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VIII. BÖLÜM 
 

ÇEVRE SAĞLIĞI TESİSLERİ 
 

8.1 GİRİŞ 
 

Su temini tesisleri ile yerleşim merkezlerine dağıtılan sular çeşitli şekillerde 

kullanıldıktan sonra başka bir sistemle uzaklaştırılır. Meskun bölgelere düşey yağış suları da 

yağmur suyu kanal sistemi ile toplanarak uzaklaştırılır. Kullanılmış sular ve yağmur suları 

kanallarda toplandıktan sonra çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmelidir. Yağmur 

suları kullanılmış sulara nazaran daha temiz olduğundan, yüzey sularına verilmeleri, sulama 

suyu olarak kullanılmak üzere göletlerde biriktirilmeleri, kuru vadilere veya zemine 

sızdırılmaları her zaman mümkündür. Ancak, yağmur başlangıcında meskun bölge 

caddelerindeki kirleticiler bu sular ile yıkanacağından dikkatli olmak gerekir. Göletlerin 

kullanılması daha çok kır yerleşmeleri için uygundur. Kullanılmış sular da  meskun bölgelerin 

dışında toplandıktan sonra yüzey sularına veya zemine verilerek bertaraf edilebilir. 

Kullanılmış suların verildiği ortama “alıcı ortam” adı verilir. Bu durumda kullanılmış sular 

alıcı ortama verilmeden önce, alıcı ortamın özelliklerine ve kullanma maksatlarına bağlı 

olarak belirli derecelerde temizlenmelidir. Kullanılmış sular yeteri kadar arıtıldıktan sonra 

sulama suyu olarak da kullanılabilir. Kullanılmış suları ve yağış sularını toplayan, alıcı 

ortamlara götüren, alıcı ortamlara veren, verilmeden önce gerektiği kadar temzileyen 

tesislerin hepsine birden Çevre Sağlığı Tesisleri adı verilir (Karpuzcu, 2005). 

 

8.1.1 Çevre Sağlığı Tesislerine Gelen Suların Kaynağı ve Özellikleri 

 

Kaynak itibariyle kanallara gelen kullanılmış sular: 

 

1. Evlerden gelen kullanılmış sular, 

2. Sanayi tesislerinden gelen kullanılmış sular, 

3. Meskun bölgeden gelen yağış suları, 

4. Sızıntı suları, 

olmak üzere dört grupta incelenir (Karpuzcu, 2005).  
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1. Evden gelen kullanılmış sular: Bu sular şehir içme suyu şebekesiyle evlere verilen 

temiz suların çeşitli şekillerde kullanıldıktan sonra aldıkları şekildir. İçerisinde bol 

miktarda organik madde, sabun, deterjan atıkları, kağıt parçaları ve mutfak artıkları 

içerir. Bu suların içindeki maddeler zamanla ayrışacak niteliktedir. Ayrışma esnasında 

kötü kokular etrafa yayılır. Ayrıca evlerden gelen kullanılmış sular patojen bakterileri 

de içerir. Bunlardan dolayı bu sular hiç bekletilmeden ve tekniğine uygun bir şekilde 

uzaklaştırılmalıdır (Karpuzcu, 2005). 

2. Sanayi tesislerinden gelen sular: Bu suların özelliği meydana geldiği sanayi tipine 

bağlıdır. Alıcı ortamlara doğrudan verilebilecek kadar temiz olanların yanında, 

belediye kanallarına ve tasfiye tesislerine verilemeyecek derecede kirli olanları vardır. 

Sanayi tesislerinden gelen asitli sular; sıcak (ekseri 400C - 500C’den fazla) sular; 

benzin, benzol ve gazolin gibi maddeleri içeren sular; fenol, siyanür ve arsenik gibi 

zehirli kimyasal madde ihtiva eden sular belediye kanallarına doğrudan bağlanamazlar 

(Karpuzcu, 2005).  

3. Yağış suları: Binaların çatılarından, caddelerden, bahçe ve parklardan gelen yağmur 

sularıdır. Bu sular toz, toprak, kum ve çakıl gibi inorganik maddelerle, yaprak, 

süprüntü ve çöp artıkları gibi organik maddeleri ihtiva ederler. Sokakları temiz 

olmayan yerleşim merkezlerinde ilk düşen yağmurlardan sonra oluşan yağış suları 

alıcı sular için zaman zaman tehlikeli olabilir; dikkatli olunması gerekir (Karpuzcu, 

2005).  

