y.D.’de toplanarak 2,0 de¤erine ulafl›r. Toplam Y.D.
= 4,0 olup, Tablo 6.41’den kolon çap› DN 70
okunur. Bu kolona ba¤lanan mutfak say›s› 4’ü
geçseydi, çap›n DN 100 al›nmas› gerekirdi.

Bu örnekte görülen ya¤mur suyu kolonlar› hesab›
üzerinde daha sonra durulacakt›r.

Ana Yatay Boru: (Tablo 6.49)

S›ra cihazlar (kolon 5) yük de¤eri ∑YD = 8,0 olup,
debi V=1,41 L/s e¤im 1:50 kullan›larak Tablo
6.45a’dan 1 no’lu tesisat bölümünde iç çap 70 mm
okunur.

2 no.lu tesisat bölümünde ∑YD = 12,0 (V=1,73 L/s)
karfl›l›¤› iç boru çap› 100 mm bulunur.

3 no.lu tesisat bölümünde ∑YD = 28 (V=2,65 L/s)
olup çap yine 100 mm olmaktad›r.

Endüstriyel tesislerin s›ra y›kanma yerleri ve spor
salonlar› s›ra dufllar› gibi yerlerde, dufllar için 0,10
L/s, lavabolar için 0,05 L/s su debilerini kullanmak
daha uygundur. Tablo 6.50’de böyle bir hesap örne¤i
verilmifltir. Boru çaplar› Tablo 6.44’den toplam pis
su debisi de¤eri QS’e göre seçilecektir.

Pis su tesisat›n›n boyutland›r›lmas› için özetle
afla¤›daki gibi hareket edilmelidir:

• Her s›hhi tesisat gerecinin ba¤lant› çap› ve bu
kayna¤a ait Y.D. Tablo 6.35’den belirlenir.

• Her gerece ait özel ba¤lant› borusu çap› Tablo
6.36’dan belirlenir.

• Müflterek ba¤lant› borusu çap› Tablo 6.38, 6.39
veya 6.40’dan belirlenir.

• Kolon borusu çap› Tablo 6.41, 6.42 veya
6.43’den belirlenir.

• Yatay toplama borusu çap› Tablo 6.44’den
belirlenir.
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fiekil 6.38  / MÜfiTEREK BA⁄LANTI HATTI

Tablo 6.39 / P‹S SULAR ‹Ç‹N MÜfiTEREK BA⁄LANTI
HATTI
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fiekil 6.40 / MÜfiTEREK BA⁄LANTI HATTI ÖLÇÜLEND‹R‹LMES‹

fiekil 6.41 / ANA HAVALANDIRMA BORUSU ‹LE HAVALANDIRILAN P‹S SU KOLONU

70 *)

100

150

125

68.2

97.5

115

121.9

146.3

1.5

4.0

5.3

6.2

10.1

9

64

112

154

408

-

13

22

31

82

5

33

57

78

208

-

8

14

20

52

2

16

28

38

102

-

4

7

10

25

müsade edilen
en yüksek

Vs
L/S ΣYD ΣYD ΣYD

Maks. klozet
say›s›

Maks. klozet
say›s›

Maks. klozet
say›s›

di min

mm

DN

3 4

K = 0,5 l/s K = 0,7 l/s K = 1,0 l/s

5 6 7 8 921

* ) Konutlarda bir kolona 4’ten fazla mutfak ç›k›fl› ba¤lanamaz.



6.4. YA⁄MUR SUYU TES‹SATI

Her türlü ya¤›fl sonucu yüzeylerden akan sular›, zemin
sular›n› ve yer alt› sular›n› tafl›r. Park alanlar›, yollar,
çat›lardan gelen ya¤mur suyu buna dahildir. 

Temiz at›k sular: HVAC ekipman›ndan gelen yo¤uflma
sular›, so¤utma kulelerinden gelen ifllenmemifl sular,
buz makinas› at›k suyu, havuz taflma sular› örnek
verilebilir. Bunlarda pis/kirli su bulunmamas› flartt›r.
Ya¤mur suyu tesisat›na petrol ürünleri kar›fl›yorsa
ay›r›c› kullan›larak tesisattan uzaklaflt›r›lmal›d›r. Bina
ve çevre bölgelerde çat›lardan, kald›r›ml› alanlardan,
dahili yollardan, bahçelerden gelen sular, birikme veya
kontrolsüz ak›fl›n tehlike oluflturaca¤› tüm yerlerden
uzaklaflabilmelidir.

Ya¤mur suyu tesisat› DIN 18460 ve DIN 1986
taraf›ndan tariflenmifltir. Buna göre bir ya¤mur suyu
tesisat› afla¤›daki bölümlerden oluflur.

Ya¤mur suyu kolonlar›: Çat› yüzeylerinde, kolon ve
teraslarda toplanan ya¤mur suyunu zemine ileten
düfley borulard›r. Bu borular›n ölçüleri ve malzeme
cinsine göre et kal›nl›klar› Tablo 6.51’de verilmifltir.

Boru Kelepçeleri: Ya¤mur suyu kolonlar›n› tespit için

kullan›l›rlar. Formlar› ve ölçüleri Tablo 6.52’de
verilmifltir.

Çat› Olu¤u: Düflen ya¤muru toplayan ve kolonlara
ileten aç›k profillerdir. Yar›m daire veya dikdörtgen
profili olabilir. Yar›m daire ve dikdörtgen oluk ölçüleri
s›ras› ile Tablo 6.53a ve 6.53b’de verilmifltir.

Oluk tutucu: Olu¤un ba¤land›¤› tespit parças›d›r.
Boyutlar› yar›m daire ve dikdörtgen oluklar için s›ras›
ile Tablo 6.54a ve 6.54b’de verilmifltir.

Oluk a¤z›: Oluk ile kolon aras›ndaki geçifli oluflturan
oluk a¤›z ba¤lant› parças›d›r. G ve S formu olarak iki
tip vard›r ve ölçüleri s›ra ile Tablo 6.55a ve 6.55b’de
verilmifltir.

Yuvarlak dirsekler: Yön de¤iflimi gerekti¤inde
kullan›l›rlar. Tablo 6.56’da verilmifllerdir.

Köfle oluk: Olu¤un yön de¤ifltirmesi ve dönüfllerinde
kullan›l›r.

Oluk son parças›: Çat› oluklar›n›n uçlar›ndaki ba¤lant›
parças›d›r.

Redüksiyon boru: A¤›z ba¤lant› parças› ile kolon
aras›nda ba¤lant›y› sa¤layan konik boru olup, Tablo
6.57’de ölçüleri verilmifltir.
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Tablo 6.42 / YARDIMCI HAVALANDIRMALI P‹S SU KOLONU

70 *)

100

150

125

68.2

97.5

115

121.9

146.3

2.1

5.6

7.4

8.7

14.1

18

125

219

303

795

-

13

22

31

159

9

64

112

154

406

-

16

28

39

102

4

31

55

76

199

-

8

14

20

50

müsade edilen
en yüksek

Vs
L/S ΣYD ΣYD ΣYD

Maks. klozet
say›s›

Maks. klozet
say›s›

Maks. klozet
say›s›

di min

mm

DN

3 4

K = 0,5 l/s K = 0,7 l/s K = 1,0 l/s

5 6 7 8 921

* ) Konutlarda bir kolona 4’ten fazla mutfak ç›k›fl› ba¤lanamaz.

Tablo 6.43 / SEKONDER (BA⁄IMSIZ) HAVALANDIRMALI P‹S SU KOLONU

70 *)

100

150

125

68.2

97.5

115

121.9

146.3

2.6

6.8

9.0

10.5

17.2

27

185

324

441

183

-

37

65

88

237

14

94

165

225

604

-

24

41

56

151

7

46

81

110

296

-

12

20

28

74

müsade edilen
en yüksek

Vs
L/S ΣYD ΣYD ΣYD

Maks. klozet
say›s›

Maks. klozet
say›s›

Maks. klozet
say›s›

di min

mm

DN

3 4

K = 0,5 l/s K = 0,7 l/s K = 1,0 l/s

5 6 7 8 921

* ) Konutlarda bir kolona 4’ten fazla mutfak ç›k›fl› ba¤lanamaz.



Destek borusu: Ya¤mur kolonunun yatay ana boruya
ba¤lant›s›nda mekanik dayan›m› sa¤layan parçad›r.

Ya¤mur suyu tesisat›nda kullan›lan malzemeler Tablo
6.58’de verilmifltir.

Çat›, teras ve balkona ya¤an ya¤mur, yer süzgeçleri
veya çat› oluklar›nda toplan›p, buradan ya¤mur
kolonlar›na verilir. Ya¤mur suyu kolonlar› ile zemine
indirilen su, yatay ana toplama kanallar› ile toplan›p
flehir ya¤mur suyu kanal›na ba¤lan›r veya aç›k araziye
b›rak›l›r. Binan›n ya¤mur suyu tesisat› flehir merkezi
ya¤›fl suyu tesisat›ndan daha düflük kotta ise bir
ya¤mur suyu çukuru ve ya¤mur suyu pompas›
kullan›lmal›d›r. Pis su ve kanalizasyon sistemleri
kombine de¤ilse, mutlaka birbirinden ayr› akmal›d›r.
E¤er kombine sistem mevcut ise, ya¤mur suyu hatt›,
kontrollu ak›fl sunmal›d›r. Ya¤mur suyu hatt›, pis su
hatt›na ba¤lan›rsa, ya¤mur suyu hatt›na bir sifon
ba¤lanmal›d›r. 

