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Fasii: 1

Umumi Hükümler ve Planlama

A - UMUMI HüKüMLER

s

, 1 -,- Kanalizasyon islerinin planlanmasi ve projelerinin ha~itlanmasina ait isbu talimatna~
me 1593 numarali Umumi Hifzisihha Kanunu, 6200 numarali Dsi Umum Müdürlügü Teskilati
ve Vazifelerine dair Kanun, 6785 numarali imarkanunlarinin verdigi selahiyete müsteniden Sih~
,hat ve içtiniai Muavenet Vekaleti ile Nafia Vekaletnarafindan, Iller Bankasi temsilcilerinin de
istiraki ile, tanzim edilmistir.

"2 - Bii talimatnamede, ev ve sokaklardan gelen yagmur sulari, her tür{Q binalarin heia,
banyo ve mutfaklarinda hasilolan pis sul~r, endüstri sularivesair mümasil sularin ve muhteva~
sinin, helalar, lagim çukurlari, mecralar ve tasfiye tesislerinin hepsi veyabir kismi vasitagiile

zararsiz ha~e getirilmesi ve. uzaklastirilmasi KANAliZASYON kelimesi ileifade edil~istir. /

3 - Kanalizasyon projeleri, Sihhat ve içtimai Muavenet Vekaleti ile Nafia~Vekaleti tarafin-
dan tasdik edilmedikçe tatbik olunamaz.' ,

B -PLANLAMA

.1 - PIS SULARIN (YAGMUR SULARi HARIÇy PROJE V~ iNSAATiNiN PLANLANMASi

1 -, -Belediye teskWHibulunan ve halihazir nüfusu 5000-den asagi olan yerlerde:

-
/ .

a) Fenni içmesu .tesisati bulunmadigi'

b) Fenni içmesu tesisati bulunupta bagli abone sayisi hane sayisinin 300'den asagi oidu-
gu takdirde, . '

2 -,- Halihazir nüfusu 5000 - 10000 arasinda olan yerlerde,.
a) Fenni içmesu tesisati bulunmadigi

b) Fenni içmesu tesisati bulunupta tesisata bagli. abone sayisi hane sayisinin % ao undan
asagi oldugu takdirde, ' ,

Mecra seklinde bir kanaliiasyon projesi ele alinmaz. Bu durumda kanalizasyon meviuu grup
halinde fosseptiklerle halledilir.

3 - .Halihazir nüfusu 10000 den büyük olan yerlerin kanalizasyon projeleri. madde j ve
2 deki sartlar kale alinmaksizin, mecras~klinde tanzim edilir.

- .

4 - Kanalizasyon projelerinin ele alinabilmesi için, mevzubahis sehir veya kasabanin 30. / .
sene sonraki müstakbel nüfusuny, iskari edebilecek tasdikli imar planinin mevcut olmasi sarttir.

5 ~ Mecra dösenecek veya dösenmeyecek so~aklarin, halihazir ve imar durumu, sokak ge~'

riisligi ve tesekkül eden pis su miktarina göre tesbit, edilmesi
, \. .

a) Meora dösenme$ine müsait olmayan dar sokaklar, imar planinda terkedilmey.ipgenis~
letUmeleri düsünülmüs ise; Projede buraliudan«tali mac~a»iar geçirilir.

Istikbarde bol genisletilerek kanalizasyon mecrasi dösenebilir haleegeldigl zaman projesi~
ne göre insaat yapilir. Bu gibi so~klarda mecra döseninceya' kadar pis ,su «fciss~ptik» lerIaber-
taraf edilir.
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b) Sokagin halihazir durumu mecra d§senmesine elverisli bulunmasina ragmen; imar pla-
ninda terkedilmis ise, projede bii gibi sokaklardan«talImecra»largeçiriHr ve insaat buna göre yapilir

c) Sokagin halihazir 'durumu mecra dösenmesi;ne gayrimüsait olmakla beraberimar planin-
dada terkedilmis ise; Bu gibi sokaklara mecra dösenmeyip, mevzu «fosseptik»lerle halledilir.

'. ,
,d) Projede mevcut olan ve halen meskOn mintik(\larda bulunan mecralarda (ana mecra-

lar hariç), kafi miktarda pis su t~sekkül etmedikçe, insaat safhaJina geçilmez.

e) Imar planina göre açilmis y~n.i cadde v~ya sokaKlarda, kisazamanda binalarin kesafet
peyda etmesi düsünülüyor ise, pis suyun tesekkür sarti kale alinmaksizin mecra insaati, yapila-
bilir.'

Not :, Yeraltindan tek rnecra geçirilmesi halinde sokagi mad.a dösenmesine müsait oldugu
hakkinda karar verilebilmesi için;

Sokak genisliginin 3 m. den dar olmamasi; fksa ve her türlü tedbirlerinalin~asina ragmen U
hendek hafriyatinin mevcut yapilara zarar '(ermesisuretiyle büyük masrafl,ar açmamasi; Fazla
miktarda yeralti suyunun zuhur etmesi dolayisile insaatirig~yrim~mkün veya çok. pahaliya mal
olmamasi icabeder. .

, . ~ .

. Fosseptik insasinin icabettigi hallerde'; Mahalli ve. ekonomik 'sartlara uygun 0lanf9sseptik
tipleri seçilir ve bunlarin kesit, detay, metraj ve kesifleri projeye ekle'1ir.

11- YAöMUR SULARININ PROJE, VE ,iNSAATiNiN PLANLANMASI

1 - Halihazir nüfusu 5000- 10000 arasinda ~Ian yerlerde;

. Kasaba içinde sagnaklarda yagmur sularinin birikip seyrüseferi -veyürümeyi güçlestiri9i bir
vaziyet al,masinda veya binalsri basmasi ve tehdit~etm~st gibi ahvalde, bu kisimlara münha'sir
kalmak üzere, sayilan mahzurlari önleyecek sekilde, yaginur sularinin tardi için açik veya kapali
yagmur suyu mecralariyapilmalidir. Bu. mecralar pis sU $ebekesi ile birlestirilmez. Tasfiyeyi ica-

battirmeyecak evsafta «Vorfluter» (pis suyun veril~cegi. akarsu göl~veya deniz) i mevcut olan ve
yol kaplama durumumüsait 'bulunan yerler bu hüküqiden istisnaedilebilir.

of

2 - l:;Ialihazirnüfusu 10000 den yukari olan yerlerde; Q
Sehir veya kasaba içinde sagn8klarda yagmur sulari,nin birikip, seyrüseferi ve yürümeyi

güçlestirici ,bir vaziyel: almas;nda veya binalari basmasi ve tehdit etmesi gibi ~hval.de;'bu kisim-
lara mOnhasir olmak üzere, kaplamasi mevcut olup teressübat getirmeyecek sahalardan gelen su-

lar için, ekonomik ve isletme sartlari da müsait ise; Bu kisl~larda tevhit sistemi tatbik olunabilir.

Sularteressübati havi ise ",e teressübat bertaçaf edilemiyorsa, tevhit sistemin~ gidilmeyip,
yagmur sulari müstakilen tardedilir.

iii - PROJEVE iNSAA.TIN KADEMELENDiRiLMESi

1
1 - Proje sehir ve kasaban," 30 senelik müstakbel durumuna göre bir kül halinde hazir-

lanir.

, -2 - Projenin tanziminde. insaatib kademe. olarak yapilacagi gözönünde tut!,Jlurbirinci ka-
deme projesi ayri bir takim halinde (yagmur suyu tesisleri dahil) tertiplenir.

Birinci kademe; Halihazirda insaasi zarurt görülen kisimlar ile, projelerin hazirlanmasi ve
Insaatin tahakkuku için geçecek hiriian zarfinda yapilmasi iafliret has!1 olacak kisimlara samil
olmalidir.

i
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3' - Müteakip kademelef;Sehirveya kasabanin inkisaf sekli, diger teknik seraltin tekem- .
mülü ve mali imkiitilar göz önünde. tutularak kati zaruret hasil öran sahalara sami,1 olmak uzere,
ileride lüzum görüldükçe tayin ve irwa edilir.

Kademelerin tertibinde isletme ve ekonomi sartlari gözönündebulundurulmalidir.

Fasii: ii

ilk Etüd Raporu
/'

Projelerin tan~imine geçilmedEm evvelmahallinden alinan malumata ve yaRiian tetkik~,ta is-
tinaden bir «ilk Etüd Raporu» tanzim edilir. . .

Bu rapor, profeyi yaptir~nidare kanaliile mütalaalari alinmak üzere Sihhafve lçtimai mua-

.4 venet ve Nafia vekaletle.rine-gönderiifr.
Ancak mezkur Vekaletlerin vermis olduklarimutalaa ve esasla~ alindiktan sonra projelerin

tanzimi isine baslanir.

A .:- iLK,ETüD RAPORUNDA KANAliZASYON. ILE ALAKALI MEVZULARIN TETKIKI

i - COGRAFi DURUM:
."

Bu bölümde kanalizasyon projesi yapilacak sehir veya' kas~ba hakkinda umumi cografi ma- '
iamat yer alir. BlI.meyanda sehir veya kasabanin .yeri, rak.imi, civar sehir ve kasabalara göl'~ du-
rumU,bunlarla irtibatI, iktisadi durumu, hayat seviyesi, inkisaf imkanlari V.s. cografi hususiyet-
leri tebarüz ettirilmelidir. .

- . ii - TOPOGRAFiK DURUM

ilk' etud raporunun hazirlanmasinda; sehir veya kasaBanin topografik durumi,!, .halihazir ve"
imar haritalari üzerinde tetkik edilir.

Mevcut olmayan kotlar tesviye münhanilerinden isiihraç edilir. ilk takribiyetiçin' mecra1a:'

i ~,e nn akisistikameti ~e bölgetaksimatii, tasfiye tesislerinin yerleri bu k.otlara istin~den tayin edilir.

III - JEOLOJiKOURUrviU
"

Mahalli~ jeolojik yapisi hakkinda ,umumi malUmat verilir. {3u meyanda, zemin tabakalaririn
i;iüfuziyethassalara ile, muhtemel mecra güzergahlaraheyelan bak~niindantetkik . olunur. Ayrica
kafi miktarda sondaj çukurlari açll[i1aksyretiyle, temel zemini hakkinda kafi bilgi adinilir ve kes-
fe esas olacak zemii; cinsle~i (klaslar)tayihedilir.

f '

. LV- iKLIM

Bu bölümde asagidaki hususlar "tetk.ik ve 'tesbit edilir, 9

1 ) Yagis

. Sehir veya kasabadakiyagislardan ve bilhassa sagnak rasatlarindan faydalanllir.Bunlarin

y()klu~u halindeprojesi yapilacak yerin fivarindabenzer k~rakterdeki istasyonlarin) rasatlari;göz-
önünde. tutulur ve, bu malOmat Hebölge karak~erine uygun yerler için verilen yag,is formülleri kiy-
metlendirilirken netice alinir

Aylik" günluk yagis' rasatlarindan. baska 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 daki.ka dev~m ,eden $ag-
nak siddetleri ve ayni siddetten "'i-olanyagislarinsenede tekerrür adetleri~elirtilir.
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2) Hakim Rüzgarlar

Mevcut meteorolojik. rasatlara istinaden tayin edilir. Ve tasfiye teslsierinin seçilmesinde' bu
husus gözönünde tutulur.

3} Suhunet ve Don' Derinligi
\ \

Mevcut meteorolojik rasat ve istatistiklerden istifade edilerek aylik azami, asgari ve vasati
suhunetler tayin edilir.

Meteorolojiden alina.cak malAma,t tevsik edilir. Meteorolojik malAma! bulunmadigi takdirde
civarda benzer karakterdeki rasatlardan faydalanilir.

v - AKARSULAR

Kasaba içinde veya c::ivarindan geçen akarsularin azami. asgari ve normal sarfiyatlarinin ;i'

tesbiti için mevcut rasatlarin bulunmasi halinde,proje tanzimine esas olmak üzere bu rasatlar na~ 'rJ'. ' .
zari itibare alinir. Ancak bu rasatlarin alakali makamlarca tevsiki sarttir. :

Aksi. halde bu sularin havzai mahiyetlerine tabi olarak sarfiyatlari hesaplanir. ayrica mahalli

sorusturmalardan adi geçen akarsularin normal 'azami ve asgari seviyele~.i. bu seviyelerin ölçü 1-
dügü enkesitler gözönünde bulundurularak sarfiyat hesaplari yapilir veelde edilecek neticeye
göre akarsularin azami. asgari venormal su seviyeleri ve sadiyatlari tesbit edilir. Etüd seneslne

ait asgari sarfiyat mahallin1e yapilacak ölçüye istinaden tesbit edilmekle beraber. icabi hellinde
aylik sarfiyatiar da bildirilir.

Tasfiye ve desarj hakkinda karar verilirken bu malAmat gözönünde bulundurulur.

Vi - GÖLVE DENiZLER
./

1} Seviyeleri. (azami. asgari ve normal)

2) Kanapzasyon sularinin akltilmasi,:in mahzur tevH~ edip etmiyecegi. .

3) Kanalizasyon sulariningöl ve deriize verilmesi halinde. desart yeri ile. ebu yerdeki
lik, zemin durumu. dalga. akinti ve rüzgar tesirlerinEt göre desarj sekli tesbit edilir.

derin-

yi
Vii ~ YERALTI SULARi

Seviyesi., -tabaka kalinligi, akis 'istik~meti. içmesuyuolarak istifade edilip edilm~digi. kana-
lizasyon insaatinda ve isletmesinde tevlit,edecegi 'tesirler bakimindan etüd edilir.

Viii - HALIHAZiR DURUM iLE MÜSTAkBELiMAR DURUMU
"'

1} Imar plani ile tiallhazirdurum;

Sehir veya kasabanin hal,ihazir durumu ile müstakbel imar dur,umu yeknazarda tefrik" edile-
bilecek sekilde ayni bir plan 'üzerinde gösterilir. Burada imar planina tamamen uyan yerler. ha~
lihazir durum ile im~r plani arasinda mühim fark olmayan yerler, çokbüyükfark arzeden yerler
renkli kalem veya hususi isaretlerle gösterilir.

Bu plan üzerinde: Mühini sokak ve caddelerin isimleri yazilir. park. bahçe ve bunlara mü~
masil mühim: tesislerharita teknigine uygun bir sekilde belirtilir. .

2} iskan tarzi ve kesafeti ile ilgili bususat;"

iskan tarzi imar planinda göster;!en sekilde alinir ve kesafet miktarlari yani mustakbel nu-
fusun sehir imar plani üzerindeki dagilisi. (beher hektar sahayaisabet eden nü.fus) mastakbel
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imar plani üzerinde gösterileri bina tip ve kat adedi}ile halihazir durumun -bir 'arada tetkik edil-
mesi neticesinde idare tarafindan ilk eWdeasaslari. meyanindatesbit ye tayin edilir.

Az kes if - -

Vasatkesif

Çok kesif

- 61 ~ 1CC kisiIhektar
1.0.0 - 2.0.0 »
2.0.0 - 3.0.0 »

i
olarak alinir. Halihazir nüfusu 25.0..0.0.0den fazla olan sehirlerin çok kesif semtlerinde kesafet

3.0.0 - 5.0.0 kisi/he~tar. ola,rak alinabilir.

Bu. tesbitin yapilabilmesi için yukaridabelirtilen lüzumlu ihzari m~IOmat idareye verilir. Ida-
re tarafindan nÜfus kesafeti tesbit edildikten sonra sebeke pi'ani üzerinde nüfus kesafetlerL bölge-
lerin boyanmasi suretiyle tebarüz ettirilir. . .

-. 3) Kademelendirme

~ Planlama bahsinde izah edilen 1. kademe Hakkinda ilk etüd, raporunda malAmat verilir, ya-
pilmasi icabeden tesisler plan üze.rinde isaretlenir. . .

iX - MüSTAKBEL NüFUS

Sehir veya kasabanin1945 senesi ve son defa va'p~Ian nüfus sayimlarindan -faydalanrlarak.
, ;

p = Cv ::. ~1 ) x 1.0.0

)
Formülü ile çogalma emsal i bulunur. Burada- :"

P = Çogalma emsali
Ny = Sehir veya kasabanin son nüfus sayimi rieticesi
Ne = sehir veya kasabanin 1945 nüfus sayimi neticesi
a = iki nüfussayimi arasindaki sene adedini ~österir.
P için bulunan deger % 3 ten büyükse P= 3; P = % 1°ise veyanüfusta eksilme varsa

= 1; P :::: % 1-% 3 arasinda herhangi bir deger almissa bu deger aynen kabul edilir.te P
Müktakbelnüfus:

N
3.0 +' n = Ny (.)

3.0+ n

1 +~
1.0.0

.r

fqrmülü ile hesap edilir.

n= Son nüfus sayimindan projenin' hazirlandigi tarihe kadar g~çen SEme adedidir.

