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MEKANİK TESİSAT 

 
• Mimari yapılarda, yaşam alanlarının kullanım yeteneklerini artırmak ve 

yaşam kalitesini yükseltmek için yapıların iç bölümlerinde oluşturan 
mekanizmalar grubudur.  

• Mimari yapıların, Su temini, kirli suların uzaklaştırılması, ortam havasının 
iklimlendirilmesi, ısıl konforun sağlanması, hijyenik koşulların 
oluşturulması, enerji tasarrufu ve benzeri konularda proje üreten ve 
uygulayan meslek grubudur.  

• İnşaat Sektörünün içinde yer alır. Proje ve uygulama faaliyetleri nedeni ile 
diğer meslek grupları ile işbirliği halinde çalışmaktadır.  

• Mimar, İnşaat Mühendisi, Makina Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Yer 
Bilimleri Mühendisi, Çevre Mühendisi işbirliği yaptığı meslek gruplarının 
başlıcalarıdır. 

 



MEKANİK TESİSATIN KONULARI 
 

• Sıhhi Tesisat 
• Isı Yalıtımı 
• Isıtma Tesisatı 
• Soğutma Tesisatı 
• İklimlendirme ve Havalandırma Tesisatı 
• Yangından Korunma  Tesisatı 
• Güneş Enerjisi Tesisatı 
• Doğalgaz Tesisatı 
• Asansör Tesisatı 
• Medikal Gaz Tesisatı 
• Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı 
• Buhar, Kızgın Su ve Yağ tesisatı 
• Havuz Tesisatı 

 



 
MEKANİK TESİSATIN KONULARI 

Sıhhi Tesisat 
mimari yapılarda temiz ve kirli suyun işlenmesi 

 
 



 
MEKANİK TESİSATIN KONULARI 

Isı Yalıtımı 

 

Mimari yapının ve mekanik tesisatların ısıl 
kayıplarının azaltılması 



 
MEKANİK TESİSATIN KONULARI 

Isıtma Tesisatı 

 

Konfor Sıcaklıklarının sağlanması 



 
MEKANİK TESİSATIN KONULARI 

Soğutma Tesisatı 

 Tıbbi atık, Gıda vb. 
ürünlerin sabit 

sıcaklıklarda muhafaza 
edilmesi 



 
MEKANİK TESİSATIN KONULARI 

İklimlendirme ve Havalandırma Tesisatı 

 
Mimari yapıların 
hava kalitesinin 
düzenlenmesi 



 
MEKANİK TESİSATIN KONULARI 

Yangından Korunma Tesisatı 

 
Su veya gaz ile 

yapıların yangından 
korunması 



 
MEKANİK TESİSATIN KONULARI 

Güneş Enerjisi Tesisatı 

 

Güneş enerjisi ile Sıcak su, elektrik elde etme 



 
MEKANİK TESİSATIN KONULARI 

Doğalgaz Tesisatı 

 

Mimari yapıların enerji ihtiyacının karşılanması 



 
MEKANİK TESİSATIN KONULARI 

Asansör Tesisatı 

 
İnsan, yük 

taşıma. 
İnsan 

asansörleri, 
yük 

asansörleri, 
oto 

asansörleri, 
engelli 

asansörleri 



 
MEKANİK TESİSATIN KONULARI 

Medikal Gaz Tesisatı 

 

Hastanelerde; oksijen, vakum, basınçlı hava,azot prodoksit temini, anestezik gazın 
tahliye edilmesi 



 
MEKANİK TESİSATIN KONULARI 
Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı 

 

Hastane, otel, fabrika benzeri yapılarda yemek hazırlık, pişirme, servis, 
bulaşık yıkama. 



 
MEKANİK TESİSATIN KONULARI 
Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı 

 

Hastane, otel benzeri yapılarda çarşaf, giysi vb. temizleme, ütüleme, 
sterilizasyon. 



 
MEKANİK TESİSATIN KONULARI 
Buhar,Kızgın Su ve Yağ Tesisatı 

 

Endüstriyel tesislerde, buhar elde etme vb.  



 
MEKANİK TESİSATIN KONULARI 

Havuz Tesisatı 

 



SIHHİ TESİSAT 
 

• Mimari yapıların temiz ve atık su sistemlerine ait donanımlardır. 

• Mimari yapılarda su ; 

      Sıhhi amaçlar, temizlik, pişirme, sağlık tesislerinde özel gereksinimler 
(hemodializ vb.) sulu yangın söndürme sistemlerinde yangın söndürme-
soğutma, ısıtma-soğutma tesisatlarında enerji iletimi gibi pek çok amaç 
için kullanılır.  

         



SIHHİ TESİSAT/Temiz Su hattı 

          

        Mimari yapılara suyun ulaştırılması, tüketim noktalarına kadar iletilmesi “Temiz Su” 
olarak adlandırılır.  

 

 

 

        



SIHHİ TESİSAT/Pissu Hattı 
 

       Tüketilen suyun  mimari yapının dışına atılması işlemi ise “Pissu” olarak adlandırılır. 