Ya¤mur suyu ile pis su ayr› hatlardan olufluyorsa, pis

su ve ya¤mur suyu rögarlar› ayr› yap›lacakt›r. Ne
ya¤mur suyu borusu pis su veya havaland›rma borusu
olarak, ne de pis su veya havaland›rma borusu ya¤mur
suyu hatt› olarak kullan›lmamal›d›r. Ya¤mur suyu hatt›
flehir kanalizasyonuna ba¤lanacaksa, kanalizasyona
ba¤lant› yap›l›rken, ya¤mur suyu hatt›n›n ba¤lant›s›,
pis su hatt› ba¤lant›s›ndan 3 m daha afla¤›dan
yap›lmal›d›r. Daha yak›n ba¤lant› yap›l›rsa, ya¤mur
suyu akarken, pis su ak›fl› engellenmifl olur ve geri
tepmelere olabilir. Bak›n›z fiekil 6.59. 

‹ç s›cakl›klar genelde sabitken, d›fl s›cakl›klar
de¤iflken oldu¤u için, çat› drenajlar›nda genleflme ve
büzüflmeler olabilir. Bu paylar için rezervasyon
bofllu¤u b›rak›lmal›d›r. Bu  fiekil 6.60’deki gibi
yap›labilir.

Mimari ve yap›sal s›n›rlamalardan dolay›, kaymal›
(ofset) bir ba¤lant› yap›lam›yor ise, entegral esnemeli
bir ba¤lant›ya sahip veya tamamen ayr› bir esnek
ba¤lant› eleman› ile ba¤lant› önerilir. Kolonun
esnemesi, ba¤land›¤› çat› oluklar›n› yükselterek
çat›n›n su izolasyonunu bozmamas› için gereklidir. 

Ya¤mur suyu kolonlar› mümkünse bina içinden
geçirilmemelidir. Bina d›fl› alanlar›n ya¤mur suyu
drenaj› genellikle tesisat mühendisli¤i kapsam›
d›fl›nda kal›r. 

6.4.1. Ya¤›fl Miktar›n›n ve H›z›n›n Belirlenmesi

Belirli bir yatay alana düflen ya¤›fl miktar› Qr (L/s),

Qr = A.r.ϕ ifadesiyle bulunabilir. Burada,

A= Ya¤›fl alan yatay yüzey (ha)

r= Ya¤›fl fliddeti (L/s.ha)

ϕ = Akma da¤›lma katsay›s› 

olarak bilinmektedir. Ya¤›fl fliddeti, her flehir için
TTMD taraf›ndan verilmifltir (Bak›n›z Tablo 6.61a).
Hesaplarda 15 dakikal›k ya¤mur süresinin al›nmas›
tavsiye edilir. Ayr›ca bu de¤er en az 300 L/s.ha
olmal›d›r. Tabloda daha küçük de¤er veren yerlerde
300 L/s.ha de¤eri kullan›lmas› tavsiye edilmektedir.

Akma da¤›lma katsay›s› ise zemin flartlar›na ba¤l›
olarak de¤iflir ve düflen ya¤murun yüzey taraf›ndan
emilmeyen yüzdesini gösterir.

Çeflitli yüzeyler için ϕ katsay›lar› Tablo 6.61b’de
verilmifltir. Buna göre örne¤in, ya¤›fl fliddeti r= 200
L/s .ha olan bir yerdeki çat› yüzey alan› A=12,5 x 17,5
= 220 m2 de¤erinde ise ve çat› e¤imi ≥15° ise ya¤›fl
miktar› hesaplanmak istendi¤inde:
Tablo 6.61b’den ϕ = 1,0 olarak belirlenir. Çat› yüzey
alan›, 

A = 220 /10000 = 0,022 (ha) verilmifltir. Buna göre;

Qr = 0,022 x 200 x 1,0 = 4,4 L/s bulunur.
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fiekil 6.44 / YATAY P‹S SU BORULARI BORU ÇAPI
TAY‹N‹



261

fie
ki

l 6
.4

5 
a 

/ Y
A

TA
Y

B
‹N

A
‹Ç

‹ V
E

 D
Ifi

I 
P‹

S 
SU

 T
O

PL
A

M
A

B
O

R
U

L
A

R
I, 

D
O

L
U

L
U

K
 O

R
A

N
I 

h/
d i

=0
,5

1 2
B

in
a 

‹ç
i m

in
im

um
 e

¤i
m

B
in

a 
d›

fl›
 m

in
im

um
 e

¤i
m



262

fie
ki

l 6
.4

5 
b 

/ Y
A

TA
Y

B
‹N

A
D

Ifi
I 

P‹
S 

SU
 K

A
N

A
L

I 
D

N
 1

50
 Ü

Z
E

R
‹N

D
E

 V
E

 D
O

L
U

L
U

K
 O

R
A

N
I 

h/
d i

=0
,7

3
B

in
a 

d›
fl›

 m
in

im
um

 e
¤i

m



263

fie
ki

l 6
.4

5 
c 

/ Y
A

TA
Y

B
‹N

A
‹Ç

‹ V
E

 D
Ifi

I Y
A

⁄
M

U
R

 S
U

Y
U

 T
O

PL
A

M
A

B
O

R
U

L
A

R
I, 

D
O

L
U

L
U

K
 O

R
A

N
I 

h/
d i

=0
,7



264

fie
ki

l 6
.4

5 
d 

/ Y
A

TA
Y

B
‹N

A
‹Ç

‹ V
E

 D
Ifi

I 
K

A
R

Ifi
IK

 S
U

 T
O

PL
A

M
A

B
O

R
U

L
A

R
I, 

D
O

L
U

L
U

K
 O

R
A

N
I 

h/
d i

=0
,7



265

fie
ki

l 6
.4

5 
e 

/ Y
A

TA
Y

B
‹N

A
D

Ifi
I Y

A
⁄

M
U

R
 V

E
Y

A
K

A
R

Ifi
IK

 S
U

 K
A

N
A

L
I, 

D
O

L
U

L
U

K
 O

R
A

N
I 

h/
d i

=0
,1



6.4.2. Boru ve Oluk Boyutlar›n›n Belirlenmesi

Yap›lar›n çat›lar›na düflen ya¤muru tafl›yacak oluk ve
kolonlar›n boyutland›r›lmas› için Tablo 6.62a ve
6.62b’den yararlan›labilir. Bu tablolar s›ra ile metal
ve sert PVC borular için haz›rlanm›flt›r.

Bu tablolarda çat› alan›na düflen ya¤mur miktar›
hesab›nda ya¤›fl h›z› 300 L/s.ha al›nm›flt›r. Bu de¤er
minimum olarak kabul edilmeli ve ya¤›fl h›z› bundan
büyükse tabloda çat› alan›na göre de¤il,
hesaplanacak ya¤›fl miktar›na göre seçilme
yap›lmal›d›r.

E¤er ya¤›fl h›z› 300 L/s.ha de¤erinden küçükse,
do¤rudan çat› alan› yard›m› ile seçim yap›labilir.
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fiekil 6.46 / ÖRNEK HESAP ‹Ç‹N 1:50 TES‹SAT fiEMASI

Tablo 6.47 / BA⁄LANTI HATLARININ HESABI

Tablo 6.48 / KOLON HATLARININ HESABI

Tablo 6.49 / ANA YATAY BORU HESABI
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Tablo 6.50 / ENDÜSTR‹YEL YIKAMA YER‹ ÖRNE⁄‹

fiekil 6.51 / YUVARLAK YA⁄MUR KOLONU
BORULARI (KN)

fiekil 6.52 / YUVARLAK YA⁄MUR KOLONLARI
‹Ç‹N KELEPÇELER

fiekil 6.53 a / YUVARLAK YARIM DA‹RESEL ÇATI
OLU⁄U

fiekil 6.53 b/ D‹KDÖRTGEN KES‹TL‹ ÇATI OLU⁄U

fiekil 6.55 a / OLUK A⁄IZ PARÇASI, DÜZ (G formu)fiekil 6.55 b / OLUK A⁄IZ PARÇASI, AÇILI (S formu)



Genellikle çat›larda birden fazla say›da kolon
kullan›l›r. Tek kolon hesap bak›m›ndan yeterli
oldu¤u hallerde bile, t›kanma hali düflünülerek iki

kolon konulmal›d›r.

Çat›larda kolon say›s› ya¤mur olu¤unun uzunlu¤una
göre belirlenir ve kolon çap› ise, bir kolona düflen
çat› alan›ndan bulunur. 

Genel uygulama, her 15 m oluk uzunlu¤u için bir
kolon kullanmakt›r.
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fiekil 6.54 a / YARIM DA‹RESEL ÇATI OLUKLARI
‹Ç‹N OLUK TUTUCU

fiekil 6.54 b / D‹KDÖRTGEN ÇATI OLUKLARI ‹Ç‹N
OLUK TUTUCU

fiekil 6.56 / YUVARLAK YA⁄MUR KOLONLARI
‹Ç‹N D‹RSEKLER

fiekil 6.57 / SADECE 40° D‹RSEK VE S
FORMUNDAK‹ A⁄IZLA KULLANILMAK ÜZERE

REDÜKS‹YON



Yukar›daki örnekte çat› için metal oluk ve kanal
kullan›lmas› halinde ve 4 kolon seçilmesi
durumunda çap belirlenmesi Tablo 6.62a yard›m› ile
afla¤›daki gibi yap›l›r:

Çat› alan› 4 eflit parçaya bölünürse, 220/4 = 55 m2

55 m2 çat› alan› ile Tablo 6.62a’da kolon için en
yak›n çap φ70 mm seçilir. Olu¤un yar›m daire

kesitinde olmas› halinde anma ölçüsü bir üst sat›rdan
IA = 250 mm olarak belirlenir.
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fiekil 6.58 / YA⁄MUR SUYU BORULARI VE MALZEMELER‹

fiekil 6.59 / YA⁄MUR SUYU HATTININ KOMB‹NE DRENAJA BA⁄LANTI fiEKL‹

Pis su hatt›

Pis su
hatt›

Ak›fl yönü

Ya¤mur suyu
hatt› sifonu

Ya¤mur suyu
hatt› sifonuPis su hatt›

Pis su
hatt›

Kombine pis su +
ya¤mur suyu hatt›

Ya¤mur suyu drenaj ba¤lant›s› binan›n her
hangi bir ba¤lant›s›ndan enaz 10 feet daha

yukar›s›ndan yap›lmal›d›r.