Askeri birliklerin gelisi, sanayi vesaire gibi sebeblerie fevkalade,artis halinde idare ile mü.
tabakata varilmalidir.

X '.,- BiNALARiN BODRUM DERINliKLERi - YOL KAPLAMALARI VE GENISLIKLERI

1 ) Bodrum Derinlikleri

Sebekenin tanziminde kale alinmak üzere sehir ve kasaba da binalarin bodrumlari varsa de-'
riniikieri ile birlikte belirtilir.'
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2) Yol kaplamalari

Sehir veya kasabada mevcut veya yapilacak olan yol kaplamalarinincinsi ve miktarlari, ka-
nalizasyon sisteminin intihabindar"ol oynayacagindan önemlidir. Bu bakimdan ilk etüd 'raporunda
ziK'redilir. .

3) Yol Genislikleri:

Bu mevzuda, plAnlama bahsinde zikredilen hususlar nazari itibara alinir." ~

Xi ~'IÇMESUYU DURUMU ~

Nüfus basina bir günde sarfedilen su- mi~tari mahaJli.bele,diye veya sular idaresinde mev~
cu~ kayitlara istinaden tesbit ed}Iii-.Ancak bu kayitlarin bulunmamasi yeya sehirde ve kasabada
sarfedilen su miktarinin asagidaki. miktarlardan dün olmasi halind,e asagida verilen, ve sehir v!!-
ya kasabanin içmesuyu projelerinin t~nzimil1e esas olarak alinan su mi,ktarlari-kabul edilir. .ç"

3 000 .~.kadar olansehir ve kasabalarda günde 60lit.
3 000 - o 5000» » » »» »» 60""""7"80 i
5000- 10000» .» »» »» 70- 80'i. ,

10000 - 30000» .1 » »)t »» 80-100»

30000 - 50000» i » »)h ». »100 -'--120 »

50 000 -,- 100 000)t1 » » »1 »» 120 -,- 170 »

Müstakbelnüfusu 100 000 den fazla olan sehirler için t.i'sdikmercileri ilemütabakata va-
rilmalidir.

lçmesu projelerinin düzenlenmesine ait talimatnarnenin degismesi halinde yukaridaki ~ik-
tarlar alinmayip yeni talimatname esaslari kabul edilecektir. . "

Xii - HUSUSi SARFIYAT VEREN TES{SlER

Halen veya istikbalde yapilacak olan ve sulari lagim sularindan gelen miktar ve' gerekse ev-
saf itibariylefarkli. bulunan fab~ika, imalathane :1.s. gibi tesisterin sulari ayrica incelenmelidir.
Bu gibi sularin sarliyati mahallinde ölçülerek ayrica mevcut tesislere ait sular resryil birlaboratu-
varda tahlil' ettirilerek raporlari E!klenir. Bu sularin mecraveya vorflutere zarari te~ir etmeleri ha-
linde kendi müesseselerince tasfiyesinin lazimgeldigi zikredilir. Bu sular "Zararli maddeleri ber-
taraf,edildikten sonra kanali~asyon sebekesine alinabilir. '

~

XIII ~ MEVCUT OLAN KANAUzASYON TESISATININ VE MOSTAMEl SULARIN
DURUMU

K~n~lizasyon projelerinin tanziminde mevcut ve bugün kullanilmakta olanlagJm mecrahirin-
dan mürrikün mertebeyagis sulari için istifade. etmek' ve icabinda bunlarin' islahini / dusünmek
esastir. .

Bu bakimdanger~kirse sonda; yapiimal( sureti ile bu omecralarin sarih olarak güiergahlari,
meyiiierl su geçirme kapasiteleri Iisilekabiliyeti), derinlikleri, insa tarzlari hakkinda gerekli in-. . ~ .

celemeler yapilarak ve bu hususlarbelediyeye tevsikettirilerek raporda zikredilmelidir..

XIV- 'YERAl TINA DÖSENMJS TESISLERIN BELIRTILMESI

Yeraltina dösenmis. bulunan mecra~ kablo, boru V.s. ningene] Ç)larakgüzergah ve~erinlik-
leri gösterilir. Sebekenin çizilmesi ve tanzimindebu. hususlar nazari itibare ."Jinir.

8
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xv - SAGLIKDURUMU

KaSaba veya sehirin kanalizasyon ile ilgili olarak saglik durumu belirtilir.
J

XVi - MALZEME TEDARiKi VE MAliYETi

Tesislerin insasi için lüzumlu'. malzemenih mahailen tedarik ile maliyet bed~!lerj yazili!.

XVII .~ MAli iMKANLAR

insaatin realize edilmesi ve planlanmasi bakimindan esas olmak üzere belediyenin veya in-

saati yaptiracak müessesenin yillik bütçeleri ve mali kapasitesi ve halihazir imkanlari 2ikredilir~

Yukarida 17 madde halinde siralanan malumatin icabedenleri mahallinde ilgili maka~larca
temas .suretiY!e tetkik ve tevsik edilmelidir.e

B - KANALIZASYON SiSTEMININ iNTIHABI

Projede sistem intihabinda; Kasabanin topografik "durumu. desarj mahaller. kasabadaki' bi-
nalarin bodrum derinlikleri, sagnaklar ve siddetleri; mecra dahilinde sularin akis hizlari ve bundan
tevellüt edecek neticeler, düsünülen sistemlerde temizleRle imkanlari ve tesislerin isletilmesi, ka-
sabanin genislemesi. insaat müskülati, yapilacak sebekeve tesfiye tesisiyle tesislerinin ekonomi
ve isletme bakimindan mütaalasi mevcut mecralardan istifade tarzi ve imkanlari, yol) kaplama-
lar-i ve en nihayet mahalli belediyelerin }}1ali kapasiteleriyle bu sistemlerin tatbiki bakimindan
kiymetlendirilmesi neticesinde tatbik edilecek 'kanaliiaiyon sistem: hak.kinda Ellde edilecek netice-
ye göre kanalizasyon sistemi intihap edilir.

Sehir veya kasabalarin tefrik yeya tevhit sistemlerinde yapilmasi mümkün. oldugu gibi ma-
halli sartlara uygun" düsecek sekilde her iki sistemin muhtelif ~ölgelere de tatbiki mümkündür. .

Halihazir nüfusu 50.000 den fazla olan yerlerde yukarida yazilanlara ilaveten ve 'ilk etüd ra-
poruna mesnet olmak üzere, sebeke ve tasfiye sistemleri projeyi" yaptiracak müessese tarafindan

mütehassislardan mütesekkil bir heyete tetkIk ettirilir. Bu heyet sebeke sistemi ile tasfiye siste-, .«*
minin etüd ve mukayesesini yaparak genis sümullü istisari mahiyette bir raporla neticeyi idareye
bildirir ve idare de raporu ilgili vekaletlere ilk etüd raporu ile birlikte sunar. Bu heyet Nafia,
Sihhat ve içtimai Muavenet Vekaletleri ile pröjeyi yaptiran müessese temsilcileri, 1sehirci ve 1
jeologdan .tesekkül eder.

Bu esaslar dahilinde intihap edilecek sistemin tatbiki, düsünülebilecek diger sistemlerle ta-
rafli bir sekilde karsilastirilir ve buna göre intihap edilen sistemin tercih sebepleri ilk etüd ni-
porunda belirtilir. .

i .

C - KANAliZASYON SEBEKESiNiN TANZiMi
\

~

Sebeke;' 1/2000 mikyasli ve sokak kaysak yerlerinde ve meylin tahavvül ettigi yerlerde ze~
min kotlari yazili' halihazir ve ~üstdkbel inkisaf durumlarini ihtiva edE!n imar plani üzerinde ter-
sim edilir. . i

ilk Etüdraporuiçin se~kedeki köse kotlannin veineylin degistigi yerlerdeki kotlarinhari-
tarardaki mevcutlardan veya milimanilerden istihraç edilmeleri ~kafjdir. .

Bundan sonra A ve B maddelerinde tafsil edilen tetkikat ve neticelere istinaden sebeke le-
rin tanzimi isine geçilir. oc
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, , : Su1ar'in akis isÜkiinietleri- tesbit edildikten sonra kasaba~veya sehre dösenecek mecralarin
sularir:iit,oplayacak kisimlar nazari itibare alinarak kasaba veya sehir. muhtelit «l:)ölge»lere ayri-

lir-ve bi.i""bÖIgel-er,:Romenrakamlarl ile numaralanip, numaralari daire içine alinir.
'::':" ",';'~, ,',' , ,

, " :' ,:," ",

, ,,:,BÖIge:'hUdli~,iatl<~ ,: .- ..- . .- seklinde çizilir. ,~
, :. ""o " 'o',

,;o;, ' i ~>TALlM~CRAlAR VE AKIS ISTIKAMETI
~, , " ,"',',

" ',' :, ":' "':'." , ':~:~'r'::: .. '

, '~~'~::',I' ~ANA'~M.~CRALA~ Vi: AKIS ISTiKAMETI

o
~

: ",:,,"1 -BETQ'N"KO~~EKTÖRlER VE AKIS ISTiKAMETI
~

/':' ":'" ::,',':;,,:':, - "

:' iv ~BORq,~"';~E~,~~LARA Alt NORMAL MUAYENE BACALARi , --{)-7"

" ' '"

Vii -,;Sf8E~~J;i--J\-4lJAY~E BACALARi
" ',' ,,:. ;:,.--,.":,.-.,, " '