 

 



 
SIHHİ TESİSAT/Temiz Su Boruları 

 Temiz su tesisatlarında, suyun kimyasal yapısını bozmayan galvaniz, PVC, 
bakır veya plastik esaslı borular kullanılmaktadır.  



 
SIHHİ TESİSAT/Pissu Boruları 

  Pissu tesisatlarında ise, demir döküm Pik , PVC esaslı plastik borular kullanılmaktadır. 

Pissu Borularında, Ses önemli 
bir unsur olduğundan sessiz 

borular ve yanmaya dayanıklı 
borular tercih edilmektedir. 



SIHHİ TESİSAT / Pissu Hattı 

Bina İçi Pis Su Tesisatı:  
Su akıtma yerlerinden 
gelen tüm pis ve kirli 
suları bina dışına taşıyan 
tesisata bina içi pis su 
tesisatı denilir. 



SIHHİ TESİSAT / Pissu Hattı 

Bina içi pis su 
tesisatı şu 
bölümlerden 
oluşur; 
a. Ana Boru 
b. Kolon 
c- Kat Borusu 
d- Bağlantı borusu 
ve havalık 



SIHHİ TESİSAT / Pissu Hattı 

a- Ana Boru: 
Kolonların getirdiği pis suları toplayarak bina dışına ileten boru bölümüdür. Bodrum kat tavanında asılı 

veya döşeme altında olabilir. 
  



SIHHİ TESİSAT / Pissu Hattı 

  

b- Kolon Borusu: 
Üst katlardaki kullanma yerlerinden gelen pis suları bodrum kata ileten ve genellikle düşey döşenen borudur. 

Kolona helâ bağlantısı varsa boru çapı en az 100 mm (Q100) olmalıdır. Kolonun,ana boruya bağlanan 
kısımlarında temizleme kapağı bulunmalıdır. Geri tepme olasılığının  yüksek olduğu düşük Kotlarda kolon 

klapesi kullanılmalıdır.  

Temizleme Kapağı 

Kolon Klapesi 



SIHHİ TESİSAT / Pissu Hattı 

  

c. Kat Borusu: 
Bağlantı borusu ile kolon borusu arasındaki boru bölümüdür. Mümkün olduğunca kısa olmalıdır. 



SIHHİ TESİSAT / Pissu Hattı 

d. Bağlantı Borusu ve Havalık: 
Havalık: Pis su borularındaki hava basıncının değişmesi sistemde pis su kokularının binaya yayılmasına 
neden olur. Pis suyun rahat akıtılması ve pis su kolonlarından kokunun dışarı atılması için düzenlenir. 
Bağlantı Borusu: Pissu hattının armatürlere bağlantı yapılmasını sağlayan borulardır. 

Havalık 

Bağlantı Borusu 



SIHHİ TESİSAT / Pissu Hattı 

Bina dışı pis su tesisatı şehir şebekesine mümkün olduğu kadar doğal akışla bağlanır. Bu nedenle rögarlar 
arasındaki ve konut dışındaki borularda sürekli bir eğim sayesinde pis sular için uygun bir serbest akış 

oluşturulmalıdır. 



SIHHİ TESİSAT / Pissu Hattı 

Yaş Rögar 



SIHHİ TESİSAT / Pissu Hattı 

Eğimin uygun olmadığı yerlerde , örneğin bodrum katlarda atık su pompaları ile pissu tahliyesi 
gerçekleştirilir. 



Sarfiyat Cinsi (Cihaz) Sarfiyat Birimi 
Duş teknesi 7 
Helâ taşı ve klozet 8 
Lavabo ve yer süzgeci 2 
Evye ve Çamaşır Makinesi 4 
Pisuvar ve Bide 1 

Yatay Boru Sarfiyat Birimi Düşey Boru Sarfiyat Birimi Boru Çapı 
0–4 – 50 
4–25 0–40 70 
25–100 40–150 100 
100–270 150–400 125 
270–600 400–700 150 

 

 

Tablo: Sarfiyat Birimine Göre Boru Çapı Hesabı Cetveli; 

Bazı Cihazların Sarfiyat Birimi Cinsinden Pis Su Tüketim Değerleri; 

SIHHİ TESİSAT / Pissu Hattı 



SIHHİ TESİSAT / Pissu Hattı 

• TS 826: Bu standard, bina içinde ve binadan kontrol çukuruna (rögara) kadar olan pis su 
tesisatı hesaplama kurallarını kapsar. Standard yürülükte değildir , ancak ilgili Bakanlıkça 
zorunlu uygulamada tutulmaktadır. 

 
• TS 12056-1,2,3,4: Bu standard, tahliye boru sistemleri ve kanalizasyon borusuna bağlantıları 

ile birlikte dışkı ihtiva eden atık su, dışkı ihtiva etmeyen atık su ve yağmur suyu için binalar ve 
yerleşim yerleri içinde bulunan atık su terfi tesislerine ait tasarım, hesaplama ve bakım 
kurallarını kapsar. 
 