Yer 5 dk 10 dk 15 dk 30 dk

Ankara 400 367 308 263

Antalya 763 687 550 463

‹zmir 613 495 415 290

‹st.-Göztepe 530 333 299 189

‹st.-Florya 533 350 257 166

‹st.-Sar›yer 487 431 374 287

Tablo 6.61a / SÜRELERE GÖRE MAKS‹MUM
YA⁄Ifi M‹KTARLARI L/S.ha

fiekil 6.61 b / AKMA DA⁄ILMA KATSAYILARI



6.4.3. Bina D›fl› Ya¤mur Tesisat›

Bina d›fl›nda oluflturulacak yatay boru tesisat› ve bina
d›fl› alanlara düflen ya¤murun drenaj› için fiekil
6.63’den veya Tablo 6.64’dan yararlan›labilir.
Burada ya¤›fl fliddetine göre drenaj edilebilecek alan
verilmifltir. Drenaj edilebilecek alan›n büyüklü¤ü
veya ya¤›fl miktar› yatay borunun çap› ve e¤imini
belirlemektedir.

Örne¤in 1/100 e¤imli, φ200 yatay boru ile 28,5 L/s
ya¤›fl tafl›nabilmektedir. Buna göre ya¤›fl fliddeti
200L/s.ha olan bir yerde bu boru ile 1425 m2 alan›n
ya¤mur suyu tahliye edilebilir.

6.5. P‹S SU TES‹SATINDA ÖNEML‹ NOTLAR

6.5.1. Tasar›mda Dikkat Edilecek Konular

1- Yatay Hatlar: ‹ki temizleme aç›kl›¤› aras›nda hat ayn›
bir e¤ime sahip olmal› ve bu e¤im 1:20 de¤erini
aflmamal›d›r. Yatay borularda çift T (istavroz)
kullan›lamaz.

Yatay toplama hatlar›nda ve ana, döfleme alt›
borular›nda; sadece 15° - 30° ve 45° dirsek
kullan›labilir. 45°’den büyük dirsek kullan›lamaz.
Yatay borularda gerekli en küçük e¤im de¤erleri Tablo
6.32’de verilmifltir.

2- Çap de¤iflmeleri yaln›z redüksiyon parçalar› ile
yap›lmal›d›r. Ancak herhangi bir pis su borusu ak›fl
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fiekil 6.60 / GENLEfiME VE YO⁄UfiMA ‹Ç‹N REZERVASYONLAR

Çat› drenaj›

Çat›

Tavan›

Yer, zemin

Yal›t›m (tavan üzeri)



yönünde bir redüksiyonla daha dar kesitli bir
boruya ba¤lanamaz. Pis su borular›nda (Ba¤lant›,
toplama ve kolon borular›nda) su s›cakl›¤› 60°C
üzerinde olamaz. Döfleme alt› ana borularda ise su
s›cakl›¤› 45°C’yi geçemez

3- Pis su kolon hatlar›ndan geçecek en büyük debi
belirlenmeli ve buna göre hesaplanan çap
de¤ifltirilmeden bütün katlar boyunca devam

etmelidir. Yani kolon hatt›nda çap
de¤iflmemelidir. Kolon hatt›ndan yatay hatta geçifl
afla¤›daki flekillerde yap›l›r:

Üç kata veya 10 m yüksekli¤e kadar do¤rudan
90° ve ya 87° dirsekle

Dört ile sekiz kat (22 m.ye kadar) aras› fiekil
6.65’de görüldü¤ü gibi en az 250 mm uzunlukta
bir ara boru ile, 

E¤er 9 kattan (22 m.den) daha yüksek kolon ise,
yine fiekil 6.66’da görülen by-pass hatt› teflkil
edilerek geçifl yap›l›r.

4- Ba¤lant› borular› (ortak veya tekil) kolona 87°‘lik
aç› ile ba¤lanmal›d›r. (Bak›n›z fiekil 6.67)

a) Klozet, küvet gibi elemanlardan ayn› seviyede
kolona ba¤lant›larda, sifondaki su seviyesinden 1
çap büyüklü¤ünde bir seviye fark› yaratacak
flekilde ba¤lant› yap›lmal›d›r. (Bak›n›z fiekil 6.68)

b) Özel hallerde kolona 90° WC ba¤lant›s› tek
tarafl› mümkündür. 90° klozet ba¤lant›s›ndan
sonra kolona baflka bir ba¤lant› ancak en az 250
mm afla¤›dan fiekil 6.69’daki gibi yap›l›r.

5- Genel olarak pis su borular›n›n döflenmesine
kolonlardan bafllan›r. Kolona ise en alt kattan
girecek ba¤lant› birleflme yerinden bafllan›r ve
yukar› do¤ru ç›k›l›r. Yaln›z uygun yükseklikte,
katlardan gelecek ba¤lant› a¤›zlar›n› b›rakmak
gerekir.

6- Pis su borular› donmaya karfl› korunmufl yerlere
yerlefltirilmelidir. Borular›n tamam› yap› içine
döflenmeli ancak s›cakl›¤›n 0°C alt›na düflmedi¤i
yerlerde ve gerekli ise d›flardan geçirilmelidir.
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fiekil 6.62 a / SERT PVC YA⁄MUR KOLONU
ÖLÇÜLEND‹R‹LMES‹

fiekil 6.62 b / METAL YA⁄MUR KOLONLARININ
ÖLÇÜLEND‹R‹LMES‹

fiekil 6.63 / YATAY YA⁄MUR SUYU TES‹SATI



7- Borular›n birbirleri ile birleflmesi ak›nt› yönünde
ve dar bir aç› yapacak flekilde olmal›d›r.
Özellikle yüksek yap›larda kolonlar düfley olarak
geçirilmeli, yön de¤iflikliklerinden mümkün
oldu¤u kadar kaç›n›lmal›d›r.

8- Normal kat yüksekliklerinde, kolonu duvara
ba¤lamak için yüksekli¤in orta yerine bir boru
kancas› veya boru kelepçesi kullan›l›r. Kat
yüksekli¤i 3 m den fazla ise, yüksekli¤e ba¤l›
olarak 2 veya daha çok kanca veya kelepçe
kullan›l›r. Ayd›nl›k gibi bina d›fl›ndaki yerlerden
geçen pis su borular›n› duvara ba¤larken
kesinlikle kelepçe kullanmak gerekir.
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fiekil 6.64 / YA⁄Ifi DÜfiEN AÇIK ALANLAR VE
GEREKL‹ YATAY YA⁄MUR SUYU BORU TES‹SATI

fiekil 6.65

fiekil 6.66

fiekil 6.67 / BA⁄LANTI BORULARININ KOLONA
BA⁄LANMASI

a-Yanl›fl b-Do¤ru, c-Do¤ru

fiekil 6.68

fiekil 6.69



9- Gereçleri kolona ba¤layan ba¤lant› hatlar› çap›,
gerecin sifon çap›ndan en az bir çap büyük
olmal›d›r.

10- Yüklü ve uzun ba¤lant› hatlar›n›n çap› bir çap
büyütülmelidir.

11- Redüksiyonlar›n mümkünse eksantrik
redüksiyonla yap›lmas› faydal›d›r. Bu ba¤lant›da
ak›fl yönünde geniflleyen k›s›m altta olmal›d›r.

12- Pis su kolonlar› en az φ70 çap›nda olmal›d›r.
Klozetlere ba¤l› hatta, çap en az φ100 olmal›d›r.
Bodrumdaki ana yatay toplama hatlar› φ100’den
küçük olamaz.

13- Prensip olarak binalarda her temiz su muslu¤u
konulan ›slak hacimde bir su gideri
bulunmal›d›r. Sadece yang›n musluklar›,
çamafl›r ve bulafl›k makineleri bu kaide d›fl›nda
tutulabilir.

14- Kolonlarda pis suyun afla¤› düflüflü s›ras›nda,
ters yönde yükselen havan›n uygulad›¤› pozitif
bas›nç, havan›n direnci ve yüzeydeki sürtünme
dolay›s›yla su h›z› pratikte 9 m/s de¤erini
aflamaz. Bu de¤er terminal h›z olarak bilinir.
Yüksek yap›larda da geçerli olan bu olay
nedeniyle pis su kolonlar› düz indirilmeli, h›z›
s›n›rlamak için herhangi bir flafl›rtma
yap›lmamal›d›r. Bu, tam tersine sistemde
istenmeyen bas›nç da¤›l›mlar› ve ses yarat›r.
fiekil 6.70’de düfley kolonlarda yüksekli¤e ba¤l›
teorik ve gerçek h›z de¤erleri görülmektedir.

6.5.2. Uygulamada Dikkat Edilecek Konular

1- Pis su pompas›na çek valf ve vana
konulmamal›d›r. ‹ki pompa varsa yatay boruya

kadar ayr› borularla gidilmeli ve yatay boruya
mümkünse üstten 45° dirsek ile ba¤lanmal›d›r.