.,vm;~ANA-,~O~~;:~~LLEKTÖRLER VE AKIS ISTIKAMETi

, "', '- "/::~;:\:f:~~~,",

:"'" ',' IX'--:-" oKLAP~~f~M~AYENE BACALARi

~
--i---r--'-

-{]--o-r-
~~

, , "

~~~

~
, ~

~
~~/~.~

~

P"

, ,", X ,- YIKAMA BACALARi

",,:'>,: : ',:'i}:',:: ,

'XI '~,KAS~~T','~,,~,

,',; 'BorumecraJ.i~irmda müteakip iki baca arasi müstakim. istikametinde olacak sekilde 'plan tan-
','zim ,edilir.,,:;:, ' ,

: ,"',', ",,; '~, ,~;:,:,'.;::;i'~",,:, , '-

""'-,~'\;:( D_"",,;,T~,~~,,~J;~;S}S~IN)N INTIHABI

" " , ' ',' , 'lIk ~tüd' +ap'()r~~V~,tanzimi için mahallinde yapilan tetkiklere ve bunlarin neticelerine istina-
" ,'c:te~v.ei\erideFti,sl,t,lIf1D de yazilanhususlar dagözönünde bulundurularak tasfiye kademesi, se-
,~ 'kir've tesisl~riri"yei'.i'~eçtlir, umumi vaziyet planinda sematik olarak gösterilir. Bu maksatla nümu-
':,Q~l~r, atinara~ ~'iös1m:i~:oksijen Ihtiyaci ile «Volfluter» ii) oksijen ihtiyaci tesbit edilir.

",,' '",' "',,',"

":: :;0;" '
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E - TERFi TESISLERI

Kanali~asyonplanlarininterkib!nde. zaruret olmadikça ve ekonçmik bakimdan tercihli icabet,

tiren sebepler bulunmadikça mecralarda sularin mÜmkün mectebe tabii ~meyillerle ak1tilmasi te":
min edilir. '

Tu/umbatesislerininintih.abinda gelecek suyun sarfiyati ve basilacagi irtifa ile birlikte bil-

hassa Jagim suyunun evsaJi da düsünülmelidir. Bundan baska tesisin daimi isletme ,tarzi ve, f1)a-
hiyeti de proje düzenlenmesi'nde gözönünde bu'unduri:ilmalidir. ' '

ilk etüd raporunda, sayet terfi 'mecburiyeti var~,a, sebepleri ile belirtilmelidir.
, ,,'

F - HESAPESASLARININTESBITI

i - PiS SU 'HESABi
;>

Günde ada~ basina sarfiyat yukarida, Fasii IIlf./11.maddede' kabul edilen esaslar daHHin-
,de tesbiteedildikten sonra, nazari itibare alinan bölgede hektar basina kabul edilen nüfus adedin'

Qxn

ölduguna göre bu bölgeden gelecek sartiY'lt mi~tari q - It/sn/ha. formÜlü ile hesap
.12x3600

e.dilecektir.
, .

Böylece ilk etudde 1 hektar, araziden gelecek pis so miktari tesbit edilir, bilahare projele-
rin tanzimi sirasinda h~rböruya gelecek ,pis su miktari, boru tagdiye sahalari" ile beher hek!ar-
dan geJen ,sumiktari' zarbedilmeksuretile hesabedilir. <'

, . ,
Endüstri ve n:iünferit olarak mühim 'sarfiyat veren tesLs!er de, ayrica gÖzönünde bulundurulur.

~

ii - YA~MURSUYU HESABATI

Mecraya g~len yagmur suyu miktari
Q == I.F. 0 formülü ile hesabedilir.

i == yagmur~sjddeti( n/sn/ha)

F = boru tagdiye sahasi' (hektar)

0 ~ "akis emsaliHni gösterir.

1) Yagmur Siddeti

Mecra hesabatinda projesi yapilan sehir veyakasabanin büyüKlügüne göre 5-30 dakika de-
vam eden ve senevi tekerrür adedi 1-4 olan yagmur siddetleri nazari itibara alinir.

Asagida tarif edilecek Üsullerle yagmur suyu,kanallarinin maktalarini tayin için muClYven'se-
nede tekerrür .adedi v!3 devam müddeti muayyen,yagmur siddeti tesbit edilir. Bu tesbit ameliye-
sinde: '

"

intihabedil~n kanalizasyon sebeke sistemi,

Binalarin bodrum derinlikleri

Arazinin topografik durumu, (meyil, deversua'r yerleri v.s.) belediyenin ,mali imkanlan gibi hu-
suslar ön plaiida nazari itibara alinir. ' '

. Yagmur siddeti,tutulan rasatlardan da çikarilir. :cHiç rasat yapilmayan yerler için clvar se-
hir ve kasabalarin rasatlari nazarI itibara allf),ii:,vemevcut formÜllerden istifadeeQilir.
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Muayyen t müddetindeki sagnagin siddeÜ malum .iken diger bir ti zamanindakini bulmak
. için pratik olarak "WUSSOy"formülünden istifade edilebilir. Buna nazaran asagidaki cetvel ter-
tiplenmistir.

T =
i =

5

100

10

0.71

'20

0.58

20

0,50

25

0.45

30 dak.

0.41 H/sn/ha

2) Akis Emsa!i :

Yagan yagmurdan akisa istirak~den kismininyagis miktarin,a nisbetine "akis emsali" de-
nir. Akis emsali muhtelif zeminlere göre degisir Kasaba veya sehrin muhtelif böJgeleriride akis
emsalini! tayiniçin iskan sekli, (bifialarm sik veya bahçeli olusu, parkiar) yollarin kaplama cinsi
gibi unsurlar gözönünde bulundurulur. Herbölgede intihap edilen saha üzerine ctesbitedilenkis-. . ." /

mi sahalar sirasiYla f1 f2f3... seklinde' ifade edilerek bunlara tekabül 'eden akis emsalleri 0 1,
0~" 03, ... olduguna göre:. .

0 = f1x01 +f2x02+f30.3+'...

f1 xf2xf3

~
formülü Iie 0 bulunur.

0 emsali için muhtelif imar bölgelerindeasagidaki
, Sik insaat olan yerlerde

Orta kesit imar için
Sayfiyevari imar için
Spor sahalari için
Parklar için

miktarlar kabul
0.80
0.60.
0.40
0.20
0.10

edilebilir

. F. ii - 1), 2) Maddelerinde anlatildigi sekilde projelerintanzimineesas olmak üzere ilk
etüd raporunda yagmur siddeti ve akis emsal i tesbit edilir.

ilk etüd raporu; yukarida A, B, C, D, E ve F maddelerinde ve bunlarin f~sillarinda izah
edilen malumati, tetkikat neticelerini ve teklifl8ri haiz ol~(lali, mu'fassal birsekilde hazirlanmali-
di~ . ..

Ekleri ,meyanin~a tesislerin vaziyetini kotlari ile birlikteihtiva eden bir umUmi vaziyet pla-
ni 1Ie1 }2000 lik sebeke planlari bulunmalidir. w

G --:-.KADEMELENDiRME . HAKKINDA MALUMAT

1 inci ve 2 nci kademe sebekesi ve lüzumiu tesisler 1/2000 lik plan üzerine islenerek bun-
lar, hakkinda izahat verilir.

"Fosseptikler ile halledilmesi icabeden kisimla'rda hangi tiplerin uygun olacagi ve fosseptik~

. lerden çikan pis sularin ne sekilde bertaraf edilecegi hususlarinda da'tek1if yapilir. .

Fasii iii

Kanalizasyon ~roje!erinin Hazirlanmasi için'Es~slar '

Ilk etüd raporu hakkindaalakali vekaletlerden gerekli mütalaa ve esaslar alindiktan sonra
bunlara göre p'rojelerin tanzimine baslanir.

A - SEBEKENiN TANZiMi
. .

Ilk etüd bahsinde de belirtildIgi 'Sekilde; Sehir veya kasabanin toPografik durumunun tetkiki

ve sebekenin tan.zimi umurniyeti'e halihazir ve imar !;iaritalari üzerinde yapilir;

12
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Mevcut sokak ve caddelerin uygun olanlari ile imar planina göre ileride açilacak sokak ve
caddelerde kanalizasyon mecralarinin yeri DiN 1998 normuna" göre tesbit edilerekbuna 'ait- tip
kesitler projeye eklenmelidir.

i. - ZEMiN KaTLARi VE RöPERLER

ilk etüd raporu tasdik edilip dösenecek mecralar tesbit edildikten sonra evvelce ilk etüd ra-
porunda takribi olarak yazilmis zemin kotlari projelerin tanzimi sirasinda su sekilde tayin edilir:

Müstakbel imar sahalari ile halitrazir vaziyetplanindaki sokak meyillerinin 1/100 den fazla
oldugu yerlerde, kotlar 1/1000 veya 1/500 mikyasli halihazir harita veya imar pU~'nlarinin üze-
rindeki kotlardan ve tesviye egrilerinden çikarilabilir.

e
Gerek harita, gBrekse sokak meyli bakimindan yukarida yazili sartlari tahkik etmeyen kasa-

ba veya sehirde; Halihazir durumu ihtiva eden planlardaki sokaklarin. kotlari geometrik nivelman

yapilmak sureti le bulunmalidir. Bu nivell!1an s<ikaklarin meyildegisen noktalariyfe, kesisme nok~
~ali1rinl ihtiva eder.

.. .
Gerek projelerin tanziminde, gerekse insaat esnasinda kullanilmak üzere röperler tesis edilir.. .

Bu röperler halihazir nüfusu N :;:;;25.000 olan yerlerde azami 300 m. aralikli, N ~ 25.000
olan yerlerde ise azami 500 m; aralikli ve bütün sehir veya kasaba sathina samil olmak üzere
tanzim edilir. .

«25.000 olan yerlerde km2 basina asgari 10 adet,

.N «25.000 olan yerlerde km2 basina asgari 5 - adet roper tesis edilmelidir.

Bu röperler arasinda yapilacak nivelmandaki hata Ö.01 \IL yi tecavüz edemez. (L km, hata
m cinsinden) Röperlerin en az ikisi evvelce tesbit edilmis Nirehgi. noktalarina veya harita alinma-. / . . .

Si sirasinda tesis olunmus harita röperlerine bag!anmali ve kotlar da nirengi veya .harita röperle-'
rinden almmis hakikatler olmalidir. Yukarida zikredilen sokak nivelmaniari isbu röperlere istina-

den yapilir. ,

e . Tesis edilen röperier bir plan üzerinde gösterilecegigibi; idarenin verecegi tiplerine uygun- olarak yerlerine apiike edilir ve bu yerleri gösterir, roper kroki defteri hazirlanir. Mecra profilleri'
yukarida tesbit edilen kotlara istinaden çizilir.,

ii - MECRALARIN NUMARALANMAsi VE SAHA TAKSiMATi

iiI< eJüd raporu ve bunun tasdiki ile mecralar ve «bölge»ler taay.ün etmis bulundugundan,
burada her bölgenin mecraina bir numara verilir. Böylece planda bölgesi ve numarasi verilenher
mecraya hesap tablosunda bir mecra tekabül ettiritmis olur. Bu maksatla yazilan numaralar kü-

çük bir daire içine ve romen rakkami ile yazilan bölge numaralari is,e daha büyük birer daire içi-
ne alinir. . "

Tefrik sistemi kabul edilmiS ise yagmur ve pis suya ait ol~ak üzere iki plan hazirlanir~
. .

Bundan sonra numarasi ve bölgesi yazili mecralarin saha taksimatlari- çizilir ve' üzerlerine

yüz ölçümleri hektar cinsinden yazilir.

.111 - BACALAR

Baca tipleri, mecranin: sekline, derinligine, vazedilecegi YE:!teve kullanilis sekline, ebadin~
tabi olarak tertip edilir. BilOmum baca detaylari projeye eklenir./" '
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1) 'Muayene ba,caiari

,Sokaklarin kavsak yerierT ile mecralarin gerek' istikamet ve gerekse meyil degistirdigi her
yerde bir muayene bacasi konulur.J3öylece müteakip ikJ muayen~ bacasiarasindaki mesafe.i;nec- -
ra borusu kuturlarina tabi olarak asagidakimiktarlari astigi takdirde araya ayrica baca vazedilir.

Kutur
0.20 --0.55 m.
0.60 -,:.. 0.80 m.

için,
»

Mesafe
az~mi baca araligi- 50 m.

" », »- 70 m.alinir.
/

içinegirilmek suretiyle temizlenmesi mÜmkün bulunan mecralarda ,meylin ve istikametin
, tahavvül ettigi mahallere bacakoymak meicburiyeti yoktur.

Muayene bacalari kapak'laribacanin tretuar. yol. park gibi yerlerde bulunmasi vedolayisile
üzerinden geçecek trafigin tonaif nazari itibara alinarak te~sbit edilir.

.o \ ,

Sokak ve caddelerde bulunan bacalarin muayene kapaklari font veya beton, dolu'forit olarak
intihap edilir.

Kapak tipleri. uzerinden agir vesaitin geçecegi yerleregöre iki tip olarak ku)lanllir.

1Ji

2) Sütler ve Süt!ü bacalar
~ ,

Sokak meyillm'inin mecralariçin k,abuledilenmeyillerden fazlaolmasi hallerinde mecralar
, üzerinde süt veya kaskat yapmak suretiyle mat/up meyiller elde edilir.

Boru macrolarda sütler muayene bacalarinda teskil edilir. veya sütün yapilmasi zaruri olan

her mahalle bir muayene bacasi konulur,. Prensip hib.arile bu tip meçralar$. her istikamette - mec-
ranin temizlenmesi, meydana gelen gazlarin havcHfndirilmasl'J süt mahallinde suyun kazanacagi
kinetik enerjidolayisiyle tahribat 'yapmamasi için teçibitler alinir.

Umumiyetle süt irtifai 2.00m. denfazla alinmaz.

Istinar hallerde' I11phallr sartlar müsait ise 4.00 m. ye kadar süt irtifai kabul edilebiHr.

içine girilebilen medalarda kaskat yapmak suretile muayyen meyiller temin e~dilir.
3) Yikama Bacalari

Mecralarin :temizlenmesi l1)aksadl ile uç noktalar da ve diger lüzumlu görülen noktalarda te-
sis edilir. Bu gibi bacalarinistimali halindebacalarda suyun sisirilmesi ile evlere suyuntepmeme-
sine bilhassa dikkatedilmelrdir. Uçta büyük hacimii bir tek yikama bacasi yapilacak yerde. temiz-

lem~sinin duhü müessir olabilmesi< için - muhtelify~rJ~rde küçÜk hacimii yikama bercalarmin tertip-
lenmesi tercih olunmalidir. Gerek \ileri tepmemeyr ve gerekse muayyen hacimda bir suyun idiha-
nni temin etmek maksadile billImumyikama bacalarinda dolu savaklar bulunmalidir. Bilumum

Yikama hacalarivasitasile yapYlacak temizlemelerde gerek suyun iddiharmive gerekse bu suyun
ani olarak lagl,m borularina se/ki ile borular'öahiUnde kuvvetli akintiolmasini. temin için boru

agizlarina siber ve Islape gibi manevra ci~azlari konulur.

"

Yikama suyunun temini güç olan yerlerde, pis suyun, biriktirilmesi suretilEryikama cihetine
, .gidile5ilir.

MeQa ,baslarinda ve akis siir~atinin O.SO m/sn den az oldugu yerlerde yikama bacalan va-'
zedilir. Ayricamecralarda husule gelebilecek rpetan V.s. gibi gazlarin tesirini gidermek 'için mec-
ralarin havalandinlmasi temin olunur. '

4) , Yagmur Suyu Giris Bacasi ve ,izgaralar

Iri ,daneli fazla rüsubat geldigi takdirdeyagll)ur-suyu baca agizliklarina
cihetine gidilir.

kovalarin konmasi
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Yagmur suyu miktarina, yolun arzanive tulani meylin~ göre izgara~eb~di:v~ baca~ralikiari'
hesaplanara'k tayin edilir. Yagmur suyu giris bacalari plan üz~rrne islenir ve kovali ol.anlan,ayri~ ,
ca isaretlenir. Buna ait Iiiesaplarprojeye eki en ir. ' , ',,: '

LV- DOLU SAVAKLAR ,/"
'o

>,,'

'. "

, ,
, .. .. '

Sehir içerisinde~çay ve derel~r bulunursa yagis sularinin ceryani esnaij.lnda,~anE!liza'syoh 's~~e~'.',
kesini tahfif için bu nevi tesislerden faydalanilabilir. çay veya derenin sarfiy<\l, vekar~kter,inei' '

pis sularin sürükledigi cisimlerin miktarina, zararli olup olmamalarina bagli plrjia~Üzere','1 /1):1/10 ,
a, kadar sulandirilmis olan yani 4..yagmur, 1 pis su veya ,9 yagmur ve 1;pis ~\J' seklinde s~lanf",,'
dirilmis karisik sistemin sulari dolu savaklardanmecralara verilerek tardedilir. :',:' ,

e
, , ,, ,

Dolu savagin ebadini gösterir hesap ve resimler projeye eklenir v~,:sebekeplanindayerle:, '.,' ,
ri gösterilir.

" ' , '

",

V - KUSAKLAMA KANALLARI
": .

" '

Sehir kanalizasyon mecrasina sehir disi bölgelerinin su vermemesi, imkan nisbetineis sag~ '"

Ianmalidir. Bu maksatla kusaklama kanallari yapilir. ,Bunlarin Plan, kesit; p~qN:-ve, hesapla!T pr~~
jeye eklenir. ' ' , "';,;

o ,

Vi - SiFONLAR VE iERS SiFONLAR
'c,:::, ,./:':, ",-~',:;" ,

Lagim mecral~mnda sifon ancak baska sureti hal kabu~ etmeyen yerterde:yap"tn1a!ldir'~aÜ'
takdirde sifondan evvel sularin bir izgara' ile kum kapanin dan geçirilmesi 'mecbUridir. 'SHon' içi~~ "

