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ÖZET 

Bu çalış mada,  i nsan yaşa mı nda çok öne mli  bir  yere sahi p ol an banyo mekanı nı n 

tasarı m aşa ması nda ve şanti ye uygul a mal arı nda;  teknol oji k geliş mel er  sonucu i çi nde 

yaşadı ğı mı z 21. yüzyıl da karşılaşabileceği mi z bi rtakı m sor unl arı n analizi  ve bazı 

çözü m önerileri ni n geliştiril mesi a maçl anmakt adır.      

I.  Böl ümde,  çalış manı n a macı  ve kapsa mı  bildiril mi ştir.  II.  Böl ümde,  banyonun 

tanı mı  yapıl mı ş  ve ı slak mekanl arı n t ari hsel  süreç i çerisi nde geçirdi ği  evrimi n doğu-

batı  sent ezi yl e akt arı mı  sağlanmı ştır.  III.  Böl ümde i se banyo mekanı nda yer  al an 

eyl e ml er  ve kullanılan sağlı k gereçl eri  ile ar mat ürleri n t anı mı  yapılı p, boyut sal 

öl çül eri belirtil mekt edir. 

Son kat  kapl a ma ol arak adl andırılan, çeşitli  malze me alternatifleri ni n de t anıtıldı ğı 

I V. böl ümde ‘ ‘ finishi ng ’ ’ bitir me el e manl arı incelenmekt edir. 

Son böl üm ol an V.  Böl ümde i se şanti yel erde sı kça karşılaştı ğı mız yanlış 

uygul a mal arı n doğr u örnekl e mel eri  il e karşılaştırılıp i nşaat  sekt öründe oluşan, paha 

bi çile meyecek,  mal ze me,  işgücü ve maddi   kayıpları na karşı  önl e m t eşkil  edecek 

incel e mel er  yapıl makt adır.  Tesisat  siste ml eri ni n binada ol uşt urabileceği  pr obl e ml eri n 

belirlenmesi,  il eri de ortaya çı kabilecek sorunl ara karşı  erken önl e m alı nması nı 

kol aylaştıracağı ndan,  V.  böl ümde sı hhi  t esisat  siste ml eri nde pl anla ma ve  di zayn 

süreci  el e alı nmı ş  ve sı hhi  t esisat  siste ml eri ne bağlı  ol arak ort aya çı kan ent egrasyon 

sorunl arı  i ncel enmi ş;  hazır  t esisat  bileşenl eri ni n ı slak haci ml erde kullanıl ması nı n 

öne mi ne deği nil mi ştir.  

Sonuç ol arak  ‘ ‘  banyo mekanı nı n farklı  öl çekl erde yer  al an bileşenleri nin holisti k 

(büt ünl eşi k)  bir  yapısal  düzen i çi nde el e alı nması, bu kapsa mda pl anl a ma,  tasarla ma, 

yapı m ve kullanı m aşa mal arı nı n di kkat e alı nması  ’ ’  düşüncesi üzeri nde 

dur ul makt adır. 



 xii 

 

SUMMARY 

 

In t his  st udy,  i mpr ovi ng anal ysis of  some  probl e ms  and advises  agai nst  t hese 

pr obl e ms  whi ch can be faced wit h i n desi gni ng and site applications  of  bat hroo ms 

whi ch have very i mport ant  pl ace i n hu man life,  due t o t echni cal  devel opments  i n 21
st

 

cent ury has been ai med.  

In t he first  secti on,  t he scope and ai m of  t his  study has  been gi ven.  In t he  second 

secti on,  bat hroom has  been defi ned and evoul uti on of  wet  pl aces  duri ng t he hi st orical 

durati on has  been expl ained wit h east- west  synthesis.  In t he t hird secti on,  acti ons, 

sanitary(healt h)  supplies and  t he defi niti ons  and di mensi onal  si zes  of  armat ures  i n 

bat hroom pl aces have been gi ven.  

Fi nishi ng el e ments  have been exa mi ned i n I V.  Secti on whereas  alternati ves  of 

vari ous supplies as defi ned ‘ ‘Last layer coati ng’ ’ have been gi ven.   