2- Pis su düfley inifllerine bodrumda rögar
yap›lmal›d›r. Rögars›z inifllerde temizleme
kapa¤› olmal›d›r. Ana yatay boru tesisat› düz
olmal›, dönüfllerde ve kesiflmelerde rögar
kullan›lmal›d›r. 

3- Temizleme kapaklar› 100 mm çapa kadar boru
ile ayn› çapta olmal›d›r. Daha büyük çapl›
borularda 100 mm temizleme kapa¤› yeterlidir.
Temizleme kapaklar› afla¤›daki noktalara
yerlefltirilir:

a) Bina içinde ç›k›fl noktas›na (burada Y parça
kullan›labilir),

b) 45° den daha büyük aç› ile olan her yön
de¤ifltirmede, 

c) 100 mm çaptan daha küçük yatay borularda
en fazla 150 m. aral›kla, daha büyük çapl›
borularda en fazla 300 m. aral›kla temizleme
kapa¤› kullan›lmal›d›r. 250 mm çaptan büyük
yer alt› borular›nda, her yön de¤ifltirmede veya
450 m’de rögar oluflturulmal›d›r.  

4- Ya¤mur inifl borular› ve balkon süzgeçleri
giderleri birlikte veya ayr› ayr› toplanabilir.

5- Ana yatay pis su borusu kotu, bina bodrum
kotunun alt›nda olacak flekilde düzenlenmelidir.

Süzgeç kullanmak her zaman avantajl› de¤ildir.
Böcek girifli ve kuruyan sifonun koku yapmas›
sorunlar› vard›r.

6- Düflük döfleme yapmak yerine, pis su borular›
bir duvar›n alt kenar›ndan veya flaft içinden
yatay toplanabilir. Düflük döfleme yap›l›rsa bir
banyodaki ar›za için alt oday› da iptal etmek
gerekir. Düflük döfleme yerine alt katta asma
tavan yap›lmas› bir baflka pratik çözümdür.
‹nflaat s›ras›nda PVC borular›n k›r›lma riski
azalacak ve daha sonraki onar›mlar s›ras›nda
döfleme k›rmaya gerek kalmayacakt›r.

7- S›z›nt› durumunda problem yaratacak yerlerin
üzerinden, yatay pis su borusu geçirilmemelidir.
Yatay boru elektrikli cihazlar üzerinden
geçmemelidir. Bu tip yerlerden geçmek zorunlu
ise, alt›na bir tava konulmal›d›r. Bu tavan›n
alt›ndan bir boru ba¤lant›s› yap›larak, uygun bir
yere drene edilmelidir.

8- Pis su tesisat› montaj›ndan sonra boru a¤›zlar›
ka¤›t yerine, naylon ve bant ile kapat›lmal› ve bu
flekilde s›hhi tesisat gereçleri montaj›na kadar
muhafaza edilmelidir.
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fiekil 6.70 / DÜfiEY KOLONLARA DÜfiEN SUYUN
HIZI  a-Teorik düflme h›z›, b-Gerçek düflme h›z›



9- Pis su haval›k borular› çat› üzerine kadar ç›kar›lmal›
ve havaland›rma flapkas› mutlaka konulmal›d›r.
fiekil 6.70a, b ve c’de rüzgar›n yap› etraf›nda
yaratt›¤› bas›nç de¤iflimi görülmektedir. Çat›da art›
bas›nç olan noktalara hiç bir baca ve pis su haval›k
borusu aç›lmamal›d›r. Aksi halde koku ve duman
içeri bas›l›r. Buralarda haval›k a¤z› s›n›r tabakan›n
üzerine ç›kmal›d›r. Haval›k a¤›zlar› çat› düzeyinden
en az 15 cm yukar›da olmal›d›r. E¤er çat› baflka
amaçlarla kullan›l›yorsa, bu yükseklik en az 1,5 m
olmal›d›r. Haval›k boru ç›k›fllar› herhangi bir kap›,
pencere yak›n›na veya hava emifli yak›n›na
konulmamal›d›r. Buralardan en az 60 cm yukar›da
olmad›kça, aradaki mesafe 6 m’den az olmamal›d›r. 

10- PVC borular ultraviyole ›fl›nlar›ndan olumsuz yönde
etkilendiklerinden, günefl gören yerlere monte
edilmemeli ve bu borular aç›kta depolanmamal›d›r.
PVC borular›n ideal kullanma s›cakl›¤› ∼ 20°C’dir.

PVC borular +3°C’de k›r›lgand›r. +40°C’de ise
fazla yumuflakt›r. Sonuçta; D›fl hava s›cakl›¤› -
15°C’nin alt›ndaki yörelerdeki binalarda (Erzurum,
Kars gibi) PVC boru kullan›lmamal›d›r. Di¤er
yörelerde ise (‹stanbul gibi) PVC boru montaj›
mümkün ise k›fl aylar›nda +10°C’nin alt›ndaki
s›cakl›klarda yap›lmamal›d›r. PVC borular›n s›cak
kullan›lan (60°C) çamafl›rhane ve mutfak pis su
tesisat›nda kullan›lmas› sak›ncal›d›r.

11- Yüksek blok düfley PVC borular› hariç bütün PVC
borular›n ek yerleri testten sonra tangit ile
yap›flt›r›lmal›d›r. Yüksek bloktaki düfley PVC
borular bodrumdaki alt noktalar›ndan keçe sar›l›p
sa¤lam bir kelepçe sistemi ile as›lmal›d›r. PVC
borular›n kelepçeleri içine keçe konmal›d›r. Yüksek
bloklarda PVC boru afl›r› miktarda uzay›p
deformasyona u¤rad›¤› için pik boru kullan›lmas›n›
öneririz.

12- Lavabolar›n yatay pis su borular› için, gerekirse
beton perdede10 cm. genifllikte %1-2 meyilli kanal
b›rak›lmal›d›r. 

13- Kendinden rezervuarl› klozetlerin pis su ç›k›fllar›n›n
duvara olan mesafeleri tip ve markalar›na göre
de¤iflmektedir. Pis su tesisat› yap›lmadan önce
kendinden rezervuarl› klozetin tip ve markas›
kesinlikle belirlenmeli ve tesisat buna göre
yap›lmal›d›r.

14- Kazan dairelerine çevre kanal› yap›lmal› ve pis su
çukuruna ba¤lanmal›d›r. Pis su çukuruna düfley milli
veya dalg›ç tip pis su pompas› monte edilmelidir.

15- Üst katlar›n pis su tesisat› bodrum kat tavan›ndan
toplan›rken, temizleme için çatal arkas›na konan 90°
düfley dirsekler temizleme tapas› olarak
kullan›lacak, uzun geçifllerin orta noktalar›na ve
bina ç›k›fl noktalar›na temizleme kapaklar› monte
edilecektir.
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fiekil 6.70a / ÇATI AÇISI 30°’YE KADAR OLAN 
YAPILAR ‹Ç‹N RÜZGAR BASINÇ D‹YAGRAMI

fiekil 6.70b / ÇATI AÇISI 30°’N‹N ÜSTÜNDE OLAN
YAPILAR ‹Ç‹N RÜZGAR BASINÇ D‹YAGRAMI

fiekil 6.70c / DÜZ ÇATILARDA RÜZGAR BASINÇ D‹YAGRAMI
Pis su haval›k borular›, kalorifer bacalar› gibi çat› üzerinde rüzgar
etkisi ile oluflabilecek ± bas›nç bölgelerinin üzerine ç›kmal›d›r. Aksi
halde ters rüzgarda pis su tesisat›ndan bina içine hava girifli olacak
ve binada pis kokular hissedilecektir.



16- Pis su çukuru derinli¤i, su deposu boflaltma
a¤z›ndan en az 60 cm afla¤›da olacak flekilde
düzenlenmelidir.

17- Banyolardaki yer süzgeçlerinin montaj› için
betonarmede özel önlem al›nmal›d›r. Banyo
süzgeçlerinin yüksekli¤i 8 cm., sifon yüksekli¤i ise
en az 6 cm olmal›d›r. 

18- Alt kattan, asma tavan içinden toplanan pis su
tesisat› için küvet sifonlar›na alttan ulaflabilecek
flekilde, döflemede rezervasyon b›rak›lmal›d›r.

19- Pis su pompas›ndan ç›kan boru, tavandaki PVC
boruya yatay düzlemde ba¤land›¤›nda, ba¤lant›
noktas›ndan s›zd›racakt›r. Ba¤lant› düfley düzlemde
yap›lmal›d›r.

20- Yüksek bloklarda ses ve genleflme probleminden
dolay› pis su kolonlar› kelepçeli pik, yatay ba¤lant›
borular› PVC yap›lmal›d›r. Yüksek bloklarda 2.
Haval›k kolonu mutlaka yap›lmal›d›r.

21- Ya¤mur suyu borular› kondenzasyona karfl› izole
edilmelidir.

22- Yatay boru tesisi ayn› hizada, duvarlara paralel ve
minimum 0,80 m/s h›z› sa¤layacak flekilde (daha
düflük h›zlarda çökelme olur) e¤im verilerek
yap›lmal›d›r. Boruda maksimum h›z 3 m/s (boru ek
yerlerinde afl›nma etkisi dolay›s›yla) afl›lmamal›d›r.
‹stenen h›z› verecek yatay borudaki e¤im en az
%0,5; en fazla %2 olmal›d›r. 