de asgari i m/sn lik sürat olmali ve rüsubatin çökmesiniönl~yici ve ic~bliid~,:,:temizlenmesir)i
mümkün kilacak tertibat alinmalidir. Buna ait hesap ve resimler projeye ekleryiro'"

, .--

VII - TU(UMBA TESiSLERi ;-:,

, Lagim sularinin terfi edilmesinin zaruri oldugu hallerdekullanIJacak-ril~t,ôpqriplarin~\isafi;'da'
gözönünde bulundurularak motopomp tesislerine ,ait projeler tanzim edilir;:)i'1t,hap::edil~n'-J~1()to~:' ",

~ pomplara ait karakteristiklerye hesabat projelere eklenir. " ,,' '~;" "', <;::«:~", "

',~ ," ,t' ,,',' .

Bina ve isletme mevzuu da gözönün'de bulundurularak zarÜret oiniadi'kç,~ :tert'i,"'~~ahaHetl:'
, sehrin kesif bölgelerinde bulunmamalidir. \ '

, '",'

, Motopompun intiJlabinda muharrik kuvvet temini, düsünülmeli' ve, müm;Ö.:r::m~rteb'e' ele'ktr:ik :,,'
tercih edilmelidir. Bu halde enerji nakli ve teferruatina ait projeler de' ~am:im,.'~diiir. Zaruret 'pi~ "~",

madikça ve ekonomik bakimdan tercihi icabettiren' sebepler bulunmadikça' &ufatmecrala( için-- :,:
, ' ' , .. ' " ',' ,,,'o " "

den mümkün mertabe tabii meyillerle akitilir. Tulumba 'tesi~lerinin intha~inda '.~~:'sarf,iy8h h~si~ "-',0'
- lacagi irtifa ~e bilhassa lagim suyunun evsafi nazari. dikkate alinir.B,undah bas~'a tesifiin'>daimi: ," ,

isle,tme tarzi ve maliyeti de proje düzenlenmesinde gözönüi;ide, bulu,r:idurl,J!u(" ' ' ",
" ,..,

Viii '-:- MANSAP TESi~LERI

Tefrik sisteminin tatbikinde y~gmur suyu rT1ecral~riiiin;mansap maha~ler.tr1e.ail prqje~rle,(
tevhit sistemde dolu savaklardan akan sularin mansap rnahallerindeyapit~c8k',--tesisler tiPPJ:ô~,"'" ' ,," ,',' --'

ler halinde verilebilir. Ancak :bu gibi tesislere ak projeleryaninda tesisie,j.Jf:hbelli basli hatiari':"

ve bilhassa desarj yerinde muhtelif Su 'seviyeleri ve gereksekanalda"~li'$~~~Y.~~t) i,g6sier,ili.r..:\y~'r;"

hiZ pis sularin nihai desarj yerlerinin, tasfiye te~isleri ile birlikte veya,~ai1iy~':':::~dfl~~;i:,;tri~n;:','.,'
saplarina akitilmasi halinde rriüstakil olara'~ projelerinin tanzimi sarttir.,:,:,'

"",.';';i';'~:~",



Mansap mahalleri dere sahilinin dolmaya müsait olan yerlerinde seçilmemelidir. Ayni za-
manda pissuyun «Vorflüter»e iyice karismasi için tertibat düsünülmelidir.

l

-/

B -MECRA KUTULARiNIN HESAP VE TAYiNI

Mecra kuturlari,- tipleri ekli olan sebeke hesap tablolarinin. doldurulmalari ile tayin olunur.
Mecralardan y~gmur suyu akmasi halinde gecikme- nazari itibara alinir. Yagmur suyu miktarinin
hesabinda gecikme plani (Summenlinienverfal1reri) çizilmek suretile- gecikmenin tesiri.' nazari
itibare alinmalidir.

i - DERiNliKLER
i ,

"

Mecralarin zemtn .içindeki derinlikleri mahalli iklim sartlarina: binalarin bodrum derinlik-
lerine ve halen fersedilmis bulunan su, havagazi,! elektrik ve P. T. T tesislerinin, der"inliklerine ta-
bi olarak ve içmesuyu borusunun alt müvellidi ile pis Su borusunun üst müvellidi arasinda kat

farki en az 30 cm kalmak üzere t,esbit edilir. Bununla beraber bu gibi tesisler bulunmayan mahal':
lerde mecra üstünde asgari 1 -m ve' bu gibi tesisler insa edilecek olan sokaklarda ise mecra üze-

rinde asgari 1.50 m toprak kalinliginin bulunmasi lazimdir. Bu asgari miktarlariçin ayrica don
derinligi ve seyrüsefer darbeleri de nazari itibara alinmalidir.

'."

ii - MEYiLLER
\-

'-,

Mecralarda meyiller 1/A seklinde ifade edilir. Asgari meyil, mümkün mertebe süratin 0,50

m/sn den ve pis su derinliginin 2 cm den asagi düsmemesi esasina mi:js~epiden tesbit. edilme"
I,idir. Asgariderinlik ve hiz sartlarinin tahakKuketmedigi baslangiç mecralarinda yikama tesisle

ri ~pilmalidir.

Mecralarda azami sürat, yagmur sebekesinde 4 m/sn, pis su veya kari91k su nakleden mec-
ralarda 2.5 m/sn. 'civarinda olmalidir. Fakat herhalükarda bu süratler mütenaziran 5 m/sn ve 3
m/sn yi geçmemelidir.

Mecraiara verilecek meyiller hususunda asagidaki cetvelden ancak bir fikir edinmek üzere
istifade edilebilir; asgari, azami hiz ve pis suyun asgari derinlik sarti gözününde t.utularak tablo- '
daki meyiller alinabilir."

et
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Azami Meyil
En müsait meyilMecralar Asgari meyil Normal Istisn"ai-

Ev baglantilari
1 : 100 1 : 15 1 :'"7 1: 50

(o 15 cm. .
Baslangiç mecralari 1 : 300 1 : 15 1 : 7 1: 50 - 1 : 1500 20 - (o 30 cm.

Tali mecralari
1 : 500. 1 : 25 1 : 15. 1: 100 - 1 : 200

(o 35 - (o 60 cm.

Ana mectarar
1 : 1000 1 : 50 - 1 : 200 - 1 : 500(o 65 - (o 100 cm. -

\

Ana kollektörler
1 :3000 1 : 75 - 1 : 300 - 1 : 750"-

(o 100- (o 200 cm.



x
III - KIRMIZI KOTlAR (MECRA KaTLARi)

Derinlik ve meyil sartlari nazari itibara alinarak ve ayni zamanda asgari hafriyat yapilmasi
esasina müsteniden tayin edilen kirmizi katlar, sebeke hesap cetvellerine ve sebeke planlari üze"
rine yazilir. '

LV - MECRA KUTURlARININ HESAP VE TAYiNi

ilketüd raporuna Alaka!i Vekiiletlerce verilen mütalaa, ve esaslar ile gerek pis su ve gerek-
se yagmur suyu için beher hektardan gelecek olan sarfiyat miktarlari tesbit edilmis bulunmak-
tadir. '

Cb,

Boru kuturlarini tayinde kullanlla9,ak sebeke hesap tablolari tipleri eklidir.

Makta hesaplari, «Kutter» formülü ile yapilir.

Bu formül:

100VR .

,V = , -,,/JR-----

b+VJR---

Q = V. F dir.

Burada :,

F '= Su ile dolu e,nkesit alani (m2)

F
\

R = : hidrolik 'lariçaR
r

J = Mecra, dahiHnde suyun vasati sürati (m/sn)

Q = Mecra' dahilinde suyun sarfiyati (m3/s)

b = Pürüzlük emsaif

~ r = Islak çevre (m) dir.

Kanalizasyon mecralarinin ,hesabinda beton borulariçin b = 0.35 alinir. Bu formüle ---göre
hazirlanmis «Wild» tablolarindan proje tan?iminde istifade edilir.

Tefrik sisteminde; Usul, olarak yagmur ~uyu mecralan tam dolu, pissu mecfalari azami'
, 0.40 7 0.60 dJlu aktigina göre hesaplanir. Ancak mecraya yeralti suyunun-' sizmadigi evlerden

yagmur suyu gelm~digi malüm olan yerlerde makta~zami 0.80 doluolarak da hesaplanabilir. Bu
-kollektör için yine suyunOAO - 0.60 dolu aktigikabul edilir.

Tevhit sisteminde is-€!mecmu sarfiyat nazari itibara alinarak rnakta dolu olarak hesaplanir.

Tevhit sisteminde yagmursuz zamani,ardaki pis su akimi için derinl'ikvehiz sartlari nazari
itibara alinarak icabinda hl!susi maktalar intihap edilir.

c - iNTiHAP EDiLECEK MECRA PROFillER!

Profilerin intinabinda insaat malzemesinin temin Ve maliyeti ile intit:iap edilen sebeke siste-
mine göre bu profillerde gereken süratin 'v~ sürüklemenin temini ve mecralarin üzerinde kalll)a-
si gereken asgari toprak sihani, caddelerde boru döseneceK mahaldeki v..A.S. seviyesi durumu,
mahalli isçilTkler gibi unsurlari nazari itibara {alarak mecranin cinsi ve makta sekilleri tayin edilir.
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i - SIRLI KONK BORULAR

Bu tip borularla mecra.larin teskilinecevaz vardir. Kanalizasyon islerinde elverisli sirli künk
borularin tedarikimkanlari mevcut oldugu takdirde, bu künklerin evsafi, maliyeti V.s. gibi husus-
lar raporda dercedilmelidi.:.

Kullanilmasi halinde bu borular ve hususi çalari DiN 1230'a uygunolmalidir.

ii"";'" BETON BOZLER

DiN 4032 deki sartlari tahkik etmek ve içi tecrit edilmek sureti le kanalizasyon mecralari be-
tonbüzlerden teskil edilebilir.

, -
Statik bakimindan gayri müsait kuvvetlere maruz yerlerde

edilir. .

büzler ayrica beton ile takviye \j

iii - SANTRiFOJ VEYA ViBRE BETON BORULAR.

Temin edilebildigi ve iktisadi oldugu takdirde tercihen kullanilir.

iV - BETON MECRALAR

Sarfiyatin arttigi mahallerdeyumurta ve agiz profil (basik profil) mecralar kullanilacagigibi
diger tiplerde intihap edilebilir.

. Seçilen tiplerle beton mecraJara verile,cek ebad bilhe,sap tayin edilerek gösterilir.

, V - MECRALARIN HENDEK GENiSliKLERi'

Hendek arzani maktalarinin tayininde: Mecranin insai hususiyeti, hendeklerio. iksa edilip
edilemeyecegi ve iksa edilemeyecekse hE!ndek içerisine toprak kaymaiiiasi için hendekler veril-

mesi gereken sev zaviyesi nazari itibara alinir. - .~
Asgari hendek genisligi 80 tm olarak intihap .edilir. Büz veya slrJikünk mecralarda boru

eklerinin yapilabilmesi için boru dis kenari ile hendek. kenan arasinda 30 cm lik bir mesafenin
bulunmasi lazimdir. Mahallinde dökme beton mecralarda ise beton dis kenan ile hendek ara-
sinda 40 cm mesafe bulunmalidir.

VI. -,. BORU TEMelLERi

Yeraltisuyu çikacak mahaller için fersiyattaki müskülat nazari imiara alin-malidir. Eh.i mak-
satla mecra temellerine drenaj yapilabilir. Alelumum borular dösenacegi zemin cinsine tabi ola-
rak toprak üzerine fersedilebilecGgi gibi, kayalik zeminlerde taban tesviyesinin temini bakimin-
dan asgari 10 cm kalinliginda kum veya ince çakil veya çürük zeminlerde ve mecrain takviyesi
icabeder:i hallerde 200 dozll) bir beton tabakasi üzerine de fersediiebilir. Ancak temei bakimin-
dan. hususiyetgösteren mah,allerdt3 lüzumlu tertibat almak ic~beder.

Drenaj yapilmasi halinde kuturlar' su irtifaina ve meyle gö~e intihap edilir. Kasaba-da su sar-
fiyatinin az olmas: halinde niuvakkat olarak daimi akimin ve sularin sürüklerne gücünün attinI-
masi için yeralti sularindan veya akarsulardan jstifad~ ,imkanlari dü$ünülebilecegi gibi bu gibi su-
lar la mecralarin daimi temizleme imkanlari. da gözönQnde tutulur.
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D - SULARIN UZAKLASTIRILMASIVE TASfiYE
, " -

i - MUHTEliF TASFiYE KADEMElERiNDEKi Pi.S, SULARIN EVSAFI, VORFLüTER'iN

, ETüDü VE PiS SULARIN" HANGiMUAME~EYETABi jUTULARAK VORFLUTER'E VERiLEBIlE-
CEGiNiN TAYiNi ' ,

1 ) Pis sularin~vsafinin taymi

Evlerin ve endüstrinin kullanilmis sulari ve yagmursularindan mütesekkilolan sehir pis SU"'

lari, çökmeyen ve çökebilenkative kolloidal cisimlereerimis cisimleri ihtiva eder. Bu madde-
lerin 24 saatte nüfus, basina isabet eden ortalama degerleri gram olar~k asagida cetvel 1 de

gösterilmistir. , ' '"

$. -
.

Çökeltilebilen muallak maddeler
'I&~y, Çökmeyen,» »

Erimismaddeler'
Yekün

MiNERAL
Günde Nüfus

basina [gJ
, 20

10
50
80

, Uzvi
'Günde Nüfus

,,'b~sina. [gJ
40
20
50

110

"YEKüN

Günde Nüfys
basina [9J

60
30

100,
19.0

--- -,---~ ~---'----... --
'Cetvel: 1

izgara ve kumkapaninda tutulan-yukaridaki cetveleithaledilmemistir.
Pis, sularin pislik derecesi. uzyi maddelerin parçalanrTiasi ' için lüzumlu (biyosimik oksijen

ihtiyaci aSB), il,e ifade -edilir. Musait olan Vorfluterlerde, SgArilük \tabii tasfiye ile iktifa, edildi-
ginden. pis suyun 20° suhunetteki5: günlük biyosiniik oksijen sarfiyati (BSBS) lüzumu halinde

, ,

alinan nÜmune!erle tesbit edilir.

Endüstri sularinin BSB5 b~kimindan evsaf ve miktcirina göre ne kadar nüfusa> tekabül et-
tigi cetvel 2 de ,gösterilmistir. Bu 'cetvelde. ham pis suyun nüfus basina günde BSB5.,miktari
54 gr. kabul edilerek endüstri_sularinin 20° deki BSBS miktarlarinin kaç nüfusa tekabülettigi
hesaplanmistir.

ct Endüstri Türü Esdeger Nüfus,

Süt mamülleri, peynir hariç beher 1OOOlt.sOt için
Süt mamülleri, peynirdahil, beher1000 It. sOt için
Ispirtomamolleri, beher 1000 It. hububat için
Bira fabrikasi., beher 1000 It. biraiçin
Nlsastaimalathanesi, beher 1000.It. hububat için .'

, MezbaM, beher büyükbas hayvan için' '
Mezbaha, beherkOçOkbashayvan için
Seker fabrikasi, beher1 000 kg. pancar için
Renkaçma tesisleri, 1000 kg. esyaiçin
KükürtlO boyalarla boyacilik, beher 1000 kg. esya için
Kçigitfabrikasi,beher1000 kg. kagit için'
Kereste-yüzünün- islenmesi ve cila, beher1 000 kg. kereste için
Sülfit-selOloz elyafi imal,i; beher1000 kg. elyaf için' ,
Keten ve kendir islenmesi, beher1000 kg. malzeme için
Yün yikama tesisleri, 1000 kg. yOn için'
Tabakhane, beher 1000 kg. hamderiiçin

, çamasirhane, beher 1000 kg. çamasir için

(

30 - 80
1'00 --- 250

1500 -2000,
300 ~ 2000
800 , 1000
70 -- 200
30 -80

120 - 400
'.250 - 350
2000 ~' 3500
100 -300
50 -80

4000 - 6000
750 - 1150

2000 ~, 5000
,1000 -'4000

700 -"-2300

19
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i
i
i

Pis sudaki ~zvi maddelerin parçalanmasi iki kademede olur. Birinci kademe.de karbonlu
uzvi maddelerparçalanir. Bu paryalanmaniii + 20° de takri"ben 20 günde sona erdigi kabul
edilir. Ikinci kademede, dana uzun fasiiada azotlu uivi maddeler parçalanir. Ekseriya birinci ka-
demenin besinci günü. ile iktifa edilir. .

Pis sudaki I,Jzvimaddelerin + 20° deki par:çalanmasiiçin lüzumlu oksijen ihtiY,açlaricetvel :
:3 de gösterilmistir

Yalniz izgaradan geçirilmis pislik derecesi % 100
Tersip havuiun~a çökeitilmis pislik derecbsi % 65
Tersjp havuzunda çökeltilmis ve klorlanmis pislik derecest % 50
Durutulmus pis su, az yüklü perkalatör yataginda tasfiyeden son-
ra ikinci defa durutulmus ise pislik derecesi % 15 .

Durutulmus pis su, çok yüklü perkalatör yataginda tasfiyedEm son-
ra ikinci defadurutulmus ise, pislik derecesi % 30
DurutullTItus pis su~aktiflestirilmis. çamur metoduile tasfiyeden
sonra ikinci defa durutulmus ise pislik derecesi %10

Cetvel: 3

BSB 20 BSB 5
Tam .oksijen 5 günlük'

ihtiyaci oksijen ihti-
Nüfus basina yaci nüfus ba-

(gram) sina (gram)
80 '54
52 36
40 27

if

+ 20° suhunette BS B5 = 1 kabul edilerek muhtelif gün ve suhunet'lere göre biyosimik ok-
sijen ihtiyaci (BSB). cetvel: 4 de gösterilmistir.

"

.Cetvel : 4

20
',-

24 17

12 8,2

8 5,5

Ge.çen . Suhunet. GO olarak
günler 5 10 15 20 ' 25 30

1 0.11 . 0.16 0.22 '0.30 0.40 0.54
2 0.21 0.30. 0.40 0.54 0.71 0.91
3 0.31 0.41 - 0.56 0.73 0.93 1.17
4 0.38 0.52 0.68 0.88 1.11 1.35
5 0.45 0.60 0.79 1.00 1.23 1.47
6 " 0.51 0.68 0.88 1.17 1.31 1.56
'7 0.57 0.75 ' 0.95 . 1.10 1.40 .1.62
