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ÇEV 314 
Yağmursuyu ve Kanalizasyon

Kanalizasyon Şebekesi

Dr. Öğr. Üy. Özgür ZEYDAN

http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/

Kanalizasyon Şebekesi

� Kullanılmış sular, kanalizasyon şebekesi ile 
atıksu arıtma tesisine (AAT) götürülür.

� Kanal şebekesi en kısa olacak şekilde 
tasarlanmalıdır.

� Kanalın içindeki atıksuyun, arazinin eğimi 
dikkate alınarak mümkün olduğunca yer 
çekimi etkisiyle akacağı şekilde tasarım 
yapılmalıdır.
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Atıksu Kanalları

� Atıksu kanalları döşenirken doğalgaz, 
telefon ve diğer iletişim hatlarının 
konumlarına dikkat edilmelidir. 

� Trafiğin oluşturacağı basınç ve don etkisi de 
dikkate alınmalıdır.

Atıksu Kanalları

http://sadikbilgin.com/media/resimler/3d/kanalizasyon3.jpg
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Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri
Hakkında Yönetmelik

� İçme suyu borularında minimum toprak örtü 
kalınlığı 1.0 m olup, iklim şartlarına göre 
artırılabilir.

� Atıksu kanallarında minimum toprak örtü 
kalınlığı 2.7 m olup, imar planında bodrum 
katları öngörülmediği taktirde bu değerden 
daha küçük alınabilir.

� Yağmur suyu kanallarında minimum örtü 
kalınlığı 1.2 m alınabilir. 

Teknik altyapı tesislerinin yol 
enkesitlerindeki konumları

1) Servis veya yaya yolu (genişlik 7 m)

2) 10 metrelik yol (2 seçenek)

3) 12 metrelik yol (2 seçenek)

4) 15 metrelik yol (2 seçenek)

5) 20 metrelik yol (2 seçenek)

6) 25 metrelik yol (3 seçenek)

(Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri 
Hakkında Yönetmelik)
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7 m’lik servis veya yaya yolu için teknik 
altyapı sistemlerinin konumlandırılması

20 m’lik servis veya yaya yolu için teknik altyapı 
sistemlerinin konumlandırılması Seçenek-II

Diğer çizimler için yönetmelik ekine bakınız.
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Hendek Kesitleri
Şevli İksalı

http://www.ankisoft.com/sss/dk-003.jpg http://www.ankisoft.com/sss/dk-004.jpg

Hendek Taban Genişlikleri (ATUSHY, 2017)
Hendek tipi Hendek genişliği (cm)

D ≤ 40 cm borular

Şevli hendek 60

İksalı hendek 70

40 < D ≤ 70 cm borular

Şevli hendek (≤ 60°) D + 40

Şevli hendek (> 60°) D + 70

İksalı hendek D + 80

D > 70 cm

Şevli hendek (≤ 60°) D + 90

Şevli hendek (> 60°) D + 120

İksalı hendek D + 130
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Kanal çaplarına göre kanal derinlikleri
Kanal çapı (mm) Derinlik (cm)

300 300
400 310
500 320
600 330
700 340
800 350
900 360
1000 370
1100 380
1200 390
1400 410
1600 430
1800 450
2000 470
2200 490
2400 510
2600 530
2800 550
3000 570 (ATUSHY, 2017)

Baca Türleri

� Bacalar içine insanların rahatlıkla girip 
çalışabileceği genişlikte inşa edilmelidir.

� Baca türleri:
� Kontrol bacaları

� Şütlü bacalar (Düşülü)

� Yıkama bacaları

� Parsel bacaları
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https://www.dreamstime.com/stock-illustration-sanitary-manhole-structure-

schematic-section-view-illustration-contemporary-sewer-depicting-connecting-pipes-

sewage-image63759568

Kontrol Bacaları

� Akımın kontrol edilmesi, kanalların 
temizlenmesi, bakımı, ve havalandırması 
(anaerobik şartların oluşmaması) için inşa 
edilirler.

� Sokakların kavşak yerleri ile kanalların yön 
veya eğim değiştirdiği noktalarda kontrol 
bacası konulmalıdır. 
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Maksimum Baca Aralıkları (ATUSHY, 2017)

Ø ÇAP (mm) MAKSİMUM BACA 
ARALIĞI (m)

< 1200 50 - 70

> 1200 70 - 100

Düşülü (Şütlü) Bacalar

� Sokak eğimlerinin kanallar için kabul edilen 
eğimlerden daha fazla olması halinde, 
kanallar üzerinde şüt ve kaskatlar yapmak 
suretiyle uygun eğimler temin edilmelidir. 

� Şütler kontrol bacalarında düzenlenmeli ve 
şütün yapılması gerekli olan her yere bir 
kontrol bacası konulmalıdır. 