23- Bina içindeki borular duvara sabitlenmelidir. Baflka
borulara sabitleme yap›lmamal›d›r. Kelepçeler,
ekler, ask›lar sa¤lam malzemeden olmal› ve
fonksiyonlar›n› kusursuz yerine getirmelidirler. Pik
kolon borular› her katta sabitlenmelidir. Vidal›
ba¤lant›l› borular ise her iki katta bir sabitlenebilir. 

24- Boru hatlar›ndaki yön de¤ifltirmeler ak›flta olumsuz
bir etki oluflturmamak için fittings ile yap›lmal›d›r.
Yatay borularda keskin dirsekler kesinlikle
kullan›lmamal›d›r. Ancak düfley hatlardan yatay
hatlara geçiflte 90° dirsek kullan›labilir. Düfley
hatlarda T fitting kullan›labilir. Fakat çift T
(istavroz) kullan›lamaz.

25- Gelecekte kullan›lmak üzere haval›k ba¤lant›s›ndan
itibaren 60 cm’den daha uzun yedek hat
b›rak›lmamal›d›r. Aksi halde buralar zararl›
maddelerin birikebilece¤i ölü noktalar oluflturur.

26-Binadan ç›kan pis su borular› topra¤›n en az 60 cm
alt›nda olmal›d›r. Böylece üzerindeki trafikten
etkilenmez. Boru ba¤lant› noktalar›nda ç›k›nt›lara
denk gelen yerler daha derin kaz›larak buralar›n
sivrilik yapmamas› sa¤lanmal›d›r. Beton büzün

alt›na 10 cm. dere kumu serilmelidir. Küçük
çaplarda boru yar› çapa kadar kuma gömülür. Daha
iyisi borunun boru üst yüzeyinden 2,5 cm yukar›ya
kadar kum doldurmakt›r. Beton büzler, demirli
olursa beton kal›nl›¤› daha az olur. Kesitler
daireseldir. Yumurta kesit, de¤iflken debili yerlerde
kullan›l›r. 

27- E¤imin fazla oldu¤u yerlerde odaya ba¤lamak için
önce vorteks ba¤lant›lar› yap›l›r. Su dönerek girer ve
h›z düfler.

28- Küçük rögarlarda pis su ç›k›fl borusu, giriflten 0,5 cm
afla¤›dad›r. Büyük rögarlarda ayn› seviyededir.

29- Bodrum pis su borular› ba¤ kirifllerinin üzerinde
olmal›d›r. Statik proje buna göre düzenlenmelidir.
Boru perde temelinin alt›nda de¤il, beton perdede
b›rak›lan delikten ç›kmal›d›r. Bina içi borular büz
de¤il PVC olmal›d›r.

30- Bina yap›l›rken ~5 cm çökece¤i hesaplan›r. Bunun
%80’i kaba inflaat s›ras›nda meydana gelir.

31- Küvet sifonunu temizlemek için kapak
b›rak›lmal›d›r. Küvet bataryalar› sifon taraf›na
konmal›d›r.

32- Bodrum kat pis su rögar ve ba¤lant›lar›;

a) Bodrum kat pis su rögarlar› aras›ndaki irtibat
borular› mutlaka PVC borudan yap›lmal›d›r. Büz
kullan›lmas› halinde, zamanla bina oturunca büz
k›r›lacak veya çatlay›p s›zd›racakt›r.

b) Bodrum kat döfleme alt› pis su borular›nda
(rögarlar aras›) kullan›lacak boru çap› en az φ150
PVC olmal›d›r. Bina ç›k›fl›nda ise φ200 PVC boru
tavsiye edilir.

33- ‹kiz binalarda komflu rögarlardan biri (toplam her
binada 2 rögar) iptal edilebilir. Ancak rögara dirsek
ile giren borunun döfleme üzerindeki parças›
temizleme kapakl› olmal› ve döfleme alt›ndaki
dirsekten sonraki boru uzunlu¤u en fazla 50 cm.
olma flart› sa¤lanmal›d›r.

34- Mevcut binalarda tesisat flaftlar›n›n duvarlar›
k›r›l›rken kopan tu¤la ve s›va parçalar› flafttaki pis su
borular›n›n banyo ve WC’lere giren yatay
branflmanlar›n› k›rmakta ve büyük problemler
ç›karmaktad›r.

35- Banyo, lavabo ve evye bataryalar›n›n duvarlara
montaj›n›n kolay ve düzgün olmas› için boru
tesisat›n›n döflenmesi s›ras›nda mutlaka montaj
flablonu kullan›n›z.

36- Almanya’da pis su tesisat›nda çift çatal kullan›lmas›
yasakt›r.
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6.5.3.  Pis Suyun Pompalanmas›

E¤er binan›n bodrum kat› döfleme seviyesi, flehir
kanalizasyon flebekesinin ba¤lan›lacak noktadaki
seviyesinden afla¤›da ise, pis suyun kendili¤inden flehir
flebekesine akmas› mümkün de¤ildir. Bu durumda
kanalizasyon seviyesinin alt›ndaki pis sular›n bir
merkezde toplanarak, pompa ile bas›lmas› gerekir.
Kanalizasyon kotunun üzerindeki katlar›n pis sular›

bodrum kat tavan›ndaki yatay toplama borusu ile
toplan›r. Yatay ba¤lant›larda çatal›n hemen yak›n›na bir
temizleme kapa¤› konmal›d›r. Genellikle düflük seviyeli
bodrum kat, makine dairesi karakterinde olup, at›k sular
kirli su karakterindedir. Makina dairesinde oluflturulan
bir pis su çukurunda toplanan kirli su, elektrikli düfley
milli veya dalg›ç tipi pis su pompas› ile yukar›daki
yatay toplama borusuna veya direkt flehir
kanalizasyonuna ba¤lan›r. 

Pompa ile bas›lan su debisi fazla ise, ba¤lant›n›n bina
ç›k›fl›na yak›n bir noktadan yap›lmas› tercih edilir. E¤er
pompa ile bas›lan debi kesintili ve çok fazla ise, ayr› bir
boru ile bina d›fl›ndaki rögara ulaflt›r›lmas› daha
do¤rudur.
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Resim 6.71 / HAF‹F H‹ZMET T‹P‹ POMPA

Resim 6.72 / A⁄IR H‹ZMET T‹P‹ POMPA

Resim 6.73 / FOSEP‹T POMPASI

Resim 6.74 / PARÇALAYICI ÇARKLI FOSEPT‹K POMPASI



Binan›n bünyesinde veya civar›nda oluflan pis sular iki
s›n›fta incelenmelidir.

1- ‹çinde bulundurdu¤u partiküllerin boyutu 8-10
mm’yi geçmeyen ve bünyesinde lifli vb. madde
bulunmayan az kirli sular (Ya¤mur sular›, drenaj
sular›, temel sular›, sadece lavabo, küvet, banyo,
çamafl›rhane ve bulafl›khanelerden gelen kullanma
sular› gibi)

2- ‹çinde bulundurdu¤u partiküllerin boyutu 8-10
mm’den daha da büyük olabilen ve bünyesinde
ayr›ca kat› madde, lifli madde, ka¤›t, poflet parças›,
pet ve foseptik de bulunabilen çok kirli sular
(Klozet ve hela ç›k›fllar›, çok kirli drenaj
birikintileri ve a¤›r hizmet türü y›kama sular› gibi)

Tariflenen pis suyun özelli¤ine göre afla¤›daki pompa
tiplerinden biri seçilmelidir.

1- Az kirli sular için hafif hizmet tipi pompalar
(Resim 6.71)

2- Az kirli sular için a¤›r hizmet tipi drenaj
pompalar› (Resim 6.72)

3- Çok kirli sular için a¤›r hizmet tipi foseptik
pompalar› (Resim 6.73)

4- Çok kirli sular için a¤›r hizmet tipi parçalay›c›
çarkl› pompalar (Resim 6.74)

Pis su pompalar› günümüzde genellikle ak›flkan›n
içinde çal›flabilen tipte dalg›ç veya yar› dalg›ç türde
seçilmektedir. Pompa ve elektrik motoru tek bir ünite
halinde üretilmekte ve genellikle ya¤ so¤utmal› çift
mekanik salmastra kullan›larak birbirinden
soyutlanmaktad›r.

Uzun düfley milli ve motoru yukar›da yerlefltirilmifl
pompa kullan›m›, montaj zorlu¤u, s›k servis
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fiekil 6.75 / ELEKTR‹K PANOSU VE OTOMAT‹K
‹fiLET‹M

Resim 6.76 / SEYYAR YERLEfi‹M



gereksinimi, otomasyon güçlü¤ü ve gürültülü çal›flmas›
nedeniyle terk edilmekte, dalg›ç pompa kullan›m›
yayg›nlaflmaktad›r.

Pis suyun özgül a¤›rl›¤›, içindeki gaz oran›, ihtiva etti¤i
kat› maddelerin cinsi ve geometriksel özellikleri gibi
parametreler dikkate al›narak, pis su pompas›n›n çark
tipi seçilmelidir. Vorteks, tek kanall›, çok kanall› veya
aç›k tip pompa çarklar› en çok kullan›lan seçenekler
aras›ndad›r.

En do¤ru pompa tipinin seçimi için pis suyun s›cakl›¤›,
pH de¤eri, içerdi¤i maddeler, tahliye debisi, kod fark›
ve kullan›laca¤› yerin çevre flartlar› gibi bilgilerle
pompa üreticisine dan›fl›lmal›d›r.

Pis su pompalar› genelde 1,1 kw motor güçlerine kadar
monofaze, daha büyük motor güçlerinde ise trifaze
elektrik flebekesine ba¤lanmaktad›rlar.