8 0.62 0.80 1.01 J.2 1.45 1.66

- 9 0.66 0.135 1.06 1.28 1.49 - 1.69
10 0.70 0.90 1.10 1.32 1.52 1.71
12' 0.77, 0.97 1.17 J.37 1.56 1.73
1'4 - 0.82 1.02 1.21 1.40 1 ;58 1.74
16 0.85 1.06 1.24 1.43 1.59 1.76
18 0.90 1.08 1.27 1.44. 1.60 .76
20 - 0.92 1.10 1.28 1.45 1.61 -
25 0.97 1.14 1.30 1'.46 - -

Birinci kademe' i

'

,
için lüzumlu

-1.02 1.17 1.32 1.46 1.61 1.76
tam oksijen

miktari .
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2) Vorfluter'in etüdü

.0

Pis sularin vorflutere baglanabilmesi vorfluter faydalanmaya mahzur teskil~ etmemesine,
Vorfluter'in evsafina, yani havadan alabilecagi oksijen miktarinin, pis' su1laki uzvi maddelerin par-
çaJanmasl için lazim olan biyosimik- oksijen ihtiyacindan (BSBS) fazla olmasina baglidir. vorflu-
ter'deki oksijen fazlaliginintayininde, sudaki oksijen muvazenesinin bozulmamasi, bilhassa canli
aleme zarar gelmemesi ehemmiyetle gözönlinde tutulur., Baliklarin yasamasi icabeden sularda as-

g~ri 3 - 4 g/m3 oksijenbulunmalidir. '

Vorfluter'in pis s~ katilmadan önce uzvi madde. ihtiva etmesi, tabanda uzvi çamur bulunmasi
gibi sebeplerleoksijen ihtiyac varsa, etlidde de ve suyun alabilecegi oksijenin sarfedilmesinde
bu husus gözönlinde bulunduruiur.

Vorfluter'in hava ile temas eden sathindan oksUan alma kabiliyeti; Suyun suhunetine, at-
mosferin ba,sincina ve Vorflutersuyunun osijenle isba -nisbetine baglidir. Etüdlerde, suyun yaz
aylari ortalama suhunetini20° olarak kabulü mutaddir. Iklitni sicak olan yerlerdebu ortalama da-
ha fazla ise, bu hususkale alinir. Normal atmosfer basincinda ve muhtelif suhunetlerde tatli su-
larin mesb"u halde ihtiva ettikleri oksijenmiktari cetvel: 5 de gösterilmistir

.fW,

Cetvel: 5

+ 20° suhunette muhtelif isba nis~etleri için}'orfluter'in q/m2 olarak birgünde alabiIe-
cegi oksijen miktari cetvel: 6 gösterilmistir.

~

i .

Vorluter .suyunun oksijen isba nisbeti, blzatihi harcadigi oksijen miktari, alinacak' nümune-

lerin tahlili ile tesbit edilir. Akarsularda icabinda BSB5 ve IÜzumu halinde daha uzun 1asila için
vorfluterin muhtelif yerlerinden alinan nümuneler kiymetlendirilerek pis suyun ~uni tasfiye kade-
meleri hal<kinda karara varit ir.

21

. SuYun . Oksijen Suyun Oksijen, Suyu no Oksijen Suyun Oksijen
suhuneti mg/1 suhuneti mg/1 suhuneti mg/1 suhuneti mg/1

O 14.57 8 11.81 16 , '" 9.85 24 8:42
1 14.17 9 11.5,3 17 9.65 25 8.27
2 13.79 10 11.25 18 9.45 26 8.11
3 13.43 11 10.75 19 9.27, 27 '7.95
4 13.07 12 11.00 20 9.10 28 7.81
5 12.74 13 10.51 21 8.91 29 7.67
6 12.41 J4 10.28 22 8.74 30 - 7.52
7 12.11 15 10.07 23 8.58

'C . % olarak
No. Oksijenin isba nisbeti O 20 40 60 80 100

1 Ufak havuz 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 O
2 Bliyük göl 4.8 3,.8 2.9 1.9 1.0 O
3 Yavas akan Nehlr 6.7 5.4 4.0 2.7 t.3 O
4 BÜyük Nehir 9.6 7.6 - 5.8 3.8 '1.9 \ O
-5 Süratli akan Nehir 15.5 .12.4 9.3 6.2 3.1 O
6 Tabii kaskatli Nehir 48.0 38.4 28.6 19.2 9.6 O

6. griba çok alçak sular dahildir.

, .

--



3) Pissuyun vorfluter/e verilmesi

Vorfluter suyu, içmesuyu için ve gida encft.istrisinde kullanilmiyorsa veya kenarinda plaj m~v-

cut degilse yukarida a ve b maddelerinde zikredilen etüdleç yapilmakla beraber, netice müsait
çiktigi takdirde; Akar sularin asgari miktari pis sulaiin asagida ,gösterilen misli olmalidir.

izgara veicabinda kumkapanindan geçmis pis
suiçil1 30 l11i~lir'den fazla izgara ile kum kapaninao.-
ilaveten tersip havuzunda durultulmus pis su için
Tersip havuzunda durutulmus ve klorlai:imis pissu, ,

için

20 - 30 misli

15 ,- 30, »

Durultulmus ve az yijklü perkolatör yat;iklarinda
'tasfiye edildikten' sonraikincidefa durultulmus
pis su için

-c- iJ)10 - 15' »

Durultulmus ve çok yüklÜ perkQlatör yataklarinda

tasfiye edildikten sonra ikinci data durultolmus
pis su için

'"

5 -10 »

Durultulmus, ,akt~flestirilmisçamur metodu~ile tas-
fiye edildikten, soni:a ikinci defa qurultulmus pis su
için 3 - 5 »

Pissuyun yalniz izgaradan geçirilerek Vorflutere verilebilmesi için Vorfluter akarsu olmasi
halinde süratinin' 0.50 m/sn'den fazla olma~sI sarttir. Daha düsük süratlerde akarsu büyük olsa bile
su kum kapanindan" ve tersip havuzundan geçirilir:

Hangitasfiye kademesindeolursa olsun vorfluter'e verilen pTs suyun Vorfluter'e iyi karisma-
sini temin için Iü,zumu halinde, gerekli tertibat alinir. Sahil kenarinda, bilha~sa kavislerin iç ta-
rafindan 'verilen pis sular iyi karismaz.

Lagim suyunundeniz veya göl,e dökülniesi halinde desarj noktasinin izgaradan sonra müm-
kün oldugu kadar sahilden suyun:', içine dogru ulatilmasi muvafik ollJr. Ayni zamanda desarj ye-
ri, sehir imarhududundan, asgari 5.0 m ve imar. hudududisindakimeskenlerden de ~sgari 100 m
mesetfede bulunmalidir.

"
, "'

. Vorfluterden uzvi maddelerinin parçalanmc;i sahasi içinde içmesuyu,. gida, endüstri suyu ve.
'plaj olarak faydalarimasi h-alinde en .ileri derecede suni biyolojik tasfiye yapilir veklörlanir.

Içmesuyu alinan Vorfluterde tuz (NaCl) miktari 250 mg/2den fazla olmamali. Koli "miktari
muayyen siniri asmamali ve fenol gibi suyun, tadini bozacak maddeler buh.inmamalidir,

Pis .su yu!<aridazikredilen mahzurlari tevlitediyor ise Vorflutere, verilmeyip baska bir sekil-
de'tasfiyeye tabi t~tulur.

ii ~ TASFIYE TESiSLERI

1 7'" MEKANIKTASFIYE

Vorfluteruzvi maddeleri, tabii olarak dekompoze edebilecek sartlarihaiz ise pis su yalniz iz-
gara ve elek tesislerinden geçirilerek dogrudan dogruya buraya ak/tilabilir:. '

Pis suyun ve vodluterin evsafina göre 3 mm den yukari büyüklükte olan cisiiiileriri,tutulma- 1

Isletme müskülati dolayisile elek tesisleri zaruri blmadikça kullanilmamalidir.
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a) , Kab~ Izgara ve elekler

ii1) Kaba Izgaralar.
, .

Araliklar 40 - 50 mm. olur. Yuvarlakboru, yuvarfak demir, veya lama demirlerinden teskil edi-
lebilir. EI/e temizlenenler 1/2 . 1/3 meyildec konulmalidir.

Izgara arkasindaki sürat, teressObatl önlemek için 0.60 m/sn. den asagi olmamali ve izgaranin'
tikanmasi halinde suyun geri tepmemesi için bir dolu sava k ve derivasyon tertibatina haiz bulun-

. malidir. '

Dolu savagi agzina '1 QO mm arahkli dik bir kaba izgara önüne batardo kiris yuvarlari kona-
caktir. Pompa ye sa ir mekanik tesisler kullanildigi takdirde 20 mm aralikli izgaralar k9nur. Bu iz-
garal~r da iyukaridaki sart ve teçhizati haiz olmalidir:

izgaralarda tutulan i;naddeler ufak tesislerde el/e, büyüklerde makina ile bertaraf edilir.

. izgaralarda tutulan mad(jeler ufak tesislerge gömÇilmek, büyüklerde ufalanip pis suyu ka-
tilamak' veya yakilmak sureti le imha'-"edilir. Bu is için luzumlusaha ,ve tesislerinebadlandirilma-
si için 40 - 50 mm iik izgaralarda senede nüfus basina 2 - 3 iitre. 20 mm liklerde ise 5 - 10 litre
miktarinda madde tutulacagi esas alinir. Büyük tesi'slerdeki imha edilis veya kiymetlendirilmis

se,klineait tafsilM prOjeye ilave edilir,,' , ,

izgaralarda hamule kaybi- :

4/3
' S

) v~"

C =:O.''13 (~ '2g ,

sin o:

Burada: s =:o Çubuk kalinligi
b == Çubuk :araligi

y'

~ = izgaranin hendesi sekline göre bir emsal (lamalarda 2.42 yuvarlak maktada1.79)
1,79)

ci == Izgaranin, ufuk ileyaptigi zaviyeyigosterir.

a2 f Elekler: '"

"Vorfluter,.. pis suyun, durultulmadan ve biyolojik tasfiye yapilmadan verilmesine müsait fa-
kat iri 'mtJa~lak..maddelerisürükliyemez dUrumda ise, bu maddelereleklerle tutulur.

Elekler "Vorfluter"in evsa'fina göre 3 mm ye kadar olan muallak daneleri tutac,ak sekilde

tertiplenir.' Nüfusbasina senede 15 - 20 litre kati m~dde husulegelecegi nazari itibare alinir.

Elekler ufak tesislerd~ elle. büyüklerde makina ile temizlenir.Elek tipi ve isleme tarzi hak-

kinda projedeizahat verilir.

b) Kum Kapanlari

Kum getiren sularda kumu t~sfiye tesislerine göndermeden bertaraf etmek üzere kom ka-
parilaritesi-s olunur. SütatO.30 m/sn civarinqa alinir. Günlük pis' suyun 12 saatte akacagi kabul, 'r

edilerek ebad tayin edilir. '~,/ ,

Degisik sarfiyatlarda. bilhassa tevhit siste,mlerinde süratin az degismesi temin eçmecek se-
kilde tertibatalinir. NüfUs basina senede (5-12) litre kumun isabetettiQikabUledilir.

Tesisin ebadi. 1 'haftalik kumu istiap edecek ve istenen danevi çökeitecek sekIlde seçilir.
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Kum k,apanlari isletmeyi aksatmayacak sekilde ya yedekli veya derivasyon tertibatin. haiz
olmalidir.

Uzvi maddenin kumla birlikte çökmesi önleoemedigi takdirde icabi halinde kum kapanindan
çikarilan kumlarin uzvi maddelerden ayrilmasi için ne gibi muamele yapilacagi projede gösteril-
melidir. '

c) Yag Kapanlari

Yag kapanlar ekseriya fabrika artiklarini ihtiva eden kanalizasyon tesislerinde yapilmalidir.
En az iki tane olmali ve ebadlari da pis su sarfiyatina, yagin yükselme 'süratine göre tayin olun-
malidir. Büyük sehirterde yaglarin yükselme süratini arttirmak için havalandirma tertibati yapilabi-
lir. Bunun için 1 m3 suya 0.1 -0.2 m3 hava hesabedilir.

Pis suyabüyük miktarda benzin veya patlayici yaglar veren büyük garaj, tamirhane V.s. gi
bi tesislerde emniyet bakimindan münferit olarak benzin kapanlari yapilir.

Ii'

d) Tersip Hdvuzlari

d1) Tek katli tersip havuzlari:

Sudakirnuallak maddeleri tut,mak için pis $uiar ters ip havuzlarindan geçirilir. Umumiyetle
normal pis sularda çökelme müddeli" 1.5 saat alinir. Hesaplarda günlük pis suyun 12 saatte aka-

cagikabul edilir. Vorfluter müsait ise ve kaba maddelerin eleklerde tutulmasi, isletme müsküla-
ti tevlit ediyorsa 20 dakikalik kaba bir ters ip yapilabilir. Tersip havuzundakiakimin mütesavi ol-
masi için giriste ve çikista havuzun eni boyunca birer savak tertiplenir. icabi halinde ayrica gi-
riste ve çikista delikli dalmis perdeler de konur. '

Tersip havuzlari, tipine göre icabi ~alinde yedek ii ve çamurlari bosaltma tertibatini haiz ol-
malidir. Ayrica te~si' hususu da düsünülmelidir. Uzunl~masina sig tersip havuzlari umurniyetle
1.5 -2.0 m kafi derinlikte yapilir ve çamur ancak tahammür edip gaz çikarma müddetine ka- ,

dar biriktirilE:jbileceginden (8 - 14) gün çamurun isgal edecegi ölü hacim buna göre tpyin edilir.
Hesaplarda günde nüfus basina 1 - 2 litre çamur nazari itibare alinir. u.

Tabani huni seklind~ olan ve günlükçamuru isletmeyi aksatmadan bertaraf edebilen tipler-
le, makina ile çamuru bosaltabilen tiplerin seçilmesi uygun oldugu' hallerde bunlarin ebad tafsi-
lat ve isleyis tarzlari ayrica verilir. '

Tevhit sistemlerinde "Vorfluter"e yagmursuz zamandaki pis su miktarinin 2 - 3 mislinden
fazlasinin verilmesi mahzurlu ise, normal sekle göre düsünülen ters.ip havuzlari, yagmursuz za-
mandaki pis suyun 2 - 3 mislini yagis müddetine tekabül eden zaman zarfinda tersip edebilecek
sekilde tertiplenmelidir",

Bu maksatla ~tersio havuzunun eni ve boyu ,sabit tutulup ihata duvarlari yükseltilerek ters ip
edilen suyun desarj delikleri yagmur esnasinda su seviyesini yükseltecek sekilde ayarlanir.

5 - 6 misli ve dahafazla sulandirilmis tevhit sistemine ait pis suyun tersibi icabettigi tak-

dirde bu sular yagml,lr havuzlarinda biriktirilir. Bu havuzlar yalniz yagmur esnasinda servise gi-
rerler. Yagmuru müteakip bu sular teressübati ile birlikte normal tersip havuzuna sevkedilerek
durultulur. Bu takdirde tersip havuzlari da 2- 3 misli yüklenecek sekilde tertip 'edilir-

d2) Çift katli tergip havuzlari: (Emscher tipjveya emsali)
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. Butiplerin alt katinda 2 -3 aylikçamur hacminegöre hesaplanan '~çürütme tank", bulunur.
Ost katta durultutan pis suyun taze kalmasi için tabana her iki tarafta asgari 1.2: 1 - 1 : 1 me- .
yil verilebilir. Ortada kalan yarik 20 - 30 cm yapilir. Tesekkü/ eden gazlarin yukari kata çikma-
masini temin edecek sekilde tertiplenir. Bu havuzlarda üst kata taze pis su sevkedilir ve alt
katta çamur tutulur. Alt katta çamuru bosaitici tertibat bulunmalidir. Bu tipteki tersip havuzlari
yubrda belirtilen sartlari tahkik etmelidir.

e) Çamurun Çürütülmesi ve Kurutu!masi

Münferitçamur çürütme tesisleri ?sagidakiseki Ide hesaplanacaktir.
Çürütme tesisi içindeki 'ortalama suhunetin 5°C kabül ile:.

~, ,~

Yalniz tersip havuzui:idan gelen çamur için
nüfus basina ..; , "'...". """'" ..;

Azyüklü perkolatör yataklari ile tasfiye (per-
kolatörden önce ve .sonra tersip yapilmasi halin-
de) nüfus basina .. . . .. ......

Çok yüklü perkolatör y;.ttaklari iie tasfiye
(perkolatörden önce ve sonra tersip yapilmasi
halinde) nüfus basina "'... ...'" ; ......

Aktiflestirilmis .çamur metodu ile tasfiye
(önce ve sonra tersip yapilmasi halinde) nÜfus
basina' ","" ..,... ...:..

Kimyevi çökeitme maddesi kullanilan tersip
havuzu ile tafsiye halinde nüfus basll1a """ .. ... .

hesaplanir. \

30 Jitre hacim

45 »~ »

60 » »

lle e1) Çamur Çürütme Tesisleri

'Rakimi 1500 den yukari olan yerlerde bu degerlerin 1.5 mislialinir."

Çamurlar ya iki katli, tersip havuzlarinin ,altindaki biriktirme ve çürütme' tankinda veya ayri
bir çamur çürütme peposunda çürütülür.

Iki Katli' Tersip TesislerindeÇürütme

Tipi madde Dj2jd1 de izah edilen sekildedir, 'ÇürüYen çamuru bosaltmak için 1.5.;2 m.. su
tazyiki lazimdir. Çamur' borular 0 200 mm olmali ve vana ile teçhizedilmelidir. Kendiliginden
bosaltmaga müsait olmayan .yerlerde tulumba tertibati düsünülür. .

r

Münferit bir depoda Çürütme

Pis suyun sicakliginda faydalanmak üzere ekseriya tersip havuzuna bitisik olarak yapilir.

Sogumamasi için depo üstünde toprak /imla v.S. gibi tedbirler alinir. Ayni bir yerde yapilmasi