• MMO / 2003 / 260 / 3 : Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları. 
 

• TMMOB Makina Mühendisleri Odası Proje (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) Hazırlama 
ve Mesleki Denetim Esasları. 
 



SIHHİ TESİSAT / Yağmur Suyu Hattı 

•Teras çatı alanlarında birbirinden bağımsız en az iki iniş veya birbirinden bağımsız bir adet 
ana yağış inişi, bir adet taşma yağış inişi kullanılmalıdır .  
•Parapet duvarı bulunan teras tipi çatılarda, yağmur oluğu kullanılmayan teraslarda taşma 
yağış inişleri kullanılmalıdır.  
•Yapının her balkonu için ayrı yağmur suyu kolonu ve yer süzgeci yapılmalıdır. Balkon 
boruları, çatı sularını toplayan düşey borularla ortak olabilir.  
•Balkon yağmur suyu borularına pissu tesisatı boruları bağlanmamalıdır. 
•Yağmur suları zemin altındaki pis su şebekesine doğrudan bağlanmamalıdır.  
•Yağmur suyu rögarı pis su şebekesine S sifonu ile bağlanmalıdır.  
•Yağmur suyu rögarı projede YR1, YR2, YR3,.... ya da Y1,Y2, Y3,...olarak gösterilir. 
•Şartlar elverişli ise yağmur suyunun bahçe sulamasında kullanılmak üzere bir depoda 
biriktirilerek, işlemden geçirilmek suretiyle rezervuarlarda veya bahçe sulama tesisatı gibi 
alanlarda kullanılabilir. 
 



SIHHİ TESİSAT / Yağmur Suyu Hattı 

Yağmur Tesisatı;  
Yağmur Tesisatı tesisatı belirlenirken, dikkate alınan husus ana + taşma yağış tesisatları 
toplam kapasitesinin mevcut coğrafyadaki yağış yükünü (100 yıllık istatistiklere göre 
maksimum değeri) tahliye etmeye yeterli olmasıdır.  
 
Taşma yağış sistemi ana yağış tesisatı kapasitesi ile bu maksimum yağış yükü arasındaki 
farkı karşılayabilmelidir.  
   
Taşma yağış tesisatı ön kısım üzerinden serbestçe akacak şekilde tasarlanır, ya da ana 
yağış tesisatından bağımsız hatlarla kaldırıma serbest çıkışla boşaltılır.  



SIHHİ TESİSAT / Yağmur Suyu Hattı 

Ana Yağış Tesisatı İçin Teras Süzgeci Ölçümlendirilmesi :  
 
1-Toplam çatı yüzey alanı hesaplanır.  
Ör: 10m x 15m = 150 m2 = 0,015 ha  
 
2-Binanın bulunduğu şehirdeki hektar başına düşen saniyedeki yağış miktarı yağış tablolarından 
bulunur.  
DIN 1986'ya göre drenaj hatlarının, ana yağış miktarı 300 lt/s.ha kabul edilebilir.  
Ör: Ankara'da ana yağış tesisatı yağış miktarı: 307.8 lt/s.ha.  
 
3-Yatay çatı alanına düşen saniyedeki yağış miktarını: 2.maddede bulduğunuz değer ile yağış alan 
yatay yüzey ve boşaltma faktörü (tablo 1) çarpılır.  
Çatı eğimini > 3º ise, boşaltma faktörü 1.0 alınır. (Tablo 1)  
Saniyelik toplam su debisi (litre/saniye) = Saniyelik yağış miktarı (lt/s.ha) x Çatı toplam alanı (ha) x 
Boşaltma faktörü  
Ör: 307.8 lt/sha x 0,015 ha x 1,0 = 4,617 lt/s  
 
4-Kullanılmak istenilen yağış borusu çapı seçilir.  
Ör:4” ya da 100 mm çaplı çıkış.  
3.maddede hesaplanan debiyi çatıdan boşaltmak için, bu boru çapında kaç adet süzgeç gerektiği 
Tablo 2'den yararlanarak bulunur.  
Ör: Saniyelik toplam yağış miktarımız 4,617 lt/s idi,  
4” boru çapı ile: 4,617 (litre/saniye) / 4,5 (litre/saniye)= 1,026. Bir büyük tam sayı: 2 dir.  
Buna göre ana yağış tesisatı için 2 adet 4" çıkışlı süzgeç kullanılmalıdır .  