In t he l ast  V.  Secti on wr ong applicati ons  have been discussed by gi ving correct 

application exa mpl es  besi de t he m.  Wi t h t his  compari si on some  exa mi nati ons  have 

been gi ven as  bei ng precauti ons  t o decrease t he loss  of  mat erial,  l abour  power  and 

money i n constructi on sect or. Det er mi ni ng t he probl e ms  whi ch sanitary syst e ms  can 

cause easi es  t aki ng early precauti ons  agai nst  troubl es  t hat  mi ght  occur i n f ut ure, 

therefore i n t his secti on,  pl anni ng and desi gni ng peri od of  sanitary syst e ms has  been 

gi ven and i nt egrati on probl e ms  caused by t hese syst e ms  have been exami ned;  t he 

i mportance of usi ng ready- made sanitary components has been e mphasi zed.  

Wi t hi n t his scope, it has been e mphasi zed t hat t he components of bat hrooms whi ch 

take pl ace in different scal es must be consi dered under a whol e struct ural syste m and 

besi de t his much more import ance must be gi ven in planni ng, desi gni ng, constructi on 

and usi ng phases. 
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BÖLÜM 1.   Gİ Rİ Ş 

Hayatı n koşuşt ur ması  i çinde  kaybol muş,  unut ulmuş  ‘ ‘  An ’ ’ın değeri,  yaşadı ğı mı z  

21. yüzyıl da t asarı m değerleri  ve yenili kleri  il e banyonun mekansal  ol uşumunu daha 

farklı bir çizgi de sürdürmekt edir. 

İnsanoğl unun t e mi zl enme  i hti yacı  en t e mel  gereksi nmel eri nden biridir.   He m 

anat omi k,  he m de psi kol oji k ol arak i nsan hayatı nda çok büyük önem t aşı yan 

temi zl enme eyl e ml eri,  süre ol arak da i nsan yaşa mı nda öne mli  bir  yer  t ut ar.   Gerekti ği 

gibi  yeri ne getiril medi ğinde sağlı ğı mı zı  direkt  olarak et kileyen t e mi zl enme eyl e ml eri 

dai ma özel  mekanl ara ihtiyaç duyar.   Bu özel mekanl ar  gerek mal zeme,  gerek 

donatı m el e manl arı  gerekse t esisat  yönl eri nden konut un di ğer  t üm mekanl arı ndan 

farklı dır  ve konut  i çi nde muhakkak yer  alması  gereken bir  haci mdir.  Fi ziksel  çevre 

ve kullanı cı  arası ndaki uyuş mazlı ğı n sonucu sürt üş mel er  özelli kle bu haci mde 

kendi ni  göst er mekt edir.  Eki pmanı,  eki pman düzeni  ve mekanı  il e banyol ar  kullanı cı 

istekl eri ni  karşıla makt an za man za man uzaklaş makt adır.   Özelli kl e mekanı n 

boyutları ndaki  küçül meden dol ayı,  banyoya i lişki n eyl e ml er  veya eki pmanl ar 

konut un başka böl üml erine t aşı nmakt adır.   İstenen düzen yeri ne,  istenmeyen bir 

düzensi zlik yaratıl mı ş olmakt adır. 

Banyol ar,  i çleri nde yer  al an akti viteleri n gereği ol arak konutta en yoğun gür ült ü,  

koku,  ı sı  ve ne m üret en mekanl ar  ol arak di ğer  mekan biri ml eri  il e ol an ilişkileri, 

içleri nde yer  al an donatı m/ döşe m el e manl arı,  mal ze me ve  t üm konut taki  döşe m 

siste mi ni n bu mekanl ara göre pl anl anması  açısı ndan,  konut  t asarı m,  yapı m ve 

kullanı m aşa mal arı nda ağırlı ğı  ol an mekanl ardır.   Çağdaş  t eknol oji ni n eki pman, 

döşe me ve  yapısal  perfor mansl ara getirdi ği  yenilikler,  banyo t asarı mı na yeni  boyut 

ve öl çütler  kazandır mı ştır.  Bu da,  bu mekanl arı n uygul anması  sırası nda eksi k ya  da 

fazla mekan ayrı mı na,  eyl e ml eri n başka mekanlara t aş ması na dol ayısı yla da di ğer 

mekanl arı n gereksi z kullanı ml arı na,  mal ze me,  perfor mans,  işgücü,  enerji  kayı pl arı na 

yol aç makt adır. 