� Şüt yüksekliği 2.5 m’yi aşmamalıdır.
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Düşülü (Şütlü) Bacalar

http://www.arca53.dsl.pipex.com/index_files/drain7.htm

Yıkama Bacaları

� Kanallarda atıksu hızının minimum hızdan 
daha düşük olduğu veya derinliğin çok az 
olduğu (< 2 cm) ve katı maddelerin 
çökelmesi sonucunda tıkanmaların oluştuğu 
durumlarda yıkama bacaları kullanılır.
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Parsel Bacaları

� Binaların atıksularını toplayan bacalardır. 

� Boru hattı ile atıksular parsel bacasından 
kanalizasyon hattına bağlanır. 

Eğim

Zemin kotu -1 (m)

Akar kot #1  (m)

L (Bacalar arası mesafe)

Akar kot #2  (m)

Eğim = (Akar kot#1 – Akar kot#2) / L
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Boru Eğimleri (ATUSHY, 2017)

� Kanallarda eğimler 1:A şeklinde 
gösterilmelidir. 

� Eğimleri belirlemek için 1.3.2.3.1’de yer alan 
hız kriterleri ve zemin eğimi dikkate 
alınmalıdır. 

� Kanalların eğimleri şu şekilde olabilir:

Boru Eğimleri (ATUSHY, 2017)

Kanal Tipi Ø ÇAP
(mm)

MİNİMUM
EĞİM

MAKSİMUM
EĞİM

Bağlantı kanalları 300 1:300 1:15

Tali kanallar 350 – 600 1:500 1:25

Ana kanallar 650 – 1000 1:1000 1:50

Ana kollektörler > 1000 1:3000 1:75
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Doluluk Oranları (ATUSHY, 2017)

� Atıksu kanalları en fazla %50 doluluk 
oranlarına göre tasarlanmalıdır.

� Atıksu ve yağmursuyu kanallarının tam dolu 
olmadan kullanılmasının sebepleri:
� Pik debilerin taşınabilmesi

� Gelecekteki nüfusa da hizmet verebilmek

Hızlar (ATUSHY, 2017) 

� Atıksu kanallarında katı maddelerin 
çökelmesini engellemek için hız 0.5 m/sn’nin 
altına düşmemelidir. 

� Ayrıca hız 3.5 m/sn’yi geçmemelidir. 

� Kanallarda su derinliğini 2 cm’nin altına 
düşüren hızlardan kaçınılmalıdır.
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Kanalizasyon Şebekesi

Kanalizasyon Şebekesi
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Bacaların Numaralandırılması (1)

Bacaların Numaralandırılması (2)
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Kanalın Hizmet Alanı

� Kanalın boyutlandırılması için kanalın hizmet 
alanının belirlenmesi gerekir.

� Kanalın hizmet alanının belirlemek için boru 
hatlarının kesiştiği bacalardan açıortaylar çizilir 
(kesikli çizgi ile) ve bu doğrular kesiştirilir.

� Oluşan üçgen veya yamuk alanları hektar 
cinsinden ölçülür. (1 ha=104 m2) 

� Ölçülen alan, nüfus yoğunluğu ve kişi başı atıksu 
oluşum debisi ile çarpılarak kanalın taşıyacağı 
atıksu debisi belirlenir.

Kanalın Hizmet Alanı
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Yağmursuyu Şebekesi

Kanalizasyon & Yağmursuyu Şebekesi
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Atıksu Kanallarını Çiziniz ve 
Bacaları Numaralandırınız

http://www.brighthubengineering.com/hydraulics-civil-engineering/
87880-storm-water-sewer-design-calculations/

Kanalizasyon Boru Malzemeleri

� Kullanılacak beton borular TS 821 EN 1916’ya 
uygun olmalı; beton santralında ve otomatik beton 
boru fabrikasında, santrifüj sistemle imal edilen, 
vibrasyonla sıkıştırılan, (K) sınıf (B) tipi lastik 
contalı, buhar kürlü beton veya betonarme 
borularla, entegre contalı buhar kürlü beton veya 
betonarme borular kullanılmalıdır.

� Atıksu kanalizasyon tesislerinde beton ve 
betonarme borulardan başka cins borular da 
kullanılabilir. Bu tür boru kullanılmasında yer altı 
suyunun varlığı, kanalizasyon suyunun kimyasal 
özellikleri önemlidir. Bu hususta ekonomik ve 
teknik analiz yapılarak İdarenin onayı alınmalıdır.
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Kanalizasyon Boru Malzemeleri

� Boru malzemesinin önemi: kullanılan 
malzemeye göre hidrolik hesaplarda akış 
katsayısı değişir!
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