icabettigi takdirde., sagiimamasi için yine tertibat a!ii:m. Çürütmeyi çabuklastirmak için icabinda
suni olarak isitma da düsünülür; Çürütme çukurlarinin1 veya 2 katli olmasi hus~su tevsi ve ma-
liyet gözönünde tutularak tayin edilir:

Büyük tesislerde çürüme karistirilarak çabuklastirilir, isitma. karistirma ve bosaltma tertibati
pi\ojede gösteri lir,
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- çamur çürütme tesislerinin muhakkak kapal, yapilmasi gerekli olan ahvalde, küçük sehirler
için iki katli, büyük sehirler için tek,katli sistem tei;,cih edilir.

ToprakÇukurlar içinde ÇÜrütriie

Tesis masraflarindan kaçinilmasinin düsünüldügü Ve kdkunun büyük bir mahzur teskil etme-
digi ahvalde; çamur toprak çukurlar içinde- ç(jrütülebilir. -Bunlar kismenhafriyaLve kism-en imli'i

~-topragi ile teskil edilip derinlikleri 5.00 'm ye kadar olabilir. Çamurun tahliyesi mümkün mer-
tebe, kendi akisi ile temin edilmendir. (Ü~erinde tesekkül eden yüzücü tabaka koku mahzurUnu
kismen giderir;)

e2) Çamurun Kurutulmasi

Beher tava senede 5 - 15 defa kullanilacagina göre ebadlandirilir. Yalniz mekanik sekilde
durultulantesislerde 20 nufusu,.1 m~ biyolojik tasfiyeyi haizolan tesislerde60 nüfusa '1 m~.
olarak hesaplanir.

Kurumamis ça~ur yüksekligi 20-"""25 cm :;ilinir. Çamur Kurutma tavalarinda Üstte 10'-15

cm. onun altinda yukardan asagiya dogru irilesen kirmatas, ç(Ji{11veya cüruf bulunur. Kirm.atci-
sin büyükleri 'içine de dren borulari fersedilir. Tava genislikleri takriben 4 m alinir.

"

/:

2 - BiYOLOJiK l1ASFiYE

Tersip havuzunda durult-i-ilmus pis suyun akittlacagl",«Vorfluter», tabii imkanlari ile pis suyu"
zararsiz hale getirebileceK eysafi haiz bulunmadigi takdirde, pis su biyolojik tasfiyeye. tabi tutul-
malidir. -

a) Tabii Biyolojik Tasfiye

a1) Sizclirma Tarlalari

- Efekti..! çapi O.i-0.5 mm ve homojenitesi olan zeminler si~dirma tarlasi olarakkullanilir.
Bumaksatla tesisin kaplayacagi ~ahada nebati toprak kaldirilarak 2 m derinlige kadarzemin du-
rumunu kati ofarak belirtecek adette nümuneler alinir, efektiv çap ve nomojenite tasdik mercile-=:

. rinin kabul edecegi laboratuarlarda tayin ve -tesbit edilir. . "
Kumsal zemjnl~rde yeralti su seviyesi 2 in dehdaha derin. olmak sartile tabii, filtrasyon ya-

pilir. Bu usul tasfiye çok sert iklimli yerlerde don dolayisile tatbik edilmemelidir..

Zemine sizan sular 1 - 2 m derinlikte takriben 10 m aralikli dren mecraJari vasitasile uzak-
. lasiinlir. Ve bu suyun defeldilmesine ait tesisin rtrojeleride ayrica eklenir.

. Sizdirmatarlalarma za\11anzaman su verilipbekletilmesi icabettiginden azami 6.40 hektarlik
müteaddit tavflar h~linde teskil edilir. Pis su tavalara tahta oluklarla mÜtesav'iyen yayilir. Pis
suyun defaten tarlaya veril.ip mütesaviyen yayilabilmesiiç-in asgari birtavaistiabinda depo yapil-
masilazimdir.

, Tarlada su derinligi 5 - 10 cm olacaktir. iklimi sert olan yerlerde. kisin isletmeyi idame etti~
rebilmekiçin tarlalar 20 - 30 cm derinlige göre ebadlandirilir. Zeminin cinsine göre' bir hektar-
lik tarla 300 - 750' m3/günlük pis su için hesa.bedilir. Sihhat ve içti,mai Muavenet Vekaletinin mü-
$aadesi alinmak _sartile ,pis su tersip havuzundan ge"çirilmedigi takdirde yukaridaki pis su deger-
lerinin yarisi kabul edilir.

Suni biyolojik tasfiyeye t~bi tutulmus pts su verildigitakditde de beher' hektarverilen pis su
miktarlari 5 misline kadar çikprtilabilir.
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Tersip havuzunda d~rultulmus sulardan zirai sulamada ve~balik havuzlarina verilmek suretile
istifade edilmesine mahalli sartlar müsait oldugu takdirde Sihhst ve içtimai Muavenet Vekaletirrin
mütalaasi alinmak sureti le müsaade edilir, Bu takdirde buna ait tesfirqt projesi de yapilir.

b) Suni Biyolojik. Tasfiye

Vorfluterin müsait bulunmadigi, zemin ve mahalli sartlarin tabii filtrasyonu kilmadigi kati
olarak tesbit edildigi takdirde suni biyolojik tasfiyedhetine gidilir. -

b1) Perkolatör yataklari (Tropfkörper)

1&

Perkolatör yataklari tasfiyeyetabi tutulacak "pis suyun tersip havuzlarinda 1 - 1,5 saat müd-
detle durultulmasi icabeder.

. .

. Perkalatör yataklari, «Vorfluter'in evsafina, pis suyun miktar ve karakterine ve memdudiyet
derecesine, mahalli ve topografik sartlara göre az yüklü veya çok yüklü olarak tayLn edilirler.

Dolgu malzemesinin dane büyüklükleri 4- a-:cm alinir,

Dolgu irtifai tabii navalandirm~ ile isl~yenlerde 2 - 2.5 in alinir ve suni. havalandirma ile çali-
sanlarda ise 4 m ye kadar olabilir. Dolgu irtifai büyük Qlanlarda büyük dane kullanilir. ihata du-
varlari harçli kargiT, briket veya betondan yapilir. Bu duvarlarin alt taraflarinda havalandirma de-

likleri birakllir',Havalandmiia deliklerinin .sathi perkolatör üstyüzÜnün %'1 inden asagi olmama-
!idir. iklimi sert olan mintikalar ile sinek <ve koku' mahzurlarinin giderilmesi mevzU-bahis olan
yerlerde delik birakilmayip üstü örtülürve suni sekilde havalandirma yayilir.

. Suyun., tabanda tesekkül eden çamuru sürükleyip birlikte akabi-tmesi için asgari 1/25.
meylinde oluklar yapilir. Bu oluklu taban ile dolgu -malzemesi arasinda haval~ndirmayi temin ~t-
rnek maksadile içi delikli plaklarbulunur.. Dolgu malzemesi pürtüklü yüzlü ve hava ile sutem<isin-
da bozulmayan saglam tas. çürüf V.s. den teskil edil.ir. ,~

Pis suyun mütesaviyen veril.ebirmesini temin etmek maksadile döner fiskiye. sabit fiskiye ve

4 küçük tesislerdedevrjlebilel1 veya damlatanoluklar kullanilir. i

Münferit fiskiyeler 1 -2 m, döner fiskiyeler 0.50-1.00 m piyez.ometrikkaybi icabettirir.

Az yüklüler' 5 nüfus için ~1 m3 dolgu, çok yüklülerde ise 20 nüfus için 1 ma ,dolgu alinir;
Tevhit sistemihdeyagmurzamaninda % 50 fazla yüklenebilir.

Az yüklülerde. satih-yükü 0.1-0.5 m3l~m2i saat

Çok y~klülerde ise satih yükü 0.5-1.2 m3/ii:i2/saatalinir.'

Çok yüklülerde satih yükünün 0.8m3 Im2/saat denbüyükolinasi sayani tavsiyedir.

. Az yüklülerde pis suyun fa.silali ve oldukça sabit miktarda. sevkedilmesi icabettiginde_11bu
hususu temin edecek tertibatprojede bulunmalidir.

Keza az yüklülerde dolgu malzemesi ara,sinda ve tabarida tesekkül edecek Çamurun bertaraf
edilmesi arasinda ve tabanda. tesekkül edecek çamurun bertaraf eçfilmesi için lüzumlu yikama
.tertibatina ait -tafsilat resimleri de verilmelidir;-

iklimi sert olan yerlerde çok yüklü olanlar tercih edilir. Soguk rüzgarlarin tesir etmemesi
bakimindan ihata duvarlarinin dolgu malzemesinden daha yüksek'yapilmasi faydalidir.
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Ço~ yüklülere pis~u inkitasiz olarak verilir. Ancak gece saatlerinde az miktarda pis su ile
çalismasina cevaz, vardir. Çok yüklü perkolatör yataklarinda mühim miktarda tesekklil eden ça-

murun"Vor'fll:Jter"e verilmesi mahzorlu oldugu takdirdeçamur ikinci bir ters ip ravuzunda 2 saat
duru.ltulmak suretHe tutulur ve geri kalan pis su buraya akitilir.

Perkola!ör yataklarinda hasil olan çamur:

Çok yüklülerde günde nüfus basina 0.40 litre,

Az yüklülerde günde nüfus basina 0.16 litredir.

b2) Dald!rilmis cisim (Tauhkörper) metodu ile tasfiye
~

, Yanlari kapali ve havanin geçmesine müsait izgrasi bulunan ahsap kasalar içersine suda bo-
zulmayan cisimler (ahsap liHalar, taslar,kok v.s.) yerlestirilir. Suni olarak tazyiklihava ile öksi-

jen pis su i.çine alttan verilir. Bu maksatla 30 cm ara ile sabit veya rakasyari hareket ed~bilen
borular kullanilir. Dalgiç parçalarin mecmu hacmi takriben yarim saatte hasil olan pis su kadar
olmalidir. 1 mJ pis su için 4 m3 hava lazimdir. Akis sürati, pis su daldirilmis cisimler 1 saat
temasta kalacak sekilde tesbit edilir. .

. Tabanda mümkün mertebe çamurun yerlesemeyecegi sekilde tertibat alinacagi gibi, çökelen-
lerin de bertarafi düsünülür. / '

e

Bu usul ancak kismi bir tasfiye icabeden yerlerde ve bilhassa yagli-fenollü endüstri sularinin
hakim oldugu pis sular için mevzu bahistir. >-.

Buradan ç~kan pis su Vorfluterin evsafina göre icabettigi takdirde tekrar tE)rsi-p havuzlarin-
da durultulmalidir.

b3) Aktiflestirilmis Çamur (Belebtschlamm) metodu:

Bu metod isletmesi masrafli ve bakimi güç oldugundan büyüksehirler için kabili tatbiktir.
T'am bir biY910jik tasfiyeyi icabeden 'yerlerde kullanilir-.

3- KIMYEVITASFIYE
\

Kimyevi tasfiyeden maksat; Muallak maddelerin normal bir durultma ile çökemeyenlerinin
mühii:n bir kisminin çökmesini kolaylastirmak v~h!zlandirmak ve mikroplanöldürmektir. Çökeitici
maddeler pis Sl:Jya bir karistirma odasinda verilir~ Pis suyun odada takriben 10-20 dakika ka-, - i

dar birakilacagi nazarI itibare alinarak odaninhacmi hesaplanir. Ve asgari 3 gözlü yapilir.

Hastahanelerle S. ve i. M. V. nin !üzum gö$terecegi diger yerlerden hasil olan - pis sularin
klorlanmasi için gerekli tesisler yapilir.

'e

Biyolojik tasfiyeyi zorlastiran endüstri sulari ve Vorflutere normal çökelme ile verilmeyen su-
lar için kimyevi tasfiye tatbik edilir. .

, i

Hiç tasfiye edilmemis pis sular,dan ileri derece~e tasfiyeye tabi tutulmus bulunan pis sula-
ra kadar klorlama yapilabilir~ Bu sUretle icabeden yerlerde kokunun bertaraf edilmesi, mantarlarin
ve sinek sürfelerinin öldürülmesi veya bulasici hastaliklara karsi tedbir alinmasi V.s. maksatlar
temin edilmis olur. .

\;

Lüzumlu klor miktarlari: -

Pis suyun mikroplardan bertaraf edilmesi için 20 - 30 gr/m3

Biyolojik tasfiyeye tabi tutulmus pis suyun mikroplardan bertaraf. edilmesi için 1 gr Im'
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Ham suyun yalniz kokudan bertaraf edilmE(si için 4gr /m3 üzerinden hesap eoilir.

4 - BASITTASFIYETESISLERI

Fasii iii. Maddede zikred.ilen 1 inci kademede ki 'pis suyun miktari 10 1/s den az oldugu
takdirde basit tasfiye tesisleri yapllabUir. Bu takdirde projede nihai, tasfiye tesisleri ile birlikte
basit tasfiye tesislerinin de tafsilatl, kesif ve metrajlari verilecektir. Basit tasfiye tesisleri koku ve'
sinek mahzurlarini. önlemek üzere meskün yerlerden mümkun mertebe uzakta tesis edilmelidir.

a) Sizdirma Havuzu

!Le

Su derinlikleri 0.20.0.40 m, müddeti takriben 1/2 saat olmali, havuz içersinde hiz 20 mm/
sU civarinda olup 50 mm/sn yi 'geçrnemelidi~. Havuzlarin tabaninda kum ve çakil ve drenaj sis.
temi bulunur. isletme için asgari 3 havuz yapilir.

Nihai tesisler yapildiginda bunlar çamur kurutma tarlalariolarak kullanilacagindan yerleri
buna göre tayin edilmelidir.

Havuz adedi çamurun kuruma müddetine göre tayin edilir.

b) Tersip ve Çürütme Çukuru.

Arazinin çukur yerlerinde 1 m derinliginde sevli, birbirine seri sekilde baglanan iki havuz
tesKil edilir. Havuzlarin kenarlari tabii sevli olup, taban ve kenarlari' kaplamaz.

Birinci havuz içerisinde pis su 24 saat müddetle kalacaginiJ görer've ikinci havuzda ise bir-
kaç gün duracagina göre ebadlandirilir. 1 inci havuzun üzerinde yüzücü tabaka teskil ederek ko-
kuyu kismen önler. Yüzücü cisimlerin ikinci havuza intikal etmemes+ için bir dalici perde ile
teçhiz edilir. ikinci havuz birkaç günlük dinlen'me zamaninda satihtan alacagi «O» ve mikroplarin .

tesiri ile pis suyu bavuzun büyüklügü nisbetinde biyolojik tasfiyeye tabi tutar. Her iki havuzdan
da akisin mUtesavi olmasini saglayacak tertibat alinmalidil'. Birinc'i havuzun tabanina drenaj ya-
pilir.

Birkaç sene, içinde çamur He doldugu zaman pis' su bir ~erivasyon kanali ile dogrudan-
dogruya ikinci havuza sevkedilir. Drenaj çalistirilmak sureti le birinci havuzdakiçamurun kuru-

i masi kolaylastirilipkurumayi müteakip 'çamur bosaltilarak tekrar 'isletmeyeaçilir. Ikinci havuzda
,tasfiy~ edilen su, Vorflutere verilir veya zemine sizdirilir.ID

Fasii LV

Hela Çukurlari (Fosseptikler)

Fosseptikler ideal çözüm olmayip, sehir kanalizasyon sebekesi bulunmayan veya bu tesis-. .
lerden u,zakta olan binalar için tatbikedilmelidir. Bosaltmanin kolayolmasi bakimindan, arsanin

yola yakin yerinde insaedilmelidir. Arsalari fosseptik insatma "müsait olmayan binalar grup fos-
septiklerinden faydalandirilir veya fosseptikler belediyece gösterilecek musa it yerlerde yaptirilir.

Kanalizosyon tesisleri yapilan sokaklarda mevcut tosseptikler iptal edilerek, binalarin pii>
su m~cralari fenhi bir sekilde sebekeye .baglanir. Yagmur sulari foss~ptige baglanmaz; müsait
hallerde fosseptik çikis mecraina katJ~abilii'.' .

Fosseptikledn hesabinda kabul edilecek nüfus:

Mekteplere 10 nihari talebe:;::: 1 nüfus

Otelle'rde 3 müsteri - 1 nüfus
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Fabrika ve diger is yerlerinde 3 isçi 1 nüfus olarak alinir.

Sizdirma tesisleri; Yeralti suyunun kirlenmesinde mahzur olmayan yerlerde tatbik edilir.

A - TEK GöZLÜ HELA ÇUKURLARi
.""'. ,',

Tazyiklisehir 'suyuna baglanmayan veya tazyikli_suyu olmayip az su sarfeden binalar için tat-
bik edilir. Çukura yalniz hela muhtevasi verilir. Sair sular sizdirma mecrasi ile zemine nüfus et-
tirilir. Varsa mevcut sokak mecrasina baglanir. '

Süzrne kabiliyeti mükemmelolan zeminlerde, yeralti suyu sizd'irma tesisi tabanindan asga-

ri6 iri derinde ise .münferit su kuyulari sizdirmatesi~ierinden asgari 10 m uzakta bulun~alidir.,
Sehir, suYu' temin edilen kuyufardan uzakligi ise asgari 200 m, olmalidir. Sularinemniyetle kulla-
nilmasi için sik sik tahlil yapilarak suyun kirlendigi sabit olursa, tedbir alinir.

Sizdirma Çukuru t.t).c
Sizdiran i!.:)minleroe yeralti suyunun kirlf'cnmesi'mazhur tevlit, etm)yorsa, veya yeralti suyu

kirletilmeyecek df!rinlikte ise taban açik birakiiir. Yan cidarlar kilrgir veya betondan yapilir ve siz-