SIHHİ TESİSAT / Yağmur Suyu Hattı-DIN Normuna Göre Hesap Metodu 

Tablo 1. Boşaltma Faktörü  

Çatı Yüzeyi  Boşaltma Faktörü ( )  

Çatı eğimi > 3º Beton Çatılar Rampalar  1,0  

Çatı eğimi < 3º  0,8  

Çakıl kaplı çatılar  0,5  

Yaygın çatı alanı 10 cm kalınlıktan başlamak üzere  0,3  

Yaygın çatı alanı 10 cm. kalınlığın altında  0,5  

   

Tablo 2. Süzgeç Başına Boşaltma Kapasitesi Normal Akış  

Süzgeç Çıkış Çapı,  

mm  

Maksimum boşaltma kapasitesi, lt/s  

50  0,9  

70  1,7  

100  4,5  

125  7,0  

150  8,1  



SIHHİ TESİSAT / Yağmur Suyu Hattı-İzmir İli İçin Diğer Bir Örnek Hesap Metodu 

Boru 
Çapı 
D:mm 

Yağmur Borusu Kesiti 
A:cm² 

Ø 50 19,55 

Ø 70 38,36 

Ø 100 78,31 

Ø 125 122,34 

Ø 150 175,75 

Yağmur Suyu Hesabı 
S=P x m²’ye düşen yağmur miktarı (cm² ) / 1 m² 
P: Çatı alanı + Balkon alanı (m²) 
S: Gerekli yağmur borusu alanı (cm²) 
A=S/f (cm²) 
A=Yağmur borusu kesiti (cm²) 
f: Kullanılan yağmur borusu adedi 
D=1,13x√A 
D: Boru çapı (cm) 
Yağmur borusu çap hesabı, yağmur boruları sayısı ve kesitleri göz 
önüne alınarak farklı çapta boruların kullanılması ile en uygun 
yağmur boruları seçilir. 
 
Örnek: 
İzmir ili için, çatının 1 m²’si başına 0.75 cm² düşey yağmur borusu 
hesaplanır. 
Çatı Alanı : P = 900 m2 
Gerekli yağmur borusu alanı : S = 900 x 0.75 = 675 cm² 
Kullanılan yağmur borusu adedi : f= 6 adet (mimari yapıya uygun 
olarak boru adedi seçimi yapılır) 
Yağmur borusu Kesiti : A = 675 / 6 = 112,5 cm² 
Yağmur borusu Çapı : D = 11,98 cm olup Ø125 lik boru seçilmiştir. 

Silindirik Boru Kesitleri: 



SIHHİ TESİSAT / Yağmur Suyu Hattı-Klasik sistem 



SIHHİ TESİSAT / Yağmur Suyu Hattı-Klasik Sistem 



SIHHİ TESİSAT / Yağmur Suyu Hattı-Klasik Sistem 

Süzgeçler 



SIHHİ TESİSAT / Yağmur Suyu Hattı-Sifonik Sistem 

Sifonik sistem; akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak yağmur suyunun  
bir eğime gerek kalmaksızın tahliye edilmesidir. 
Bernoulli'nin akış denkleminden yola çıkılarak hesaplamaları yapılmaktadır. 
Günümüzde sifonik sistem çözümleri için çeşitli yazılımlar kullanılmaktadır.  
Sistem basınç farklarını ve akış hızını dengelemek için farklı çaplarda boru 
kullanılmaktadır. 

Klasik Sistem Sifonik Sistem 



SIHHİ TESİSAT / Yağmur Suyu Hattı-Sifonik Sistem 

Sifonik sistem, meteorolojiden alınan Standart Zamanlarda Görülen En Büyük Yağış 
Değeri raporlarına göre son 100 yılda, 5 dakika için görülen en büyük yağış değeri baz 
alınarak hesap edilir.  
Sifonik sistem tasarımında süzgeçler önemlidir. Süzgeçlerin girdap kırıcı yapısı sayesinde 
suyun sisteme dönerek girmesini engelleyerek sistemin hava almamasını ve çok katlı 
yapısı ile sistemin sürekli aktif çalışmasını sağlar. 
Sifonik sistem uygulaması HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) boru ile yapılır ve boru 
birleşim noktalarında alın kaynak ve elektro füzyon yöntemi kullanılır. Contalı birleşim 
kullanılmadığı için sistem içine hava girişi önlenir 



SIHHİ TESİSAT / Yağmur Suyu Hattı-Sifonik Sistem 

Sifonik Sistemin başlıca kullanım yerleri ; 
Fabrika binaları 
Okul ve hastane binaları 
Spor kompleksleri 
Çatı alanı büyük konser ve kongre salonları. 
Otel , rezidans gibi çatı alanı büyük ve yüksek yapılar 
Alışveriş merkezleri 
Hipermarketler 
Otoparklar 
  



SOĞUK SU SAYACI: İçinden geçen suyun hacmini sürekli olarak ölçmek, hafızaya almak ve göstermek 
üzere tasarlanmış ölçü aletidir.  

SIHHİ TESİSAT / Temiz su Hattı-Sayaçlar 



Tüm su sayaç mahalleri, her zaman kolay ulaşılabilir, kontrol edilebilir ve sayaçları okunabilir 
olacak şekilde tesisat projesi ile düzenlenecektir. Sayaç odasına sızıntı suların drenajı için yer 
süzgeci konulacaktır. 

SIHHİ TESİSAT / Temiz su Hattı-Sayaçlar 



Daire ve dükkan gibi farklı abonelikleri olan 
sayaçlar bir arada ve aynı yerde 
bulunacaktır.  