 2 

Günü müzde bir  konut u satı n al an,  ya da uzun süre kullandı kt an sonra mali  gücü 

yet erli  duruma gel en i nsanl ar  önceli kl e banyol arı nı  yenile mekl e i şe başl a makt adırlar. 

Bi r  moda hali ne gel en bu yenile mel er  i ncel endiği nde,  pahalı  ve l üks  mal ze mel er 

kullanıl ması na rağmen i htiyaca cevap verecek nitelikte ol madı kl arı görül mekt edir.  

Sonuç ol arak bu çalış madaki  a maç,  geli şen koşullarla günü müz  t asarımcıl arı na, 

inşaat  sekt örünün bireyleri ne ve araştır macılara yeni den revi ze edil mi ş  bir  şekil de 

bili msel  açı dan banyonun,  kendi ni  ol uşt uran t üm öğel eri n bir  büt ünü ol duğu bili nci ni 

akt ar mak ve ‘ ‘ modern banyo kavra mı nı’ ’ yansıt maktır.  Kaybol acak olan i şgücü, 

za man ve ser maye ül ke mizi n fazlaca i htiyaç duyduğu kendi öz değerleri dir.    
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BÖLÜM 2.            BANYONUN TANI MI VE EVRİ M SÜRECİ  

Lati nce ‘ ‘ Bal neum’ ’  keli mesi nden gel en " Banyo",  t e mi zl enme  veya t edavi  yeri 

anl a mı ndadır.  Banyol ar, konut  i çerisi nde,  ki şisel sağlı k gereksi nmel eri nin  ve  t e mel 

fizyol oji k istekl eri n karşılandı ğı mekan biri mi dir [3]. 

2. 1. Banyonun Tanı mı   

Bi reyl eri n ki şisel  t e mi zliği  i çi n ol uşt urul acak banyo mekanı,  i çi nde barı ndırdı ğı 

eyl e ml eri n özelli ği  açısından ı slak bir  haci mdir.  Banyoyu geniş  anl amda  şöyl e 

tanı ml ayabiliriz:  Banyo,  sağlı k ve bakı m a macına cevap veren ve aynı  za manda 

ça maşır  yı ka ma,  gi yecek bakı mı  gi bi  ev i şleri ni n yapıl ması  i çi n de kull anıl an ve  bu 

a maçl ara yöneli k döşe m/donatı  el e manl arı nı n kombi nasyonunu i çeren bi r  mekandır. 

Islak mekanl ar,  konut un vazgeçil mez ve koşulları belli  bir  mi ni mu m altı na i ndirile mez 

mekan biri ml eri dir [4]. 

Za manı mı zı n yı kanma  ve t e mi zli kl e vücut  bakı mı  fi kri  yeni  bir  düşünce değil dir. 

Tari ht e banyonun çeşitli  anl a ml arı,  a maçl arı  ve uygul a mal arı  ol muşt ur.  Çok eski  

za manl ardan beri  di ni  amaçl arla da ol sa vücut  bakı mı na büyük öne m veril mi ş,  bu 

bakı mı  t e mi n eden bi na ve t esisleri n i nşası  t ari hle ve i nsanlı kla başl a mı ştır.  İnsanl ar 

sudan kor kmak ve kendileri ni  ondan mü mkün ol duğunca uzak t ut makl a beraber, 

sağlı ğı n gerektirdi ği  yı kanma,  i badetten önce dini n e mr etti ği  t e mi zli k veya sı cak 

ikli ml erde seri nl e mek a macı yl a,  ona her za man yakl aş mak mecburi yeti nde 

kal mı şlardır [3, 13].  

