
Depolama hacminin hesaplanması 

Yağış haritasından, bölgenizdeki bir metrekarede 
kaç litre yağışın (1mm/1litre/m2'ye) olduğunu 
görebilirsiniz. Yağmur suyu verimi, su talebi ve 
yağmur suyu depolama hacminin daha doğru 
hesaplanması için yıllık yağış miktarınızı not etmeniz 
çok önemlidir.
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TÜRKİYENİN YILLIK YAĞIŞ MİKTARI HARİTASI
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Depolama hacminin hesaplanması

Yağmur suyu veriminin kesin olarak belirlenmesi için 
mm veya litre/m2 cinsinden yıllık yağış değerleri 
kullanılacaktır. Metoloji Gn.Md'lüğü web sayfasından 
ilgili yağış değerlerine ulaşılabilir.

Litre / m2 (hN) yıllık yağış miktarı 

Yağmur suyu depo boyutlandırılması, 
temelde iki faktöre bağlıdır:

Yağmur suyu verimi
(Yağmur suyu toplama alanı, kayıp faktörleri ve 
yerel yağış miktarı)
Proses suyu gereksinimi
(Su tüketim çekme noktalarının tipi ve sayısı) 
Ekonomik nedenlerden dolayı, depo boyutu  
yağmur suyu verimi ve proses suyu gereksinimi 
dengesine bağlıdır. Mevcut yağmur suyu 
kullanılmalı ve içme suyu ikmali asgari düzeyde 
tutulmalıdır.

Yağmur suyu depolarının DIN 1989-1: 2002-04'e göre boyutlandırılması

Çatı toplama alanının büyüklüğü, binanın çatılı 
taban alanına (çatı çıkıntısı dahil) karşılık gelir.
Sulanan taban alanı teraslar, balkonlar, avlu 
alanları vb.

m2 (AA) olarak toplama alanları 

İniş borusu filtreleri ve girdaplı ince filtreler veya 
giriş filtreleri kullanılırken, üreticiden sağlanacak 
kullanılabilir yağmur suyu hacmi akışı ile ilgili 
bilgiler dikkate alınmalıdır.

Filtre verimliliği ( η ) 

Verim katsayısı, toplama alanının konumu, eğimi, 
yönelimi ve doğasını dikkate alarak yağış miktarı ve 
gerçekte dışarı akan su miktarı arasındaki farkı 
dikkate alır (pratik deneyim).

DIN 1989-1: 2002-04'e göre verim katsayısı

Yapı
Eğimli dik çatı 
Düz çatı (çakıl değil)
Çakıllı düz çatı
Yeşil yoğun çatı
Geniş yeşil çatı
Parke alanı / karma parke alanı
Asfalt yüzeyi

Verim katsayısı e 
0,90

0,80

0,60

0,30

0,50

0,50

0,80

AA: Havza alanı     e: Verim katsayısı    

hN: Yağış seviyesi   η: hidrolik filtre verimliliği

Yağmur suyu verimi
(l/yıl) = ER = AA x e  x hN x η

Yıllık teorik olarak depolanabilir yağmur suyu 
miktarı hesaplanır:

Yağmur suyu verimi
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Depolama hacminin hesaplanması

Yağmur suyu kullanım sisteminin örnek hesaplaması

170 m2 x  0,9  x  700    x  0,96  =   102.816 l/yılHesap

Proses suyu ihtiyacının hesaplanması:
hesaplama tablosuna 

bakınız!

2. Adım

Bahçe alanı: 100 m2'si 
bahçe olan 300 m2

4 kişilik ev
(2 yetişkin, 2 çocuk)

Bolu bölgesinde eğimli 
dik çatılı müstakil ev 

(öngörülen çatı alanı 170 m2)

Yağmur suyu bahçenin sulanması, 
rezervuarın yıkanması ve temizlik suyu 

olarak kullanılabilir.

Yağmur suyu veriminin hesaplanması:

Hesaplama formülü        Toplama alanı x akış katsayısı * x yağış seviyesi ** x filtre verimliliği ***

* sayfa 2'deki tabloya bakın                          ** ön sayfadaki haritaya bakın
*** Filtre verimliliği, yağmur suyu depolama tankının önündeki filtrenin kayıplarını
dikkate alır (filtre kullanılacak ise).

l/m2 yıl     

Özet:

1. Yılda gereğinden fazla 
yağmur suyu toplanıyor 
(102.816 litre> 98.560)

2. Hesaplanan depolama 
hacmi 5.670 litredir.

3. Optimum yağmur suyu 
depolama tankı boyutu 
6.000 litredir.

3. Adım

1. Adım
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Depolama hacminin hesaplanması

Yağmur suyu depolarının DIN 1989-1: 2002-04'e göre boyutlandırılması

Emlak türü      Özel Endüstriyel Site .............................................

Oluşturan: .......................................................................................................................   Tarih: ......................................................................

Ürünün kullanılacağı yer

Adres   İstekte bulunan

İsim: .......................................................

Cadde: ...................................................

Sokak: ...................................................

Telefon: ................................................

Fax: .........................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

GEZER End. İnş.San.ve Tic.AŞ 
GOSB 1000.Cd. No.1031    
Gebze KOCAELİ

Tel : 0262 677 0 677
Fax: 0262 677 06 96 - 97 
www.gezerplastik.com.tr
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x kişi sayısı x dönem
(365 gün)

Toplam proses suyu / yıllık gereksinim = 
Yıllık su ihtiyacı � + Yıllık su ihtiyacı �

= Proses suyu 
gereksinimleri l/yıl  

....................... l / yıl
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200 
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150

x alan (m2) = Proses suyu        
gereksinimi (l/yıl)  

...................... l / yıl

Depolama hacmi: 
Toplam proses suyu / yıllık gereksinim ...................X.21 gün * 

365 gün  

Kullanım yeri Proses suyu ihtiyacı 
(litre / gündüz kişi)

Sulama türü Özel yıllık 
gereksinimler (l / m2)

     =........................... Litre

...................... l / yıl
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365

365

365

365

365

365

Proses suyu gereksinimleri

Evde tuvalet

Ofis alanında tuvalet

Okullarda tuvalet

Pisuar

Çamaşır makinesi

Temizlik suyu

Toplam proses suyu yıllık gereksinimi �

Bahçe sulama 

Spor tesisleri

Yumuşak topraklı 
otlaklar için

Sert toprağa sahip 
otlaklar için

Diğer

Toplam proses suyu yıllık gereksinimi �

* Faktör, 3 haftalık süre ile yağış olmadığı varsayılarak dikkate alınır.
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