SIHHİ TESİSAT / Temiz su Hattı-Sayaçlar 



Su hacmini ölçen sayaçlar, soğuk su sayaçları ve sıcak su sayaçları olmak üzere iki grupta toplanırlar.   

SIHHİ TESİSAT / Temiz su Hattı-Sayaçlar 



SIHHİ TESİSAT / Temiz su Hattı-Sayaçlar 

Su hacmini ölçen sayaçların, kablolu veya kablosuz M-Bus sistemleri ile de tüketim değerleri bir 
merkezde bilgisayar aracılığı ile okuyan modelleri de mevcuttur.   

      Sayaçların Düzenlenmesinde Yararlanılabilecek Kaynaklar: 
• MMO / 2003 / 260 / 3 : Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları 
• Su Sayaç Yerleri ve Düzenleme Esasları – İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi 2013 



SIHHİ TESİSAT / Temiz Su Hattı 

Su deposu, Hidrofor kapasitesi, boru çaplarının belirlenmesi için öncelikle temiz su boru tesisatı 
hesaplarının yapılması gereklidir.  
Temiz su boru hesabı, basınç kayıplarının dengelenmesi esasına dayanır.  
Kritik devreden başlayarak, boru devrelerinde basınç düşümünü sağlayan boru çapları belirlenir. 
  
Bunun için ;   
    a. Borudaki hesaba esas su debisi  
 b. Kullanma noktasındaki istenen akma basıncı  
 c. Şebeke basıncın belirlenmesi  
 d. Borulardaki basınç kayıplarının hesabı yapılır.  
 
A-Su Debisi Hesabı  
  
Çeşitli kullanma yerlerindeki elemanların (lavabo,duş vb.) akma basınçları, su sıcaklıkları ve 
debileri çeşitli tablolarda verilmektedir. Bu kullanma yerlerini besleyen bir borudan geçen su 
miktarı, kullanma yerindeki su debilerinin toplamı değildir. Bütün muslukların aynı anda açık 
olmayacağı varsayılır. Bu nedenle hesaplarda eş zaman faktörü kullanılır.  
  
YB yöntemine göre, çok sayıda armatürü besleyen bir borudaki hesaba esas su debisinin bulmak 
için, önce bu borunun beslediği armatürlerin YB değerleri toplanarak borunun YB değeri, Z 
bulunur.  



SIHHİ TESİSAT / Temiz Su Hattı 

B-Kullanma Noktası Basıncı  
  
Kullanma yerlerindeki akma basınçları verilen tablo 1 ‘de ikinci sütunundan okunabilir. 
 
C-Şebeke Basıncı  
  
a.Temiz su tesisatı doğrudan şebekeye bağlanmış ise şebeke basıncından, su sayacındaki basınç 
kaybı çıkarılır. Su sayacındaki basınç kaybı 49050 Pa seçilmelidir.  
b.Hidrofor kullanılması halinde başlangıç basıncı hidrofor çıkış basıncıdır. Hesaba, esas hidrofor 
alt basıncı alınmalıdır.  
 
D-Borulardaki Basınç Kayıpları  
  
Boru tesisatındaki basınç kayıplarının belirlenmesi için iki yöntem vardır.  
a.  Boru tesisatında meydana gelen sürtünme ve lokal kayıpların toplamı, borulardaki kireçlenme 
faktörünü de göz önüne alarak hazırlanan tablolardan okunur.  
b. Diğer boru ve kanal tesisatlarında olduğu gibi sürtünme kaybı ve yerel kayıp değerlerini ayrı 
ayrı hesaplamak ve bunların toplamını, kirlenmeyi göz önüne almak üzere bir katsayı ile çarpma 
yöntemi ile belirlenir.  
Temiz su tesisatında hızlar 1 m/s ile 2 m/s arasında olmalıdır. Sese çok duyarlı hastane gibi 
mekanlarda 1 m/s ‘nin altında, sesin önemsiz olduğu endüstriyel uygulamalarda ise 3 m/s ‘ye 
kadar alınabilir.   
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E-Boru Tesisatının Çap Hesabı  
 
Boru tesisatının hesabı, esas olarak çapların belirlenmesidir. Verilen yük altında en elverişsiz 
kullanma yerinde istenen su debisinin ve basıncının sağlanmalıdır. Bunun için girişten kullanma 
yerine kadar olan boru tesisatındaki basınç kaybının, kullanılabilecek basınç değerini geçmemesi 
gerekir.  
  