Ancak her durumda termik koruma, kontrol ve
otomatik iflletim gerçeklefltirecek flekilde bir elektrik
panosu kullan›lmas› do¤ru olur. Özellikle çark
blokaj›ndan kaynaklanan motor yanmalar›na karfl›
önlem al›nm›fl olmas› ve pis su seviyesine ba¤l› olarak
gerçeklefltirilen otomatik iflletim pis su pompa
uygulamalar›nda önem arzetmektedir. (Resim 6.75)

Dikkat edilmesi gereken bir di¤er nokta da pissu
ve/veya foseptik çukurunda metan gaz› gibi patlay›c›
nitelikte gaz oluflumu olas›l›¤›d›r. Özellikle büyük
foseptik çukurlar› gibi, bu olas›l›¤›n yüksek oldu¤u
uygulamalarda, patlamaya karfl› önlem olarak motor
kablo ba¤lant›lar› ve kablolar› Ex-proof özellik tafl›yan
pompalar kullan›lmal› ve elektrik kontrol panosu gaz
oluflum olas›l›¤› olmayan emniyetli, harici bir bölgeye
yerlefltirilmelidir.

Pis su pompalar› çal›flacaklar› yerde genelde 2
seçenekten biri tercih edilerek monte edilmektedir;

1. Mobilize uygulama (seyyar yerleflim) (fiekil
6.76)

2. ‹stasyone uygulama (sabit yerleflim) (fiekil
6.77)

Daha ekonomik, daha kolay ve daha pratik olan
mobilize kullan›m, genelde motor gücü 5,5 kw’a
kadar hafif ve küçük pompalarda tercih edilirken,
daha büyük pompalarda istasyone (sabit) montaj
yap›lmas› flart olmaktad›r.

Pis su pompalar›nda yedek pompa kullanmak
do¤rudur. Ayn› çukurda çal›flan pompalardan en az
bir tanesi yedek olarak düflünülmelidir. Pis su
seviyesinden sinyal alan flatörlerin ba¤l› oldu¤u
kontrol panosu, pompalar› su seviyesine göre s›rayla
çal›flt›rmakta ve bir pompa ar›zaland›¤›nda di¤er
pompan›n otomatik devreye girmesini

gerçeklefltirmektedir. Afl›r› su seviyesini ve pompa
ar›zas›n› sinyalize eden sesli ve/veya görsel bir alarm
cihaz› da kontrol panosuna ba¤l› olmal› ve bu
durumlarda kullan›c› uyar›labilmelidir. (Resim 6.75)

Özellikle pis su sistemine at›lan maddelerin kontrol
edilebilme olana¤› olmayan uygulamalarda (örne¤in
çok daireli apartmanlar, ifl merkezleri, al›flverifl
merkezleri, oteller, hastaneler, restoranlar, yurtlar ve
okullar gibi) a¤›r hizmet tipi parçalay›c› çark
mekanizmal› pis su pompalar› kullan›lmas› daha
uygun olur. Bu tür pompalarda, pompa çark›n›n
önünde çok sert bir metalden üretilmifl parçalay›c› ve
kesici bir mekanizma bulunmaktad›r. (Resim 6.78)
Pompan›n içine giren maddelere önce bu mekanizma
taraf›ndan parçalan›p ufalt›lmakta, sonrada
pompan›n kendi çark› vas›tas›yla ak›flkanla birlikte
bas›nçland›r›larak transfer edilmektedir.

Parçalay›c› mekanizma entegrasyonlu bu tür
pompalarda blokaj, pompa ar›zas›, motor yanmas› ve
pis su tesisat›n›n t›kanmas› gibi problemler daha az
yaflanmaktad›r.

Parçalay›c› çarkl› pis su pompas› kullan›lmas›n›n bir
di¤er avantaj›da, pompan›n ç›k›fl›ndan sonra
kullan›lacak boru, vana ve çek valf gibi tesisat
malzemelerinin nominal çap›n›n DN 80’den daha
küçük seçilebilme olana¤›n›n sa¤lanm›fl olmas›d›r.
Böylece tesisat›n genelinde ilk yat›r›m
maliyetlerinde tasarruf gerçeklefltirilebilmektedir.

Son y›llarda gelifltirilen foseptik pis su tahliye
cihazlar› sayesinde, pis su çukuru aç›lmas›
uygulamas› terk edilmektedir. Bunun yerine,
bünyesine depo, pompa, otomasyon ekipman› ve
ba¤lant› elemanlar› entegre edilmifl montaja haz›r
tahliye cihazlar› kullan›lmaya bafllan›lm›flt›r.

Pis su çukuru aç›lmas› yat›r›m maliyetini
yükseltmekte ve uygulamada hijyenik olmayan
durumlar yaratmaktad›r. Koku, mikrop ve sinek
üremesi, çukurun bulundu¤u bölgede yeterli hijyen
ve konfor flartlar›n›n oluflturulamamas› istenmeyen
özelliklerdir.

Foseptik - pis su tahliye cihazlar›, koku ve ak›flkan
s›zd›rmayan tam hermetik ve hijyen özelliklerine
sahiptir. Bu tür cihazlar binalarda iki de¤iflik
seçenekte kullan›labilmektedir.

1- Sadece bir klozet ve bir iki lavabonun
ba¤lanabildi¤i mini cihazlar (Resim 6.79)

2- Veya binan›n flehir kanalizasyon flebekesinin
alt›nda kalan tüm pis su giderlerinin
ba¤lanabildi¤i merkezi kullan›m amaçl› büyük
cihazlar. (Resim 6.80)
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Resim 6.77 / SAB‹T YERLEfi‹M

Resim 6.78 / PARÇALAYICI Resim 6.79 / M‹N‹ C‹HAZ



Mini tip foseptik tahliye cihazlar› genelde bir
pompal› ve monofaze güç beslemeli olabilmekte ve
duvar içine yerlefltirilerek veya klozete yak›n bir yere
yerlefltirilerek kullan›labilmektedir. (Resim 6.81)

Merkezi tip cihazlar ise genelde birbirine
yedekleyebilen iki pompal› ve trifaze güç beslemeli
olmakta ve binan›n gerekli bölgesinde en düflük bir
kot seviyesine yerlefltirilerek kullan›lmaktad›r.
(Resim 6.82)

Foseptik tahliye cihazlar›n›n kullan›m›
amaçland›¤›nda, geç kal›nmadan henüz pis su
tesisat› projelendirilirken cihaz üreticisine
dan›fl›larak, ba¤lant› a¤›zlar›n›n boyutlar›,
öngörülmesi gereken hacim özellikleri, elektrik güç
beslemesi, havaland›rma, alarm, otomasyon kontrolu
ve al›nmas› gereken acil durum emniyet tedbirleri (el
pompas› vb.) gibi uygulamaya yönelik özellikler
belirlenmelidir.

Binalarda pis su ve foseptik tesisat›nda ve özellikle
pompa ç›k›fllar›nda kullan›lan çek valflerin,
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ak›flkan›n içinde bulunan pislik ve partiküllerden
mümkün oldu¤unca etkilenmeden çal›flabilen ve bir
t›kanma, tak›lma veya aç›k kalma durumunda kolay
müdahale edilebilen türde dizayn edilmifl çek valfler
olmas› gereklidir.

Toplu tip çek valfler bu özelliklerde üretilmifltir ve
pis su sistemlerinde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.
(Resim 6.83)

Toplu tip çek valflerin diflli, flanfll› ve bak›m kapakl›
bir çok cinsi bulunmaktad›r. (Resim 6.84)

Pis su tesisat›, pompalar› ve tahliye cihazlar›n›n
kullan›m›nda uyulmas› gereken flartlar ve genel
tavsiyeler DIN 1986 ve EN 12050 standartlar›nda
incelenmektedir.

Bu standartlardan al›nan baz› özel flartlar flunlard›r ;

1- At›k su kollektörü veya at›k su pompas›na ba¤l›
havaland›rma borusunun ölçüsü en az DN 70
olmal›d›r.

Aksi taktirde, tahliye esnas›nda kollektörlerde
bas›nç dengelemesi yetersiz kalacakt›r.
Alternatif olarak, havaland›rma borusu baflka
havaland›rma borular›na ifltiraklendirilebilir.
Havaland›rma borusu asla emifl hatt›na
ba¤lanmamal›d›r.

2- Bas›nç hatt› üzerinde, geri ak›fl seviyesinden
daha yüksek bir yerde deve boynu bir sifon
ba¤lant›s› bulunmal›d›r.

Aksi taktirde, ana kanalizasyon hatt›ndan geriye
akacak at›k sular, pompan›n bulundu¤u mahale
dolacakt›r.

3- Montaj için donma tehlikesi bulunmayan, kolay
müdahaleyi sa¤layacak genifllikte (pompa
çevresi ve üstünde en az 60 cm. çal›flma alan›
bulunmal›d›r) ve iyi havaland›r›lan bir yer
seçilmelidir.

Aksi taktirde, bak›m ve onar›mlar esnas›nda
çal›flma güçlükleri ile karfl›lafl›lacakt›r.

4- At›k su tahliye cihaz›n›n bas›nç hatt›na hiçbir
zaman baflka kullan›m suyu tesisatlar›
ba¤lanmamal›d›r.

Aksi taktirde, bas›nç farkl›l›klar› nedeni ile sifon
içerisindeki s›v› emilerek,sifonun görev
yapmas›na engel olabilir.

5- Bir at›k su borusunun çap›, ak›fl yönünde
küçültülmemelidir.

Aksi taktirde, t›kanma tehlikesi ortaya ç›kacak
ve ak›fl flartlar›ndaki de¤ifliklik nedeni ile
afl›nmalar veya gürültü meydana gelecektir.