dirnia maksadiyle delikler birakiiir. Üstü k,o;';u verineyecek sekilde ahsap veya betonarina ile

örtütür ve bir giris kapagi il? techiz edilir. çukur '~ersene veya birkaç senede bir bosaItilir Nüfus
basiiia senede 40 litrehacim alinir. Çukura baçfarian helalardan koku çik.mamasi için helalar si-

, fonla veya otomatik kapakla' teçhiz edilir.'

B - BiRDEN FAZLA GöZLü HELAÇUKURLARI (FOSSEPTiK)

Bu tesisler tazyikli sehir suyuna bagli veya tazyikli suyu olmadigi haldebol su harcayan ,bi-
nalar için tatbik edilir. Fosseptiklere binalarin bütün, pis sulari verilebilir. Fosseptikten çikan du-
rultulmus pis sularin bertaraf ~dilniesi müskül?~ arzec.iiyorsa, fosseptige yalniz 'helil muhtevasi
alin'ir. Diger pis sular mahalli sartlara göre en müsait sekilde bertaraf edilir. Soguk bölgelerde

dondan korunmak için tedhir alinir., Rahat gidp çikmak ve muayene için müsait ebatta saçtan
giris kapaklari ile teçhiz edilirler. Her tip fossep~ikte' giris ve çikis mecralari arasinds azami 5 cm
kot farki bulunur. Dezenfeksiyon tertibati bulunmasi icabeden tesislerde, bu techizat için kolay-
ca girilipçikilir bir yer ayrilir.'Yagryiur sulari hic bir surette fosseptik gözlerine verilmez. Pis su-
yun mütesaviyen akisini temin etmek maksadiyle icabinda dalici perde ile teçhizat edilir. Hava-
landirma için lüzumlu tertibat alinir.

,Münferit bir bina için, yapilabilecegi, gibi; Birkaç bina için müsterek 'olarak da tertipfenebi-
lir. Fosseptiklerde kati cisimleri tutulup çürütülür, sulu kisimlari çikis mecrasindan alinarak za-
rar vermeyecek sekilde bertaraf edilir.

,6

Adi, cürütme metodu ve Emscher tipi olmaküzere 2 esas tipi vardir. Adi çürütme tipinin çikis
mecrasindan akan su tefessüh etmis olup, tasfiye için fazla oksijene lüzum gösterir. 'Volfluteri
zayif olan yerlerde kulla.nilmamalidir~ Daha ziyade" çikan suyun sizdiri.:na -ile bertaraf edilebildigi
yerlerde tercih edilir.ÇürütmeHpi umumiyetle ufak kasabalar için tatbik edilir. Emscher tiple-
rinde çikis mecrasindaki pis su tefessüh etmemistir. Bu sebeple çikan' suyun zayif Vorfluter'e
baglandigi ve suni biyolôjiktasfiye yapilan yerlerde tercihedilir. Bu su kolloidal maddeleri havi
oldugundan sizdirmaya elverisli degildir. .

1 ~ ÇüRüTME TiPi FOSSEPTiKLER

Umumiyetle ,3 gözlü.yapllir.Bir ailenin ,oturdugu münferit evler için Vortluter müsait ise 2

gözlü olarak da yapilabilir. Nafi su derinligi münferit fosseptiklerde, asgari, 1.5 m, birkaç bina için
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alanlarda 2-3 m alinir. Her-göz için ayri bir giris bacasi yapilir. Pis sular giriste. çikista ve bir

. gözden digerine geçiste su içine asgari 0,30 m. dalmis üst ~ism' havaya açik borularla veya orta
cidarlarda açilan dalmis delikJerle verilir. 1 inCi gözün hacmi 10-"12 günlük sarfiyati alacak se-
kilde hesaplanmaiidir. Bu nafi hacim olup çamur hacmi ayrica ilave olunur. Pis suyun birinci ve
ikinci gözde bekietijip iyice çürümesini temin için banyo ve mutfak v.s. sularin (yagmur suyu

hariç) üçüncü göze baglanmasi faydalidir. Dige~ gözlerin hacmi birincisinin yarisi kadar olacak-
tir. (2 : 1 : 1) Bütün pis sularin birinci göze verilmesi halindo,!'<icim hesabi nüfus. basina sar-
fedilen yekan suya göre yapilir. BirinCi göz 3. m3 den az olamaz,

if
Pis su bir gözden diger göze geçerken en uzun mesafe katedeceksekilde tertiplenir. Fos-

septiklerkargir veya vetondan inial edilir, zeminG Su sizdirmamasi icabeden, yerlerde sivanir. Pis
su ile tef!1as eden yüzlere bitumlu veya katrani, maddelerle 2 kat tecrit edilirler.

t ii - KISA BEKLEMEli FOSSEPTiKLER

~ ' V6rfluteriçok musa it olup, yalniz k,ati cisimlerin tutulmasi icabeden yerlerde tek gözlü efos- .
septik yapilabilir. Nüfus basina 150 litre hacim alinir. Bu hacim 1.5 m' den az olamaz, Bu tip
fosseptiklere bütün pis sular baglanir.

III - EMSCHER VEYA MüMASiii TiPLERDE 2 KATli FOSSEPTiKLER
. .

Üst gözde, kati cisimler çökeitilerek alttaki çürütm~ deposu na düser. Kati cisimleringazla-
narak yüzdügü zaman üst göze ulasmamasi için tanibat alinir. Üst gözün tabani asgari 55° me-
yilde ve iki göz arasinda".i irtibat deligi 12 cm genislikte olmalidir. Üst göz, pis suyu (nüfus ba-
sina saatte 15 litre kabulü ile) 2 saatta durultarak tahliye edecegine 'göre ebadlandirilir. Bu gö-
zün derinligi 0,65 m'denaz 2,00 m'den fazlaolamaz. Üstgenisligi ise asga'ri 0,15 m olmalidir.
Nafi durultma hacmi 250 litreden az alinmaz. Senede bir defa bosaltma esasina göre çamur'
çürütme deposu içinnüfus basimi asgari 60 litre hacim- alini!,. Bu hacim 1 ,m~ den \,Ifak olamaz.
Emscher .tipifosseptikler, umumiyetle ince, cidarli betondan veya beton bilezikler halindeimal edi-
lirler. Üzerinde bir giris kapagi bulunur. Su sizdirmamasi icabeden yerlerde sivanirlar. Pis su -
ile temas eden duvar yüzlerine 2 kat bitum veya katranlitecrit maddesi sürülür,

4 c ~ FOSSEPTiKLERDEN ÇiKAN PiS SULARIN BERTARAF EDILMESi

Fosseptiklerden çikan pis sular kati cisimlerden ,ari olacaktir. Bu sular, halk sagligini teh-
dit etme hassasini kaybetmedikIerinden, müsait lagim mecralari veya Vorfluter varsa, buralara
akltlllp zararsiz hale getirilirler.

Hastahane fosseptiklerinden çikan pis sular' icabinda klor emsali kimyevi maddelerle dezen-
fekte edilir.

l
Yukaridazikredildigi gibi, müsait lagim mecrasi

tedbirler alinir:
veya Vorflüter mevcut degilse asagidaki

i - SIZDIRMA. TESiSLERi

Geçirimli zeminler.de yeralti suyununkirlenmesinde mahzur 'görülmeyen yerlerde fosseptik.. -
pis sulari' zemine sizdirilir. Bu maksatla' yeralti suyunun asgari.2 m dEm asagi oldugu yerlerde
0.30 cm genisliginde ve 0.50-1.5 m. d~rinlikte hendekler açilarak içerisine 8-10 cm çapinda iyi
pismis saglam künk borular. veya beton b"üzleri 1.5 cm ara ile dösenir. Borulatin her tarafina asga-
ri 10 cm örtecek sekilde kirmatas veya iri çakil arasindaki ufki mesafe f-2-m olmalidir. Sizdir-
ma mecralari mümkün mertebe % 01.5 meville (jösenir. Azami meyil 1 : .200-1 : 300 olmali-
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dir. Daha dik meyiller bacalarla kirilir. Grup fosseptiklerde 2 sizdirma mecra sistemi y'aplllr ve
otomatik dagitici vasitasiyle münavebe ile kullanilir. Zemin geçirimligine göre, nüfus basina
10-25 m sizdirma mecrasi hesaplanir. Sizdirma mecralari . zamanla tikandikça eskilerin arasina
yenileri dösenir. '

i - PERKOLATöR YATAGi (TROPFKöRPER)

Yu'karida zikredilen sartlarin. mevcut olmamasi halinde kati meyil "'v-arsa küçÜk perkolatör
yataklari ile tasfiye yapilir. Bu takdirde günlükpis su miktarinin 2 misli .perkolatör hacmi alinir
Dolgu Malzemesi 3-5 cm büyüklügünde sathi pürtüklü saglam tas, kök cüruf V.s. den yapilir.
Koku ve sinek mahzurunu önlemek için cidari geliksiz beton veya kargirden insa edilir. Hava-

landirma, ya münavebe ile doldurulup bos tutmak veya' daimi Dava temasi ile temin edilir. Su-
yun mütesaviyen dagilmasi için su ortadanverilir veya bunu temin maksadiyle te.rtibat alinir.

3

Havalandirma maktai F :.:; \/4 V Q2 formülüne göre hesaplanir. F m2 cinsinden p~rkolatör
maktai, Q mJ cinsinden lüzumlu perkolatör dolgu hacmidir.

Dolgu yüksekligi 1.50 m den az, olamaz. Perkolatörde. tesekkül eden çökebilecek kati ci-
simler icabinda 'ufak bir durultma havuzunda tutulur.

til

Yukarida zikredilenlerden mada, mahalli isletme ve
sistemleri de seçilebilir.

ekonomi sartlari müsait olan tasfiye

Fasii V

Proje Evraki. ve Dosyanin Tanzim'i

Tetkik edilm~k üzere Nafia ve Sihhat ve içtimai Muavenet Vekaletlerine

e~üd raporu ve projeler asagidaki evrak ve hususlari ihtiva eder:

gönderilecek' ilk

A- ILKETüD RAPORU

Pr~jelerin hazirlanmasina esas olmak üzere tesbit edilen hu~uslar, bir rapor halinde ilgili
Vekaletlere gönderilir. Ve ilgili Vekaletlerin tasdikini müteakip tesbit edilen esasfara göre avar:t
projelerin tanzimine baslanir~ . .

Bu rapor sunlari ihtiva eder

()

1 - FASIL 1 A maddesinde izah edilmis bulunan bütün maJOmat zikredilir.

2 - Kanalizasyon sisteminin intihabi ve intihap edilen sistemin tercih sebepler raporda be-
lirtilir.

3 - Sebekenin ne sekilde tertip ve tanzim edildigi mucip sebepleri ile izah edilir.

4 - S~çilen yikama ve havalandirma sistemi belirtilerek bu sistemin tercii} sebepleri anla-
tilir.

5 -:- Ta.sfiye sisteminin intihabi. ve intihap edilen sis~emin tercihi sebepleri yazilir.. .. -

6' - Sayetterfi yapilmasi .icapediyorsa qu mecburiyet esbabi mucibesi ile izah edilir.

7 - Seçilen sisteme göre pis su ve yagmur suyu hesap esaslari izah edilir.

8 ~ Kanalizasyon ile ilgili bütün hususat talimatnamenin 1 inci faslinda (iLK ETüD RA-
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PORUNDA) izah edildigi sekilde etüd edildikten sonra varilan neticeler ve düsünülen tesisler,

kasaba veyasel1rin civarini içine alan 1/10000. - 1/25000 lik bir «umumiyet yaziyet plani» üzerinde
gösterir. \'

9 - 1/1000 - 112000 mikyasli, sokak kavsak y~rlerjnde ve meylin degistigi noktalarda ze-
minkotlari yazilir, halihazir ve müstakbel inkisaf durumlarini ihtiva eden ve imar plani üzerine"'
çizilmis bir sebeke plani ve ayrica 1 inci ,kademeplani verilir.

iii

Tefrik sisteminde, pis su' ve yagmur suyu için 2 ayri sebeke pl~ni hazirlanir.

Bu planlar üzerinde im~r kismi ile halihazirda meskGn kisimlar renkli kalemlerle tebarüz et-
tirilir.

iJ
Mecralar ve akis istikametleri çizilir. Ayrica bu planda ilk etüd faslindaki maddelerde zikre-

~ dilen vetekarrür eden her husus tebarüz 'ettirilir.
B - PROJEDOSYASI

1 - Raporlar

a1) Evvelce gönderilen Ilk etüdraporu sureti
r .

a2) , Nafia ve Sihhat ve 'içtimaL Muavenet Vekaletlerinin mütalaa yazilarinin sureti

a3) Projelerin ,hazirlanmasinda bL! rapor ve mütalaalar gözönünde bulundurularak düsünü-
len ve kararlastirilan hususlar ,hesaplar, ,velh,asil pr'ojeilealakali her hususun izahini havi olan
ve etrafli sumülü bir sekilde hazirlanaci;ik «ESBABI MUCiBE RAPORU» bulunur.

2. - Sebeke, Planlari ve Hesap Tablolari:
.~

Sebeke planlari 1/2000 mikyasli paftalar üzerine çizilmis olarak verilir.

Tefrik sisteminde

a1) Pis su mecralari saha taksinlat plarii

e Bu planda her mecraya su veren sahalarin taksimat tarzi gösterilir ve ölçülen masahai sat-
hiyeleri ile birlikte mecralarin. .numaralari ve tulleri yazilir. Ayrica bölge taksimat hudutlari da
çizilir. Akis istikametleri oklar ile gösterilir...

a2) Pis ,su mecralari sebeke plani ,.-

i
i

i

Bu plan üzerinde akis istikametleri ve bölge hudUtlari çizilir: Zemin ve boru kotlari, her mec-
ranin numarasi, meyli ve kutru yazilir. Ayni' zamanda muayene' bacalari, yikama bacalari, sütlü
bacalar, sifonlar veya ters sifonlar, tulumb;] ve mansap tesisleri V.s. gösferilir.

", \

a3) Pis su mecralari hesabattablosu

Ekli örnege uygun olarak hazirlanir.

a4) Pis 'su me-cra profilleri

Dosya eklenir.

, a5)

a6)

Kollektör güzergilh plani ve profili buiunur.

Pis su sebekesi tip projeleri Ye ,sair hususata ait tafsilat

Pis su sebekes) üzerindeki sinai tesislere ait tipler" profillerin arzani maktalari, hendek arza-
ni maktalari, normal muayene bpcalari, s(jtlü muayene :.acalari yikama bacalari font basamak de~
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mirL baca kapak tipleri, çamur kapanlari, siber ve klape tipleri gibi sebeke üzerinde mevcut ve
ekseriya si'k sik tesadüf edilebilen bilumum imalatin tip projeleri verilir.

a7) Yagmur suyu mecralari saha taksimat plani

Sahalarin taksimat t;ilrZlve ölçülen masahai sathiyeler her
birlikte plan üzerine yazilir. Akis istikametleri çizilir.

boru numaralanarak tulleri ile

i .

. Ayrica kasabaya hariçten gelecek ve yagmur suyu sebekesi içine alinacaksularin havza-
si da ayni plan üzerinde gösterilir ve masahai sathiyesi yazilir. Bu gibi sularin yagmur sebeke-
sini füzull yere yüklememesi için yapilacak kusaklama kanallari bu plan~zerine çizilir. Kusaklama
kanali profil- ve hesabat, da ayrica eklenir. ' , .

a8) Yagmur suyu sebeke plani
. .

Bu plan üzerinde de akis istikame.tleri ve bölge hudutlari çizilir. Zemin ve boru kotlari, her.,..'",.
mecranin numarasi ve meyli ve kutru yazilir ve ayni zamanda muayene bacalan, sütlü bacalar, vf
sifonlar ve terssifonlar, tulumba veya mansap tesisleri, yagmur suyu giris bacasi ve "1zgarayerle-
ri v.s. gösterilir. '-

a9) Yagmur suYl,lhesabat tablosu

Ekli örnege uygun ol<irak haZirlanir. Dosyaya eklenir,

a10) Yagmur suyu m_egra profil'leri dosyaya eklenir.

a11) Yagmur sebekesi tip projeleri

Yagmur suyu sebekesi üzerinde olmak üzere pis SU . $ebekasiride oldugu gibi IÜzumlu tip
projeler hazirlanir.

Tevhit sisteminin tatbiki halinde:

Pis su yagmur suyu ayni mecradan akitilacagi cihetla 'yukarda bahsigeçen her iki planin
tevhidinde cevaz vardir. Ancak bu halde boru tagdiye sahalari ayri ayri gosterilir.

b1) Saha Taksimat Plani. ÜJ
Yukardaki maddelerde anlatildigi gibi saha ~aksimati yapilir, 'mesaha; sathiyelerle mecrala-

rin numaralari ve tulleri yazilir. Ayrica bölge hudutlari çizilir, akis istikametleri oklar ile gösterilir.

b2) Sebeke Plani

Bunun üzerinde de akis istikametleri ve bölge hudutlari çizilir. Zemir:i ve boru kotlari, her -
mecranin' numarasi, meyli kutru yazilir ve ayruzamanda muayene bacalari, yikama bacalari,

sütlü bacalar, deversuvarlar, sifonlar veya ters sifonlar, V.s. gösterilir.

b3)

b4)

b5)

Hesabat tablosu Ekli nümunesine uygun olarak doldurulur.

Kollektör güzergahinin plan ve profili projeye ekleni!'.

Tevhit sebekesi tip projeleri vesair hususata ait iafsifat.'