 Hesap aşağıdaki gibi yapılmaktadır.  
  
a.Temiz su şebeke basıncı (veya hidrofor alt basıncı)  (Pa)  
b.    En elverişsiz kullanma yerinin bina bağlantısından itibaren yüksekliği (m) x 9810 = (Pa)  
c.    Kritik kullanma yerindeki akma basıncı (Pa)  
d.   Su sayacı basınç kaybı belirlenir (Pa)  
e.   Kullanılabilir etkin basınç  = a – (b+ c + d)  (Pa)  
f.     Kritik hat toplam boyu (m)  
g.    Ortalama basın kaybı (Pa/m)  
h.   Ortalama basınç kaybı değerleri kullanılarak boru çapları seçilir. Seçilen boru çapları ile basınç 
kayıpları hesaplanarak, kullanılabilir toplam basınç kaybından küçük olduğu kontrol edilir. 
Küçükse tamamdır, küçük değilse çap değişiklikleri yapılarak yeniden kontrol edilir.  
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Y.B.  ÇAP (mm)  

   

Y.B.  ÇAP (mm)  

0,5 – 3  15  20,5 – 35  32  

3,5 – 5  20  35,5 – 70  40  

5,5 – 20  25  70,5 ve üstü  50  

Belirli Y.B. için çap değerleri  

Boru  

No  
Y.B.  Debi (L/s)  Çap  Boy (m)  Öz.Bas.Kay. (Pa/m)  Top.Bas.Kay. (Pa)  

                     

Hesap Tablosu Formu 
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Belirli Kullanım Yerleri İçin Verilen Standart Yük Birimleri (YB) Karşılığı Debi Değerleri -TS 1258  

ARMATÜR 

(veya kullanma yeri) 

Standart Akma 

Basıncı (Pa) 
Debi (L/s) 

Yük Birimi 

Y.B 

Musluk , Batarya DN 10 49050 0,25 1,0 

Musluk , Batarya DN 15 49050 0,40 2,5 

Musluk , Batarya DN 20 49050 1,00 16 

Musluk , Batarya DN 25 49050 1,50 36 

Gazlı Şofben , 10 L/dakika 245250 0,17 0,5 

Gazlı Şofben , 16 L/dakika 245250 0,25 1,0 

Gazlı Şofben , 26 L/dakika 245250 0,43 3,0 

Lavabo 49050 0,17 0,5 

Banyo Küvet Bataryası , DN 15 49050 0,40 2,5 

Banyo Küvet Bataryası , DN 20 49050 1,0 16 

Banyo Duş Bataryası , DN 15 98100 0,25 2,5 

Banyo Duş Bataryası , DN 15 98100 1,0 16 

Basınçlı Hela Yıkayıcı, DN 15 127530 0,6 6 

Rezervuar Musluğu 49050 0,125 0,25 

Pisuvar 49050 0,125 0,25 

Çamaşır Makinesi 49050 0,4 2,5 

Bulaşık Makinesi 49050 0,4 2,5 
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PARÇA NO 

(a)

UZUNLUK (mt) 

(b)

YÜK BİRİMİ 

(YB) (c )

BORU ÇAPI 

(mm) (d)

ÖZGÜL BASINÇ 

DÜŞÜMÜ (Pa/mt) 

(e )

TOPLAM BASINÇ 

DÜŞÜMÜ (Pa) (bxe)

1             2,00                0,50       20           785,00              1.570,00               

2             1,50                1,00       20           1.569,00          2.353,50               

3             4,00                3,50       20           5.590,00          22.360,00             

4             6,00                6,00       20           9.611,00          57.666,00             

5             15,00              10,00     25           4.805,00          72.075,00             

6             0,30                20,00     40           785,00              235,50                   

7             0,30                30,00     40           1.079,00          323,70                   

8             3,00                40,00     40           1.471,00          4.413,00               

9             3,00                90,00     65           196,00              588,00                   

10           3,00                140,00  65           392,00              1.176,00               

11           3,00                190,00  65           490,00              1.470,00               

12           3,00                240,00  80           196,00              588,00                   

13           3,00                290,00  80           290,00              870,00                   

14           37,00              340,00  80           290,00              10.730,00             

15           10,00              639,00  80           588,00              5.880,00               

TOPLAM 94,10              TOPLAM (TB) 182.298,70          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ETKİN BASINÇ (EB)=kaynak basıncı-(statik yükseklik+sayaç kaybı+akma basıncı)

4 bar-40 mSS alındı

proje kolon planından alındı

1960 Pa (kataloglardan alındı)

kritik devreden lavabo için

E.B= Pa

ORTALAMA ÖZGÜL BASINÇ(OB)=Etkin basInç(EB)/kritik devre toplam boru boyu

EB (Pa) 341.238,80   Ht (mt) 94,10     OB (Pa/mt) 3.626,34               

KRİTİK DEVRE BASINCI = ETKİN BASINÇ (EB)-TOPLAM BASINÇ DÜŞÜMÜ(TB) 158.940,10          

158.940,1 Pa 0 dan büyük olduğundan boru kesitleri uygundur.

etkin basınç (EB) ile toplam basınç (TB) arasındaki fark şebeke basıncının %10 değerinin

altında değildir.