6- Parçalay›c› b›ça¤› bulunmayan at›k su tahliye

pompalar›nda, bas›nç hatt›n›n çap› DN 80
ölçüsünden daha küçük olmamal›d›r.

7- At›k su tahliye sistemine girifl borular›nda en az
1/50 oran›nda e¤im bulunmal›d›r. Tüm borular
ana kanalizasyon hatt›na do¤ru, serbest ak›fl›
sa¤layabilecek e¤imde monte edilmelidir.

Aksi taktirde, borularda kat› madde birikmesi
sorunu ortaya ç›kacakt›r.

8- At›k su tahliyesinin kesilmesinin sak›nca
yarataca¤› uygulamalarda, iki pompal› tahliye
cihazlar› kullan›lmal›d›r.

Ayn› bina içerisinde, geri ak›fl seviyesinin
üzerinde yer alan, do¤al ak›fll› bir baflka tuvaletin
bulunmad›¤› durumlarda at›k su tahliyesine ara
vermek genellikle mümkün olmamaktad›r.

9- Bas›nç hatt›ndaki en düflük ak›fl h›z› 0,7 m/sn
olmal›d›r.

Aksi taktirde, boru içerisinde zamanla t›kanmaya
yol açabilecek kat› maddelerin birikme tehlikesi
mevcuttur. (Örne¤in DN 80 ölçüsündeki bir boru
için ak›fl miktar› 13 m3/h, DN 100 ölçüsündeki
boru için 22 m3/h’ten daha düflük olmamal›d›r.)

10- Maksimum ak›fl h›z› 3 m/sn olmal›d›r.

Aksi taktirde, borulardaki afl›nma artacak ve
rahats›z edici gürültüler ortaya ç›kacakt›r. 

11- Bas›nç hatt›na mutlaka bir çek valf monte
edilmelidir.

12- Çek valfin ç›k›fl taraf›na mutlaka bir vana monte
edilmelidir.

Aksi taktirde, bak›m ve onar›m esnas›nda bas›nç
hatt›ndaki at›k sular geriye akacakt›r.

13- Emifl hatt›na bir vana monte edilmelidir.

Aksi taktirde, at›k suyun ani geri ak›fl› nedeniyle,
bak›m iflleri kesintiye u¤rayabilir.

14- At›k su sistemlerinde tavsiye edilen bak›m
periyotlar›

Ticari kullan›mda 3 ayda bir kez

Apartmanlarda 6 ayda bir kez

Müstakil konutlarda y›lda bir kez

6.5.4. Geri Tafl›maya Karfl› Önlem

Taflma seviyesi aç›k bir kanalizasyonun üst seviyesi
(cadde seviyesi) olarak belirlenebilir. Bunun alt›nda
kalan yerlerde geri taflmaya karfl› önlem al›nmal›d›r.
Öte yandan kanalizasyon seviyesi, binada en alt
seviyedeki kullan›m yerinden daha afla¤›da olmal›d›r. Bu
fark,

K›rsal alanda 2 - 1,5 m
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Sokaklarda 2 - 2,5 m

Ana caddelerde 2,5 - 3 m olarak önerilir.

Pis su veren s›hhi tesisat gereçlerinin sifonlardaki su
seviyesi, fiekil 6.85’de görüldü¤ü gibi taflma su
seviyesinin alt›nda kal›yorsa, taflmaya karfl› sistem
emniyete al›nmal›d›r. Aksi halde bodrum kat geri gelen
sular›n yer süzgeçleri ve kullanma yerlerinden taflmas›
ile pis su ile dolar.

Bunun önlenmesi için böyle yerlerde geri taflma
sigortalar› (önleyicileri) ad› verilen cihazlar
kullan›lmal›d›r. Bu cihazlar bir nevi çek valf gibi
düflünülebilir. Ak›fl yönünde pis su serbestçe bu
elemanlardan geçebilirken, ters yönde bir ak›ma
klapenin kapanmas› ile izin vermezler. Bu elemanlar›n
yap›lar› örnek olarak fiekil 6.86’da verilmifltir. Bu
elemanlar taflabilecek gereçlerin pis su boru hatt›na
ba¤lan›r. Birden çok gerece bir geri taflma sigortas›
ba¤lanabilir.

Bu cihazlar birbirinden ba¤›ms›z çal›flan iki seri
kapama organ› içerirler. Bunlardan biri elle çal›flan bir
fliber vana, di¤eri serbest çal›flan bir klapedir. Bu
elemanlar›n d›fl›nda, kendi içinde geri taflma önlemi
içeren özel bodrum süzgeçleri de vard›r. Bodrumda
sadece yer süzgeçleri varsa, bu tip süzgeç kullan›m›
geri taflmaya karfl› yeterlidir.

6.6. TES‹SATIN DENEMES‹

Kirli pis su borular› ile havaland›rma borular›, s›hhi
tesisat tamamen yerlefltirildikten ve sifonlar su ile
doldurulduktan sonra su veya hava verme metotlar› ile
s›zd›rmazl›k ve sonra iflletme (performans)
denemelerinden geçirilir.
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Su Denemesi Metodu

Bu metot s›hhi tesisat›n ya bir k›sm›na veya bütününe
uygulanabilir. Sistemin bütününe uyguland›¤› hallerde en
üst delik d›fl›nda bütün delikler, s›k›ca kapan›r ve sistem
taflma seviyesine kadar doldurulur. E¤er tesisat›n, yaln›z
bir k›sm› deneniyorsa, bu k›sm›n bütün delikleri en üst

delik hariç olmak üzere s›k›ca kapan›r ve bu k›s›m su ile
doldurulur. Ancak hiçbir k›s›mda su bas›nc› 3 metre’den
az olmamal›d›r. Birbirleri ile ba¤l› k›s›mlar›n
denenmesinde, denenmesi yap›lan k›s›m 3 metreye kadar
su doldurulur. Böylelikle 3 metrelik su bas›nc› her
noktada sa¤lanm›fl olur.
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Bu su 15 dakika süre ile sistemin veya denenmesi
yap›lan k›sm›n içinde tutulduktan sonra kontrola
bafllanmal› ve  sistemin su s›zd›r›p s›zd›rmad›¤›
gözden geçirilmelidir.

Hava Denemesi Metodu

Bu deneme bir hava kompresörünün, sistemin
herhangi bir aç›kl›¤›na ba¤lanmas› suretiyle yap›l›r.
Denenmesi yap›lan tesisat›n di¤er bütün ç›k›fl ve girifl
delikleri s›k›ca kapan›r.

Gösterge 260 mm su sütunu bas›nc› gösterinceye
kadar sistem s›k›flt›r›lm›fl hava ile doldurulduktan
sonra kompresör durdurulur. Tesisat›n kusursuz
olmas› halinde s›k›flt›r›lm›fl hava bas›nc› 15 dakika
kadar ayn› seviyede kalmal›d›r.

fiekil 6.87’de ‹ngiliz Standartlar›na göre hava testi
flematik olarak görülmektedir. Bu kolonun alt ve üst
uçlar› t›kaçla t›kan›r. Bütün kullanma yerlerindeki
sifonlar su ile doludur. Üstteki t›kac›n üstüne su
dökülür ve bir tuvalet sifonu çekilerek alt t›kac›n
önünde de su birikmesi sa¤lan›r. Sonra herhangi bir
tuvaletten el pompas› ile 28 mmSS hava bas›l›r.
Bas›nç stabil hale geldikten sonra, 3 dakika boyunca
sabit kalmal›d›r.

‹flletme Denemesi

Bu deneme kirli ve pis su kaynaklar›n›n tek tek ve
birlikte çal›flt›r›lmas›yla uygulanmal›d›r. Böylece
boru hatlar›nda serbest bir ak›ma bir engel varsa
meydana ç›kar›lmal›d›r.

6.7. B‹NA DIfiI BA⁄LANTI (DRENAJ)

S‹STEMLER‹

Çeflitli drenaj sistemlerini kombine, ayr›k ve k›smen
ayr›k olarak üçe ay›rmak mümkündür. Bu sistemler
fiekil 6.88, 6.89 ve 6.90’da flematik olarak
gösterilmifltir. Bu flekillerdeki sembollerin anlam›
flöyledir.

IC = Yafl rögar

RWG = Ya¤mur kolonu

WG = Pis su kolonu

RG = Sokaktaki ya¤mur rögar›

S&VP = Haval›k borusu + pis su kolonu

YG = Bahçe gideri

RP = Kuru rögar

fiekil 6.88’de görülen kombine drenaj sisteminde
kullanma yerlerinden gelen pis su ve çat›dan gelen
ya¤mur suyu tek bir hat ile kombine kanalizasyona
ba¤lan›r. Sistem ucuzdur ancak flehir
kanalizasyonunun yükü fazlad›r.

Türkiye’de pek çok yerde ya¤mur drenaj›n› pis su
flehir flebekesine ba¤lamak yasakt›r.

fiekil 6.89’de sistemler ayr›lm›flt›r. Kullanma
yerlerinden gelen pis su ayr› bir hatla pis su flehir
kanal›na, çat›lardan ve yüzeyden toplanan ya¤mur
suyu ise baflka bir hatla flehir ya¤mur kanal›na
ba¤lan›r. Sistem daha pahal›d›r ancak flehir
kanalizasyonu yükünü çok azalt›r. fiekil 6.90’daki
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k›smen ayr›k sistemde ya¤mur suyunun büyük
bölümü ya¤mur kanal›na ba¤lan›r. Buna karfl›l›k
maliyeti düflürmek için ayr›k bir ya¤mur kolonu pis
su sistemine ba¤lan›r. fiekildeki A ya¤mur kolonu pis
su kanal›na ba¤lanm›flt›r. Böylece bu kolon için
gerekli uzun drenaj hatt›ndan tasarruf yap›l›r. Ayr›ca
B’de olmas› gereken yafl rögar kuru rögara dönüflür.