Sebeke üzerinde sinai imalatin tip projeleri, tefrik sistemi için söylenen bilumum tesisata
. ,

ait projelerle tevhit sisteminde bahishievzuu olan dolu savak V.s. gibi tesislere ait. lüzumlu hesap
ve projeler bulunur.

3 - Tasfiye Tesisleri

a - Umumivaziyetplani
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, Kotlari havi bulunan bir harita üzerinde; DüsünÜlen tasfiye sistemine ait bütün tesislerile
birlikte baraka, yol V.s. gibi isletmeile ilgili bulunan tesisler tevsii sahalari da nazari itibara
alinmak sunitile gösterilir.

b ~ Tasfiye tesisleri, tulumbalar, enerji nakilhatlari, izgara, sakuli kapak, van~ V.s. tesi-
satin projeler; yukarda zikredilen teçhizat ve tesisata' ait olan proje ve,detaylar isletme seklini
izah edebilecek mükemmeliyette olmalidir.

Patenk ve fabrikasyonla ilgiliteçhizat ve tesLsatl alakacjar eden siparisler için lüz,urnlu her
nevi karakteristik ve ma10mat veri ImelicYir.

c- Hesabqt ve' Su'cHattl Profili

Tasfiye mahalline gelen sularin, tasfiyenin baslangicindan Vorflutere verildigi mahalle kadar

«t, (su hgtti .prOfili). çiz~lere~, b,~n~nüzerinde niuay~en tesisl~rdeki sU seviyeh:iri Isaret edilir.
Tasfiye tesislerine ait bilcumle hesaplar prOjeye eklenir.

4 - Arazi isleri, {3öper Kroki Defteri ve Röper plani 'v.s. ye ait' Evrak'

Arazide yapilmasi gerekli her tQrlüisleri alakadareden ve proje isini ihale eden veya ya-
pan idarenin de mahcilline uygunlugu hakkinda kontrol ve tasdikini muhtevi ,bulunan takeometri.- '

nivelman, kraki defteri de projeye eklenir.
,

Arazide yapilan bu ölçÜlere istinaden, talimatnameninilgili maddeleri,nde açiklandigi se-
kilde, röper ho ki defteri, röp-er plani ve lüzumlu pla,n ve diger kesitler hazirlanarak proje evrak!
arasinaithal edilir.

. 5. - Kesif Evraki

Kesif evrakin:n tanzimind~~ kanalizasyon tesisati ihalesinin
çikarilabilmesi esas olarak nazari ifibara, alinir. .

kismen veya tamamenihaleye

.,

a - Rayiç Cetveli

A Nafia vekaleti ya
,

pi ve imar" isleri reisliginden veya belediyesinden alinmis tasdikli rayiç

'w' cetvelinin asli p~oje dosyasina .konulur.

b - Metraj

Mecralarin, kollektörlerin, imalati sinaiyenin, tasfiye tesisleri ile diger bilumum tesislerin

metrajlariyapilir. Her bir tesisin metraji ayri ayri gösterilir.

c -'- Fiyat .Analizi

Fiyatlar !asdikli fiyat rayiçlerine göre ve fiyat analizi kitabi doldurularak' yapilir.
~ .d .- Birim Fiyatlari

, Birim fiyatlar da birim fiyat kitabi doldurularak hazirlanir. Birim fiyatkitabinda.bulunmayan

fiyatlar için ayrica tahlil yapilarak birim fiyatlara ilave edilir. ' .,

e -:- Kesif özeti'

MetJajda bulunan miktarlar birim fiyatlar ile zarbedilmek suretile kesif tutarlari bulunur.

Pis su sebekesi, yagmu.r,suyu sebekesi, tasfiye tesislerinin kesifleri ayri ayri çikarildiktan
sonra bu üç kalem toplamak sureti le nihai icmal yapilir.

1 inci ve 2 nci kademe projel;erinin kesif tutarlari ayri~ayri verilir.
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f - Özel Teknik Sartname
/

Projesi yapilan sehir veya kasabanin kanalizasyon insaati bakimindan olan husiisiyeti ve ha-
len ilde mevcut kanalizasyon özel teknik sartnamelerdeki maddeler gözönünde bulundurularak

tertip ve tanzim edilir. Bu sartnamede insaat sirasinda zuhur edebilecek her türlü teknik husus"
lar gözönünde tutulur.

9 - Proje Dosyasi

3 takim ha'linde tanzim edilen pr~je kapakli dosyalarin içine konur ve her dosyanin iç. ka-
paginda, proje evraki meyaninda bulunanlar bir liste halinde yazilarak yapistirilir.

h - Pattidari" Tanzimi

Proje dosyasi içindeki her pafta dal1lga resmi kanununa uyularak pullanir. Pulun üzerine .c

projeyi yapan tarih ile birlikte imza alar ve yan tarafa da projeyi yapanin sarih ve okunakii su- .",
rette isim; diploma No.su veya ruhsatname ve adr~si yazilmis bulunmalidir. .

PaHalar 21 X 30 ebadinda katlanir ve her paHanin üzerinde kapak yazisi bulunur. Paftalar
ekli tipte oldugu gibi hazirlanir.

Yukarda {(Proje Evraki ye Dosyanin tanzim;» maddesinde zikredilmeyip de, isbu talimatna-
menin diger maddelerinde bahsi geçen ve yapilmasi icabeden projeler ve lüzumlu evrak ve iza-
hat da dosyaya ilave edilir. .

ö
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i

."Kanalizasyon Islerinin Planlanmasi .ve Projelerinin
Hazirlanmasinaait Talimatnameinle ilgili

f> R O T OK O L

«Kanalizasyon islednin. Planlanmasi ve Projelerinin Hanrlanmasina ait Talimatname'nin Fa-

sii II/F Hesap Esaslarinin tesbiti bölümü asagidakisekilde uygulanaca.kt~r.

o 1 - Pjs Su Hesabi

N Nüfuslu bir belde degünde adam basina Q su sarfiyati
edilen esaslar Clahllii1de tesbit edildikten sonra:

Fasii II/AH. maCid~ de kabul

QX'N

q =- (1' t/sn) formülü ile he sabedilen toplam pis su sarfiyati imar planinin-12x3600,

degisik kesafetteki bölgelerine su sekilde dagiti lacaktir,

o Degisik kesafettekibölgelerin al{Jnlari F1,F2, F3 ... nüfuslari N1,'N2, N3, "';"""'; ve bu
bölgedeki pis su mecralarmin izaH uzunluklari toplami da L1, L2, L3, "on. olursa; bu bölge-
lerdeki metre tOI sarfiyatlari;

q N1 q N2 q N3 (It/sn!,m'
q1 = q2 = q3.=

N L1

olarak hesapedilecektir. .

Böylece ilketüdde degisikkesafetteki bölgelere ait metre tOl pis su sarfiyatlari tesbit edilir.
- Silahare projelerin tanzimi sirasinda her boruya' gelecek pis.csu miKtari; boru izaH boylariyla met;

re tü! sarfiyatlari çarpilmak suretiyle tesbit edilir.

N L2 N L3

özel sarfiyat veren mühim tesislerde ayrica gözönünde bulunduru/ur.

ii - Yagmur suyu hesabi

o Yagmur suyu mecralarininhesabinda Rasyonel metod kul!.anilacak ve meteoroloji isleri Ge--
nel Müdürlügüncehazirlanan siddetli yagis tekerrür analizlerinden faydalanilacaktir.

Mecralara gelen yagmur suyu debisi

Q = i. F. Q -formülü ile hesabedilecektir.

i = Yagmur. siddeti Jlt!sn./ha.)
.'

F= Mecra beslenme alani '(hektar)

Q = Akis ems.alidir.

1 - )Yagmur siddeti

Rasyonel' metoda göre. yagl}1ur siddetleri i=f(T) formülüyle hesaplanacpktir.

Burada; T = t1 + T2 dir.

t1 : giris müddeti (inlet-time)

t2 : akis müddeti (Flow-time)

Giris müddeti (t1) arazinin egimine bagli olarak 5~15 dakika arasinda seçilecektir:
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Projesi yapilacak Sehir veya Kasabartin büyü~lügüne ve -iskan cinsine uöre hesaplarda esas
alinacak yagisin tekarrür yillari asagidaki cetvelde gösterilmistir.

Gerekli hall-erde ekonomik gerekçe vermek suretiyle tekerrür yillari alt sinirdan üst sinira

kadar artirilabilir. ~
Il"-

2 - ) Akis emsali

Yagan yagm'Urdan akisa istirak eden kisminin yagis. miktarina oraninaakis emsaii denir.
Akis emsali;iskan sekli. yollarin kaplamacinsleri. zemin cinslerfiie ve saireye göre degisir.

~
Her bölgede tesbit edilen kismi sahalar, f1, f2, f3. : ve bunlara tekabül eden akis em-

salleri 01, 02, 03! ...; olduguna göre. her bölge için ortalamaakis emsali :

0 = f~, 01, + f2; 02, + f3, 03 + ...............
formülü ile tesbit edilir~

"f1 + f2 + f3 + ..............................

0 emsali için muhtelif imar bölgelerinde asagidaki miktarlar kabul edilebilir:

Is mintikararinda :

Merkezi kisimlarpa- 0.70 - 0.95
0.50 - 0.70Kenar semtlerde

ikamet mintikalarinda:

Münferit eslerin bulundugusahalarda

Ayrik bloklarda

Bitisik bloklarda

0.30-. 0.50

0.40 - "0.60

Sayfiyevari iskan sahalarinda
f;ndüstri bölgelerinde:

0.60 - 0.75

0.25 - 0.40

39
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Giris müddeti
Egim (dakika)

i

i

J -, 1 : 20 5 1i

1: 21J_1:50 - 10 i
i

-------i
1 : 50 J

____1______J-

Müstakbel nüfus Merkezi yerlerde ve kiy-
i iskan shalarinda.
i

- metliiskan sahalarinda
i

- benzeri sair ke-
har semtlerde.

N 100.000 10 yildan 50 yila kadar
!

5 yildan '-10i
i yila kadar!

N 100.000
. i

5 yildan 25 yila kadar i 2 yildan 5
i - yila kadari ._------'._-------_..- ._..1



Hafif endüstri bölgelerinde

Agir endüstri bölgelerinde

O.?O - 0.80
0.60 - 0.90

/"

Spor sahalari için 0.20, - 0.35
\. .

0.10- 0.25Parkiar, mezarliklar için
, }

Yukarida halihazirduruma göre seçilen akis emsal/eri gerekçe serdetmek suretiyle bir mik-./

tar artirilabilir. \

3 -'- Yagmur suyu mecralari, yagmur-suyunun sokaklarda 80 - 100 It/sn'. ye (sag ve sol
tretuvar kenarlarinda her birinde 40 -50 it/ sp.) kadar toplandigi noktalardan ba$latllmalidir.

. i

ihtar : Ancak, rasyonel metod tahditlidir. Genel olarak T~30 da~ika -ve toplam kollektör
b<?yuL~15DO m. için birimsel hidrogram rrfEHodukullanilmamalidir.' '

isbu prqtokol tarafimizdan tanzim ve imza edilmistir.
13.5.1969 f;}r

\

imar ve iskan Bakanligi Planlama ve imar Genel. Müdürlügünden

Kamu Tesisleri Da. Baskani
Resit YALvAÇ
ins. Y. Mlih.

imza

l'

Kamu Tesisleri Da. Bas. da
Fen Kurulu Müdür
,Lazar SÜRüjAN

ins. Y.Müh.

im ~ a

Iller Bankasi G~mel Mudürl~günden :
" ~

. Genel Müdürlük Müsaviri
Mehmet USLU

ins. Y. Müh.
imza

Su ve Kan. Da. Reisliginden c.
Nihat BAS

ins. Y. Müh. f,
imza

Su ve, Kana.lizasyon Da. Reisi ~'
,

:.'
Münir ALPSOYLU -

ins. Y.. Müh.
imza

..".

incelendi ve 4.6.1969 gün ve 6009 sayili yazimizdaki kayit ve sartlarla anandi.

IMAR VEiSKAN BAKANliGi
PLANLAMA VE iMAR GENEL MüDüRü Y.

Mühür ve Jmz~
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«KANAliZASYON ISLERININPLANLANMASI VE
""PROJELERiNINHAZIRLANMASINAAIT

, c J

TALIMATNAME» ILE iLGILLPROTOKOLLAR ii.

1 - Memleketimiz sartlari bakimindan yagmur suyu kanalizasyon mecralarinin mIJi;,,\.In
mertebe kisa tutulmasina, bir mahzur tavlit etmeden satihtan akabitecek sularin mecralaraalin-
masina ve fl)ecralarin yagi:nur suyunun zarar ve ziyan verecek, trafigi aksatacak kadar toplanabi-
lecegi noktalardan baslatilmasina bilhassa dikkat ediiinelidfr.

Bu ~husus yersel tetkik sirasinda -gözönQnde bulundurularak yagmur suyunun problem teskil
etmedigi yerlere yagmur suyu mecrai projelendirilmekten imtina edilmelidir. .

a - Kaplamali ve:yagmur suyunun akmasi ,Için. yan henetekleri bulunmayan sokaklara, uy-

.~
..

gun akl
.

s katsayilari tay
..

ini ile O max = 100 It/sn. olannoktalardan itibaren yagmur suyu kana-
~ - lizasyonu projeiendirilmelidir. ~

b - Kaplamasiz ve yersel tetkik neticesinde. ha,sil olan kanaata göre uzun bir süre dah(1
kaplamayapllmiyacak durumdaki sokaklarla yagmur suyunu akitacak yan hendeklerrbulu'1an so-
kaklara yagmur suyu mecralar.iprojelençtirilmer;nelidir. '. _. .

2 - Kanalizasyon !erfilerinde pis su motopomplari 20 sene sonraki 912 ve 037 debilerine
göre hesaplai:iacaktir. Burada 012 en püyük pissu debisihi, 037 de gece ortalamasini ifade et-
mektedi'r.

rOt
012 ='

12
ot

037 -
37 ~

cl" = Günlük pissuyun birsaatte. aka'cagi kabulü ile elde. edilen debidir.

A
.

.

,3 - Pis su ve yagmur suyu hesaplarinda kullanilan hesap ta.~lolari ekteki sekillerde degis-- tirilmistir.

4 i.- Kanalizasyan projelerinde çok çesilli çözüiriyollan ve tipleri bulunan ve özel bir ih-.
tisasi gerektiren tasfiye tesisleri konusunda, sadece tasfiye sisteminin tip, kademe ve tesisleri-
nin yerlestirilmeleri ile ilgileri oraninda bazi hesap veesasiar verilmelidir.

j

Bu arada tasfiye tesislerinin yerlestirilmesi ve kesiflerin hazirlanmasinda ",asagidaki ~.Iobal
degerlerden yararfahilabilini~.

Tasfiye tesisleri için lüzumlu kot-farki ve saha:

Tasfiye tesislerinin mahiyeti ve cinsi
- - Gerekli kot' kaybi

M

0.10 --C 0.30
, 0.3'0

3.00 - 5.00
0.30 - 0.50

Gerekli saha (bir
"Kisi için) 11"12

0.40

2

, 0.6

0.5

1° kismi tasfiye (çökeltl1)e v~çürütme r
2° tam tasfiye --Oksidasyon hendegi
- Bakteri yatagi ~.-

- Aktiflestiriimis çamU'r

-
"
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b). Tesis maliyeti ve yillik isletme masraflari:

..

Nüfuskademesi

1000' den j(üçuk

1000-10.000

10.000-30.000 '
~0.00O-50.000

50.000:100.000

toO.OOO'den büyük

-
Tesis maliyeti

Esdeger
kisiye
göre

TI/~isi

Yillik isletme masraflari

Temizl~nmis

I

Esdeger ~i~i
i i 1 1'03 pis suya için Tl/kisi

göre TI/m3

300---.
250

225

200

100

'90
"

1700

1500

1100

700-
450
425

Bas-
langiç

24

22

20

18

9

8

Gele-
cekte

31

32

30

27

13

9

Temizlenmis
1'03pis su
içinJTI/m3.

Bas-
langiç

0.38

0.35-
0.26

0.18

0.13--
0.10- i

Gele-
cekte

1.00

0.50

0.41

0.33

0.18

0;13

J,

-
--

NOT: 1° Tesis maliyeti hesabinda, tesis maliyetinin' % 20'si makina ve elektrik teçhizatin. -
teskil ettiginden, bunlarin da ilk yillarda ithal edilecegi düsünÜldÜgünden,. Alman marki 4.- TL.
ve Fransizfrangi da 2.50 TL. üz~rinden alinarak ortalama degerler tesbit edilmistir. .

2° isletme masraflari hesabinda mark degeri 2.50 TL. olarak alinmistir.

isbu protokol tarafimizdan (5) nüsha olarak tanzim ve imza edilmistir
Imar ve is~an Bakanligi Planlama ve Imar Gn. Md. den :. ,

Kamu Tesisleri Daire Baskani
Resit YALVAÇ,

ins. Y. Müh.
Imza

Iller i Bankasi Genel Müdürlügünden:
\j . GenelMüdürlük Müsaviti

Mehmet USLU

ins. Y. Müh.,
. i mza

6.3.1970

Fen Hey'eti Müdürü
Uizar SÜRiJON

ins. Y. Müh.
i in z a ..

Su ve Kanalizasyon Dairesi ~eisi
Münir ..ALPSOYLU

ins. Y. Müh.
Imza

Su ve Kan. Dairesi Reisligi
Proje Fen Hey'eti Müdürü

Vural ERGiN
ins. Y. Müh.

Imza

Su ve Kana. Dairesi Reisligi
Fen Hey'eti Md. Mv.

NihatBAS
ins. Y. Müh.

imza"

Incelendi ve 7.4.1970 gün ve 3120 sayili yazinrzefakikayit ve sartlar ile onandi.

IMAR VE iSKAN BAKANi
PLANLAMA VE iMAR GENEL' MüDüRü

iMZA VE MüHüR
7.4.1970
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::i C: . PIS SU SARFiYATi KOTLAR
)0) Q) '-
::i - ci) ....r

Mecra içiC
Q) .- ci)
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