341.238,80                    

YB METODU İLE BORU ÇAPI HESABI 

392.280,00                    

46,20                               

1.960,00                         

49.035,00                       

şebeke (kaynak) basıncı (Pa)

statik yükseklik (mt)

sayaç kaybı (Pa)

akma basıncı (pa)
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      Temiz su Tesisatı boru çaplarının hesabında Yük Birimi Esası ile hesap yapıldığı gibi Musluk 
Birimi ile hesaplamalar yapılmaktadır. Okul, hastane, yüksek yapılar gibi karmaşık ve su 
yükünün fazla olduğu binalarda Yük Birimi ile hesap yapılması daha sağlıklı sonuçlar 
verecektir. 



SIHHİ TESİSAT / Suyun Depolanması ve Basınçlandırılması 

Çok katlı binaların su ihtiyacını karşılamak için şehir şebeke basıncı yetersiz kaldığı durumlarda 
kurulur. Hidrofor ve su deposu ayrı ayrı kullanılabildiği gibi bazı sistemlerinde beraber de bağlanabilir. 
Basıncı düşük suyu, hava ile sıkıştırarak istenen yüksekliğe çıkartan ve otomatik çalışan silindirik depolu 
pompalama sistemlerine hidrofor (basınçlandırma deposu) denir. Basınçlandırma işlemini tank, pompa 
ve bunların üzerine takılan yardımcı elemanlar yapar. 
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Su depoları ;Galvaniz, Paslanmaz 
çelik, polietilen ve betonarme 
malzemeden üretilir. 

Su depoları ve hidrofor Sistemi, kullanım suyu , 
arıtılmış saf su ve yangın söndürme tesisatı gibi 
sistemleri için tasarlanır. 
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Günlük Ortalama Su Tüketimleri  
 
Cinsi           Ortalama Tüketim Lt/kişi   
 
Konutlar  Lavabolu  60–80   
                        Duşlu  80–115   
                        Küvetli  120–200   
Oteller  Duşlu  100   
                       Küvetli  150–200   
Hastaneler                         200–500   
Okullar                         5-20   
Çocuk Yuvaları  80–100   
Kreşler                         100–150   
Kışlalar                          60–80   
Lokantalar                          20–100   
Bahçe sulama bir seferde  1,5 lt/m2   

Binek otosu(temizlik)  100 lt/gün   

Su deposu ve Hidroforun kapasitesinin hesabında armatürlerin toplam debi miktarı kullanma 
katsayısı  ile çarpılarak yapının gerçek  ihtiyacı hesaplanır.  
 
Basit yapılarda ve az daireli konutlarda aşağıdaki tablo ve formüllerden faydalanarak kapasite hesabı 
yapılabilir. 
Gerekli Olan Su Miktarının Hesaplanması  
dQ =Daire sayısı x Kişi sayısı x Kişibaşına Su İhtiyacı 
 
Konutlarda dairede 4 kişi, kişi başına su ihtiyacı da 100-150 litre alınabilir.  



SIHHİ TESİSAT / Suyun Depolanması ve Basınçlandırılması 



SIHHİ TESİSAT / Suyun Arıtılması 

Ham su deposuna depolanan şebeke suyu hidrofor vasıtasıyla sisteme basılmaktadır. Basınçlandırılan 
ham su, önce Kum Filtresi ve Yumuşatma cihazı,-Tuz tankı grubundan geçer. Ultraviyole cihazı ve 
Reverse Osmasis ünitesinde işlenen su, arıtılmış saf su olarak Saf su deposunda 
depolanmaktadır.Depolanan su paslanmaz çelik hidrofor (kullanım suyu hidroforu) ile Saf su kullanım 
hattına bağlanmaktadır. 
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  Kullanma Sıcak Suyu Sistemlerinde Boyler Hesabı 

 
Boylerler , kullanma sıcak suyu üreten cihazlardır.Isıtma hattı sıcak suyu, kullanım amaçlı 40-60°C 
sıcaklıkta üretirler. 
Genel olarak yapılarda sağlanması gereken kullanma suyu sıcaklığı, ihtiyaca bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir. Konut kullanımlarında 40-45°C olarak; otel (çamaşırhane), sauna,sanayi tesisi gibi 
kullanımlarda 60°C olarak kabul edilebilir. 
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  Kullanma Sıcak Suyu Sistemlerinde Boyler Hesabı 

Boyler Kapasitesi (Boyler Hacmi ve Isı Yükü ) Hesaplaması (˚C ‘ta Sıcak Su Sarfiyatı [lt/h] ) 
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  Kullanma Sıcak Suyu Sistemlerinde Boyler Hesabı 
 
Genel olarak yapılarda sağlanması gereken sıcak su ihtiyaç değeri 60 ˚C’ dir. Sistem tasarımında bu 
değer esas olarak alınır. Boyler hesabı ile ilgili çizelgelerde verilen değerler en yüksek ani değeri 
göstermekte ve günün diğer saatlerinde ihtiyaç daha az olmaktadır. Merkezi sistemlerde, sistemin 
beslediği kullanma yerlerinin hepsinin aynı anda çalışma olasılığı çok düşüktür. Yani bir 
apartmandaki tüm duş, lavabo ve eviyelerin aynı zamanda diliminde açık olması çok düşük bir 
olasılıktır.  
Bu iki faktör göz önüne alınarak “kullanma eşzaman faktörü” tariflenmiştir. 
Merkezi Sistemlerde Sıcak Su İhtiyacı = Ani Toplam İhtiyacı x Kullanma Eşzaman Faktörü 
Gerekli Boyler Hacmi = Sıcak Su İhtiyacı x Depolama Faktörü 
Depolama faktörü yapının karakterine bağlıdır. Boyler büyüklükleri standart olduğundan, bulunan 
hacme en yakın standart seçilmelidir. 
 