Kuru rögarl› sistemde, kanaldaki t›kan›kl›¤a
müdahale imkan› vermek için, yafl rögar yerine kuru
rögar kullan›lmaktad›r.

Daha ucuz olan bu sistem son zamanlarda daha fazla
kullan›lmaya bafllam›flt›r. fiekil 6.91’de kuru rögarl›
sistem flemas› verilmifltir. Bu sistem drenaj tesisat›na

ilave bir yük getirmez. Yolda kat› parçalar›n çökelme
riski yoktur. Görünüfl olarak daha nettir. Tanecikli
(granüle) bir yatak malzemesi içine UPVC boru
döflenerek oluflturulur. T›kanma halinde özel esnek
k›lavuzlar kullan›l›r. E¤er derin drenaj hatt› söz
konusu ise, uzun dirsekli bir kuru rögar tavsiye edilir.
S›¤ ve derin kuru rögarlar fiekil 6.92 ve 6.93’de
gösterilmifltir.

Drenaj›n Kanalizasyona Ba¤lant›s›

Drenaj hatlar›n›n birbirine veya flehir
kanalizasyonuna ba¤lant›s› veya özel bir kanal›n,
flehir kanal›na ba¤lant›s› mutlaka ak›fl yönünde
olmal›d›r.

1- Binalar›n drenajlar› flehir kanal›na fiekil 6.94’de
görüldü¤ü gibi ayr› ayr› ba¤lanabilir. Böylece
her bir binan›n sahibi kendi drenaj hatt›n›n
bak›m›ndan sorumlu olur.

2- Her bir binan›n ayr› ba¤lant› hatt› yap›m
maliyetinden tasarruf etmek için özel bir
kanalizasyon oluflturulur ve bu ortak kanal
birden çok say›da binan›n drenaj›n› toplayarak
flehir kanal›na ulaflt›r›r. fiekil 6.95’de görülen bu
ortak kanal›n bak›m› binalar aras›nda paylafl›l›r.

3- Bina drenaj›n›n ana kanala ba¤lant›s› ya kanal›n içine
sokulan bir birleflme parças›yla (çatal) veya fiekil
6.96’da görülen özel ayak parças›yla gerçeklefltirilir.
fiehir kanal›n›n üst yar›s›nda bir delik aç›l›r ve ayak
parças› buraya sokulur. Yap›flt›r›c› çimento ile
yataklan›r ve betonla kaplan›r.

6.7.1.  Drenaj Hatlar›

Drenaj Hatt›n›n Havaland›r›lmas›

Pis su bina ba¤lant› hatlar›n›n havaland›r›lmas›, kanalda
biriken gazlar›n uzaklaflt›r›lmas› ve ba¤lant› hatt›nda
daima atmosferik bas›nc›n korunmas› amac›n› tafl›r. E¤er
kanal içerisinde vakum veya s›k›flma olursa, rögardaki
suyla sa¤lanan s›zd›rmazl›k kaybolur ve koku binaya ve
d›flar› yay›l›r.

1. Havaland›rman›n birinci yöntemi yafl rögar
kullanmaks›z›n kuru rögar sistemiyle binan›n
do¤rudan flehir kanal›na ba¤lanmas›d›r. fiekil 6.97’de
görülen bu sistem daha ucuz ve t›kanma riski daha az
ve ana flehir kanal›n›n da daha iyi havaland›¤› bir
sistemdir.

2. Eski flehir flebekeleri ve yafl rögarlar›n halihaz›rda
mevcut oldu¤u bölgeler için, yeni drenaj sisteminde
fiekil 6.98’de görüldü¤ü gibi yafl rögarda bir sifon
oluflturmak tavsiye edilir.

Drenaj Hatlar›n›n Yataklanmas›

Drenaj hatlar›n›n yataklanmas›nda yataklama faktörü
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kullan›l›r. Yataklama faktörü borunun yatakland›¤›ndaki
dayan›m›n›n, ilgili standartlarda verilen borunun
dayan›m›na oran›d›r.

1. A s›n›f› bir yataklamada yataklama faktörü 2,6
de¤erindedir. Bunun anlam› yataklanm›fl halde
borunun standart dayan›m›n›n 2,6 misli
yüklenebilece¤idir. Bu betonun sarma etkisinden
kaynaklan›r. fiekil 6.99’da görülen bu yataklama çok
yüksek dayan›m gerekti¤inde veya boru e¤iminin
fazla hassas oldu¤u hallerde kullan›l›r.

2. fiekil 6.100’de görülen B tipi yataklama daha ucuz
ve çok yayg›nd›r. Yap›m› da daha h›zl›d›r. E¤er
plastik boru kullan›lacaksa (ki bu hatlarda beton büz
kullan›m› tavsiye edilir), yatak ve boru etraf›

tanecikli malzemeyle doldurulmal›d›r. Böylece
borunun zorlanmas›n›n önüne geçilir.

3. E¤er toprak sert cisimler içermiyorsa, C ve D tipi
yataklama ile kanal açma ve malzeme maliyetinden
tasarruf edilebilir.

C tipi yataklamada (fiekil 6.101) hendek dibi boruyu
kucaklayacak ve küçük bir miktar sarma etkisi
yaratacak flekilde biçimlendirilir.

D tipi yataklamada (fiekil 6.102) hendek dibi
düzlefltirilir.

Boru gövdesi düz k›sma otururken, boru birleflim
yerlerine gelen k›s›mda toprak al›narak ç›k›nt›
yapmas› önlenir. Bu yöntemde yataklama faktörü 1,0
olup, yataklama dolay›s›yla boru dayan›m›nda
art›r›m etkisi yoktur.

4. E¤er topra¤›n yap›s› hende¤in binaya yak›n
aç›lmas›n› gerektiriyorsa, binaya yak›n hendek temel
stabilitesinde herhangi bir kayba neden olmayacak
flekilde muamele edilmelidir. 9 metre aral›klarla
genleflme önlemi al›nm›fl bir beton dolgu flartt›r.
Beton bloklar› aras›nda genleflme önlemi olarak
s›k›flt›r›labilir fiber levhalar kullan›labilir. (fiekil
6.103)
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6.7.2.  Toprak Alt› Drenaj›

1. Mümkün olan yerlerde bina, temelleri yeralt› suyu
düzeyinin yeteri kadar üstünde kalacak flekilde
infla edilmelidir. Ancak baz› durumlarda do¤al yer
alt› su düzeyini afla¤› çekmek üzere yer alt› suyu
drenaj› gereklidir. Böylece su seviyesi bina
temellerinin alt›na indirilebilir.

2. Yer alt› drenaj› için çok çeflitli sistemler mevcuttur.
Kullan›lacak tip sitenin koflullar›na ba¤l›d›r. Çeflitli
sistemler fiekil 6.104a, 6.104b, 6.104c, 6.104d ve
6.104e’de gösterilmifltir.

3. fiekil 6.104a ve 6.104b’de görülen demir grid ve
bal›k k›lç›¤› sistemlerinde branflman borular›
aras›ndaki mesafe topra¤›n cinsine ba¤l›d›r.

4. Drenaj hende¤inin derinli¤i 60 cm ile 150 cm
aras›nda de¤iflir.

5. Toprak alt› drenaj› yüzey su kanal›na veya bir akar
suya verilmeden önce uygun bir sifon tertibat› ile
donat›lmal›d›r.

6. Yüzey su kanal›ndan veya akar sudan geri taflmay›
önleyici bir düzenek mutlaka kullan›lmal›d›r.

6.7.3. Drenaj Hatlar›n›n Testi

‹ki rögar aras›ndaki düz boru hatt›n›n bas›nçl› hava ile
test edilmesi için fiekil 6.105’de görüldü¤ü gibi bu
boru s›zd›rmaz flekilde izole edilir ve U manometre
100 mmSS bas›nç elde edilene kadar drenaj borusuna
hava bas›l›r.

‹lk 5 dakika içinde su yüksekli¤i 25 mm’den fazla
düflmemelidir. Duman testi çok yararl›d›r çünkü
kaç›ran nokta hemen görülür. Yine test edilecek boru
parças› fiekil 6.106’deki gibi izole edilir ve alt uçtan
duman boruya pompalan›r. Bundan sonra boru
boyunca duman kaça¤› olup olmad›¤› araflt›r›l›r.

Su testinde ise (fiekil 6.107) boru ucunun t›kan›p,
borunun suyla doldurulmas› gerekir. Birleflmelerde
s›k›fl›p kalan hava ve emilen su için bir pay b›rakmak
gerekir. Normal olarak kabul edilen minimum ve
maksimum su yükseklikleri s›rayla 1500 ve 4000 mm
de¤erindedir.
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fiekil 6.104 a / DEM‹R GR‹D

fiekil 6.104 c / KALE HENDE⁄‹

fiekil 6.104 b / BALIK KILÇI⁄I

fiekil 6.101 / C SINIFI YATAKLAMA FAKTÖR 1.1 fiekil 6.102 / D SINIFI YATAKLAMA FAKTÖR 1.0

fiekil 6.103 / B‹NA TEMEL‹NE YAKIN 
DRENAJ HATTI TEMELLER‹
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fiekil 6.104 d / DO⁄AL

fiekil 6.104 e / FAN

fiekil 6.105 / HAVA TEST‹

fiekil 6.106 / DUMAN TEST‹

fiekil 6.107 / SU TEST‹