4. Sızıntı suları: Yer altında kanalların bağlantı yerlerinde kanallara sızan sular özellik 

itibarı ile genel olarak temzidir. Bölgedeki zemin ve yer altı suyunun durumuna göre 

kanal debisinin hesabında miktar olarak göz önünde tutulur (Karpuzcu, 2005). 
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8.2 ÇEVRE SAĞLIĞI TESİSLERİ 

 

8.2.1 Çevre Sağlığı Tesislerin Sınıflandırılması 

Bir yerleşim merkezindeki kullanılmış suları, sanayi sularını ve yağış sularını toplayan 

kanal şebekesinin: 

1. Ayrıcı (ayrık) sistem, 

2. Birleşik sistem, 

3. Karışık sistem 

olmak üzere üç sistemden birinde teşkil edilmesi mümkündür.  

 

1. Ayrık sistem: Bu sistemde evde ve bazı sanayi tesislerinde kullanılan suları 

toplamak üzere bir, yağış sularını toplamak üzere de bir tane olmak üzere iki ayrı 

kanal şebekesi yapılır. Son 50 yıldan beri bu sistem tavsiye edilmektedir. Bu 

itibarla yeni kurulan şehirler ile kanal şebekesi yeni inşa edilmiş yerleşim 

merkezlerinde bu sisteme daha çok rastlanır. 

2. Birleşik sistem: Bu sistemde kullanılmış suları ve yağış sularını toplayan tek bir 

kanal şebekesi yapılır. Bilhassa esli şehirlerde bu sistem yaygındır. Genellikle 

yağmur sulrı için inşa edilmiş olan kanallara, kullanılmış suların bağlanması 

sonucu ortaya çıkmıştır. Bununla beraber bazı şartlar altında bugün dahi birleşik 

sistem tercih edilebilir. 

3. Karışık sistem: Eski ve büyük şehirlerin bazı bölgelerinde birleşik sistem, bazı 

bölgelerinde ise ayrık sistem kanal şebekesi inşa edilebilir. Böyle sistemlere 

“karışık kanal şebekesi” adı verilir (Karpuzcu, 2005).  

 

8.2.2 Ayrık ve Birleşik Sistemin Karşılaştırılması 

Birleşik Sistem Mahzurları: 

1. Birleşik sistemin çok önemli bir mahzuru, su kirlenmesine sebep olmasıdır. Birleşik 

sistem, eski şehirlerin büyük çaplı yağmur kanallarına atık suların verilmesi suretiyle, 

tarihi gelişim içinde ortaya çıkmıştır. Yani bu eski beldelerin kanalizasyonları birleşik 

sistemde yapılmıştır.  

2. Debinin geniş bir aralık içinde değişmesi, kurak havalarda taban çökelmelerine sebep 

olur. Yani su hızını, minimum üstünde tutmak mümkün olmaz. Bilhassa ters 

sifonların projelendirilmesinde aynı sebeple büyük güçlük vardır. Zira burada basınçlı 
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bir akım mevcuttur ve tıkanma tehlikesi çok büyüktür. Birden fazla sayıda boru 

döşeyerek hız değişimi kısmen önlenebilir.  

3. Ana toplama kanallarının tasfiye tesisine getirdiği fazla miktarda suların tasfiye ve 

pompaj masrafları büyüktür.  

4. Birleşik sistem kanalların yağmurlar sırasında zaman zaman geri tepmesi ve yağış 

sularından ziyade bunlarla karışmış atıksuların, rahatsız edici durumlar ortaya 

çıkarması söz konusudur. Etrafında parklar ve diğer dinlenme yerleri yapılabilecek 

olan birçok küçük akarsular, birleşik kanalizasyon sistemlerinin kullanılması 

dolayısıyla zamanla açıkta akan atık su kanalları halini almışlardır (Muslu, 2005). 

 

Birleşik Sistemin Üstünlükleri ve Sistem Seçimi 

 

 Birleşik sistemin önemli bir üstünlüğü, her sokakta sadece bir kanalın mevcut olması 

sebebiyle inşaatın daha ucuza çıkmasıdır. Buna karşılık ayrık sistemde her sokağa bir atıksu 

kanalı, bir de yağmur suyu kanalı inşa etmek gerekir ve sistem pahalıya mal olur. Fakat arazi 

eğiminin müsait olduğu yerlerde, yağmur sularının akıtılması kolay olduğundan, bir çok 

caddeye yağmur suyu kanalı inşa edilmeyebilir ve sadece çukur yerlerin drenajı ile 

yetinilebilir. Yağış sularını en kısa yoldan önemli bir su kirlenmesine sebep olmadan yüzeysel 

sulara vermek mümkündür. Bu takdirde ayrık sistemin ekonomik bakımdan mahzuru ortadan 

kalkar. Bu sebeple yeni kanal sistemleri günümüzde, daha ziyade ayrık sistemde inşaa 

edilmektedir (Muslu, 2005).  