Boyler ısıtıcı serpantin gücü aşağıdaki formülle bulunur: 
Q = mss x c x (tç – tg) 
Q : Boyler ısıtıcı serpantin gücü (kullanma sıcak suyu yükü yani merkezi ısıtma sistemine gelen yük) 
(kcal/h) 
mss : Sıcak su ihtiyacı (lt/h) 
c : Suyun özgül ısısı (1 alınır; suyun yoğunluğu : 1 kg/l ; özgül ısı : 4,2 kj/kg˚C) 
tç : Su çıkış sıcaklığı (60˚C) 
tg : Su giriş sıcaklığı (10˚C) 
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  Kullanma Sıcak Suyu Sistemlerinde Boyler Hesabı 

Bu hesaplanan değer, aynı zamanda, kullanma sıcak suyu dolayısıyla merkezi ısıtma sistemine 
gelen yükü de ifade etmektedir. Genelde yukarıdaki formül kullanılır. Fakat birim dönüşümü 
yapıldığında şu formül de ortaya çıkar: 
 
Q = mss x c x ρ x (tç – tg) 
Q : Boyler ısıtıcı serpantin ısı gücü (kW) 
mss : Sıcak su ihtiyacı (lt/sn) 
c : Suyun öz ısısı (4,2 kj/kg˚C ) 
ρ : Suyun yoğunluğu (1 kg/lt) 
tç : Su çıkış sıcaklığı (60˚C) 
tg : Su giriş sıcaklığı (10˚C) 
Serpantin yüzey miktarı ise: 
F =Q / ( K . Δtm) (m2) 
K . Δtm değeri 90/70 ˚C sıcak su için kireçlenme ve emniyet faktörleri de göz önüne alınarak 11-17 
kW/m2 ; 0,1 basınçlı buhar için ise 45 kW/m2 olarak alınabilir. 
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  Kullanma Sıcak Suyu Sistemlerinde Boyler Hesabı 

• Temiz Su Tesisatı Düzenlenmesinde Yararlanılabilecek Kaynaklar: 
• MMO / 2003 / 260 / 3 : Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları 
• TS 1258 : Temiz Su Tesisatı Hesap Kuralları 
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  Kullanma Sıcak Suyu Sistemlerinde Sıcak Su Hazırlayıcılar 



Temiz suyun kullanılması ve pissuyun atılması  

SIHHİ TESİSAT / Sıhhi Tesisat Planlama  















 
 

KANUNLAR 
 

•3194 Sayılı İmar Kanunu  
•4734-4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
•5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
•4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu 
•5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun 
•5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 
•6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
•2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 



YÖNETMELİKLER 
 

•Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
•Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 
•Erişebilirlilik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği 
•Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
•Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 
•Belediyelerin İmar Yönetmelikleri 
•Sığınak Yönetmeliği 
•Otopark Yönetmeliği 
•Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 
•Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği 
•Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 
•Bakanlıklarca Yayınlanan Yönetmelikler (Örneğin Dializ Merkezleri Yönetmeliği) 
•Gürültü Kontrol Yönetmeliği 
•Titreşim Yönetmeliği 
•Hava Kirliliği Yönetmeliği 
•Su Kirliliği Yönetmeliği 
•Kentsel Atık Su Yönetmeliği 

MEVZUATI GELİŞTİRME VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnternet Sayfasından 
Yürürlükte olan tüm mevzuatlara ulaşılabilir. http://www.mevzuat.gov.tr 
 

http://www.mevzuat.gov.tr/


 
 

YAYINLAR 
 
 

•ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ------YILI İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYATLARI LİSTESİ   
•DİĞER KAMU KURUMLARININ BİRİM FİYAT LİSTELERİ 
•İNŞAAT, MAKİNA VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİ 
•YAPI KATALOGLARI 
•TSE VE CE NORMLARI 
•ULUSLAR ARASI STANDARTLAR, NORMLAR  –DIN – UL – FM – NFPA VS. 
•TMMOB YAYINLARI 
•MEKANİK TESİSAT İÇERİKLİ YAYINLAR 



• Örnek  bir projenin anlatımı örnek sıhhi tesisat.dwg 
• A-mimari, mekanik ve elektrik proje planlaması etüd ve koordinasyon 
• B-mekanik tesisat projenin planlanması, tasarımı ve hazırlanması 
• C-hesap raporlarının hazırlanması 
• D-teknik şartnamelerin düzenlenmesi 
• E-mekanik tesisat projesi maliyet analizi (yaklaşık maliyet hazırlama) 
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