 

8.2.3 Kanallara Verilecek Enkesitin Seçimi 

 

Normal olarak kanallara dairesel kesit verilir. Daireden farklı bir kesit kullanılması 

ancak teknik ve ekonomik sebeplerden olur. Birleşik sistem kanallarında minimum ve 

maksimum debi arasında büyük fark vardır. Kurak havalarda kanalda yeterli hız sağlamak 

için, kanalın alt kısmı sivri olan ve küçük debileri yeterli bir su yüksekliği ile iletebilen 

enkesitler yapılmıştır. Yumurta enkesit bu düşüncelerin sonucudur. Aslında yumurta şekilli 

kesitler dairesel iki kanalın bir araya gelmesinden oluşurlar. Aşağıdaki kanala atıksu kanalı, 

yukarıdakine yağmur suyu kanalı gözüyle bakılabilir. Bütün derinliklerde hidrolik yarıçapı 

sabit tutmaya çalışılmıştır. Bu kesitin bir diğer faydası dış yüklere karşı dayanıklı olmasıdır. 

Ancak çok büyük debilerin böyle bir kesitle iletilmesi halinde profil yüksekliğinin büyük 

çıkması sebebiyle hendek derinliği çok fazla olur ve civardaki binaların temellerine zarar 
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verilebilir. Ayrıca büyük kot kaybı meydana gelebilir. Yani düz yerlerde bu profil ekonomik 

olmayabilir (Terfi masraflarını artırı veya kazı hacmi fazla çıkar). Bu durumda tabanında bir 

su arkı bulunan açık ağız enkesitler kullanılır. Kurak hava debisi tabandaki arkta yeteri bir hız 

ve derinlikte akara. Kanal yüksekliğinin daha da sınırlandırılması mecburiyeti varsa, 

dikdörtgen enkesitler kullanılır. Bu üstünlüğüne karşılık, dikdörtgen enkesitler, dış yüklere 

karşı dayanıksızdır. At nalı enkesitler ise, dikdörtgen enkesitin bu mahzurunu ortadan kaldırır 

ve makul bir su yüksekliği ile büyük debilerin iletilmesine imkan verirler. Yani atnalı 

enkesitler, açık ağız enkesitlerle dikdörtgen enkesitler arasında yer alırlar. Bunlar, açık ağız 

enkesitlerle dikdörtgen enkesitler arasında her ikisinin faydalarını üzerinde toplamış, 

mahzurlu taraflarını ortadan kaldırmış bir enkesit tipini temsil eder (Muslu, 2005).  

 
 

Şekil 8.1 Birleşik sistem kanalların enine kesitleri 
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8.2.4 ATIKSULARIN TOPLANMASI 

 

Atıksu kanallarında dibe çökelen organik maddelerin çürümesini kontrol altında 

tutmak için, çökelmeyi önleyen hızlara ihtiyaç vardır. Bu hızlar 0,60 – 0,75 m/sn arasındadır. 

İller Bankası İçme Suyu Şartnamesinde bu değer 0,50 m/sn alınmaktadır. Bu hız şartları 

sağlanacak şekilde kanallara eğim verilir. Bununla beraber bazı katı madde parçacıkları kanal 

cidarlarına yapışır ve kontrol ve bakım için kanalların içine girilebilmesi gerekir. İçine 

girilmek için yeteri derecede büyük olmayan kanallarda, bütün birleşim noktaları ile eğim ve 

doğrultu değişim yerlerinde, bu maksatla muayene bacaları bırakılır.  

 

Küçük çaplı kanallar çok çabuk tıkanırlar ve temizlenmeleri daha zordur. Minimum 

bir çaptan daha küçük çaplı kanalların kullanılmasıyla elde edilen ekonomi, işletme 

güçlüklerini ve bu sebeple yapılan masrafları karşılamaya yetmez. Minimum kanal çapı, ayrık 

sistemin atıksu kanallarında 20 cm, ayrık sistemin yağmursuyu kanalları ile birleşik sistem 

kanallarında 30 cm’dir. Ev bağlantıları ise 15 cm çaplı borulardan teşkil edilebilir.  

 

Düz kısımlarda, yani kanalın yön ve eğim değiştirmediği yerlerde, kanal çapı 60 

cm’den daha küçük ise, bacalar arasındaki mesafe 90 m ile 120 m’den daha büyük yapılamaz. 

Daha büyük kanallar için bu aralık 180 m’ye kadar çıkar. İller Bankası’nın Kanalizasyon 

Şartnamesine göre maksimum baca aralığı, 20 ila 55 cm çaplı kanallar için 50 m ve 60 ila    

80 cm çaplı kanallar için 70 m’dir. İçine girilmek suretiyle temizlenmesi mümkün bulunan 

yerlerde eğimin ve doğrultunun değiştiği yerlere baca koymak mecburiyeti yoktur (Muslu, 

2005).  

 

8.2.5 ATIKSU VE YAĞMURSUYU KANALLARININ HENDEKLERE DÖŞENMESİ 

 

 Boru kırılmasını önlemek için, gelen yükü geniş bir yüzeye yaymak gerekir. Bu 

amaçla hendek tabanı 900’lik bir merkez açısını görecek şekilde çukurlaştırılmalıdır (Şekil 

8.2a).  

 

-   Eklerin bulunduğu yerde hendek tabanı ayrıca 10-15 cm derinleştirilmelidir. Çürük 

zeminlerde aynı sebeple boru beton gömlek içine alınır (Şekil 8.2b).  

- Sert zeminlerde yani kayada boruların, sivri zemin çıkıntıları üzerine oturmasını, 

böylece gerilme yığılmasını önlemek için hendek tabanına kum çakıl tabakası sermeli 
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ve boruyu bunun üzerine oturtmalıdır. Bütün bunlar beton boruların kırılmasına karşı 

alıncak tedbirlerdendir (Şekil 8.2c).  

- Islak zeminlerde yer altı su yüzeyini kanal tabanının altına indirmek için dren boruları 

döşenebilir (Şekil 8.2d). 

 
Şekil 8.2 Hendekler içersinde kanalların döşenme şekilleri 

 

İller Bankası Kanalizasyon Şartnamesinde normal hallerde maksimum hız, yağmursuyu 

kanal ağında 4 m/sn ve atıksu ve birleşim sistem kanallarında 2,5 m/sn kabul edilmektedir. 

Ancak her zaman için bu hızlar sırasıyla 5,0 m/sn ve 3,0 m/sn’yi geçmemelidir (Muslu, 2005).  

 

5. BORULARIN ÜSTÜNDEKİ DOLGU KALINLIĞI VE HENDEK DERİNLİKLERİ 

 

Kanallar; 

1) zeminden veya trafik darbelerinden gelen etkilere kırılmaya karşı korunmak 

2) donmaları önlemek 

3) düşük kotlu tesisat elemanlarının sularını tahliye etmelerine imkan vermek için kafi 

derinliğe döşenmelidir.  
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İller Bankası Kanalizasyon Şartnamesinde 

 Mecraların zemin içindeki derinlikleri yerel iklim şartlarına, binaların bodrum 

derinliklerine ve halen döşenmiş buluna su, havagazı, elektrik ve PTT tesislerinin 

derinliklerine bağlı olarak, içmesuyu borusunun alt ana çizgisi ile atıksu borusunun üst ana 

çizgisi arasında arasındaki kot farkı en az 30 cm olmak üzere tesbit edilir. Bununla beraber bu 

gibi tesisler bulunmayan yerlerde, mecra üstünde en aşağı 1 m ve bu gibi tesisler inşa edilecek 

sokaklarda ise, mecra üzerinde en aşağı 1,50 m toprak kalınlığı bulunması gerekir.  

 

 Ev bağlantılarının beton boru değilse minimum çapı 10 cm kabul edilebilir. Beton 

boru olması halinde ise 15 cm’lik boru kullanılır. Bina bağlantılarının minimum eğimi 1/50 

olur (Muslu, 2005).  

 

6. YAĞIŞ SULARININ TOPLANMASI  

 

 Ayrık kanalizasyon sistemlerinde yağmursuyu kanalları tarafından taşınan asılı haldeki 

katı madde yükünün çoğu ağır mineral maddelerden meydana gelir. Akımın hızı yeteri 

derecede yüksek tutulmadığı takdirde, bunlar dibe çökecektir. İnce kum genel olarak 0,30 

m/sn veya daha büyük hızlarla akan sularla taşınır. Daha iri maddelerin taşınması için ise, 

0,60 m/sn veya daha yüksek hızlar gereklidir. Bu yüzden tavsiye edilen minimum hızlar 0,75 

ila 0,90 m/sn ayni atıksu kanallarındaki hızlardan 0,15 m/sn daha büyüktür. 

 

 Yağmur suyu kanalları serbest yüzeyli akıma göre hesaplanır ve aynı atıksu 

kanallarında olduğu gibi bacalarla donatılır. Yağmur suyu kanallarının minimum çapları       

30 cm alınır (Muslu, 2005). 
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