Eki pman ile kullanı cı  arası ndaki  t e mel  bağ eyl e mdir,  bu t e mel  eyl em "yı ka ma-

yı kanma",  "t e mi zl e me-te mi zl enme"  ve "boşalma"  alt  eyl e ml eri ni  içer mekt edir.  

Topl umu muz vücut  t emi zli ği  bakı mı ndan bel irli  gel enek,  görenek ve i nançl ara 

sahi ptir.   Dök me  su il e yı kanma  alışkanlı ğı  ve mahre mi yete verilen öne m deva m 

et mesi ne karşı n,  bugün şehirlerde di ni  i nançları n yarattığı  et ki  gi derek kaybol makt adır 

[25]. 
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2. 2. Tari hsel Süreç İçerisi nde Banyo Kavra mı   

İnsanoğl u varol uşundan günü müze geçirdi ği  süreç i çerisi nde,  özelli kle yerleşi k hayat 

sonrası  ‘ ‘  banyo ’ ’  kavra mı na çok büyük öne m göst er mi ştir  ve bu kapsa mda  t ari h 

süzgeci nden günü müze aşağı da i ncel enen aşa mal ar geç mi ştir. 

2. 2. 1. Çeşitli Kült ürl er ve Banyo Kavra ml ar 

"Te mi zli kle il gili  davranışlar,  çevresel  değil  t ari hsel dir" [15]  sözünden hareketle farklı 

kült ürlere sahi p t opl uml arı n yı kanma  alışkanlı kl arı nı n belirlenmesi, bu i hti yacı 

karşılayacak yapıları n ve bunl arı n kullanı mı nın i ncel enmesi  il e en i yi  şekil de 

belirlenebilir.  Dol ayısı il e doğu ve  batı  t opl uml arı nda bu a maç içi n yapıl an 

ha ma ml arı nı n araştırıl ması doğru bir sonuca varılması na yardı mcı olacaktır.  

2. 2. 1. 1. Anti k Devi r Evl eri nde Banyo  

Anti k devirde yı kanmaya büyük öne m verili yordu.   Bunun i çi n evl erde ha ma m t esisatı 

yapıl mı ştır.   Bunl arı n çoğu mutfak ol arak kullanılan kı s ma  açılan küçük odal ardır.  

Ze mi nl eri ve duvarları su geçir mez harçl a sı vanmı ştır. Bir tanesi nde banyo da vardır.  

Pri ne’de bir  evi n doğu kıs mı nda ( Şekil  2. 1)  1. 82x1. 06m ebadı nda bir  ha ma m odası 

vardır.   Bunun ağzı  kapı  ile kapanabilecek vazi yettir.   Ze mi nde Terra Cottadan ma mul 

bir  banyo t eknesi  vardır.  Bunun gi bi  birçok küçük Asya evi nde banyo t esisleri  ve su 

tesisatları sapt anmı ştır. 

Yunanistan' da Ol ynt hos’  t aki  evl erde t uval et  tespit  edil me mi ş,  sadece bir  yer de 

lazı mlı k bul unmuşt ur.   Buna karşılı k küçük Asya' da M. D.  I V.  yüzyıl dan itibaren t uva-

let tespit edil mi ştir. 

Ber ga ma' da bi nanı n kuzeybatı  t arafı nda t uvalet  vardır.   Daha doğr usu avl unun 

ayrıl mı ş  ol an bir  köşesi  bu vazifeyi  gör ür.   Kal dırı m sevi yesi nden yukarıda kal an i ki 

taş  bl oku bunu göst erir  (Şekil  2. 1).   Burası nı n etrafı  t aht a perde il e çevrilmi ş  ol malı dır.  

Çatı da ahşaptır.   Su biriki ntisi  avl unun köşesi nde bul unan deli kten dışarıdaki  kanal a 

akar. 

Mi l et osta Perist yle Avl ul u evi n r oma  devri ne ait  bir  abdeshanesi  vardır.   Cadde 

üzeri nde ve avl unun yanındaki  küçük odadır.   İçinde esas  duvarlara paralel  ol an i ki 
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duvar  ve altları nda kanal  gör ül ür.   Tuğl adan yapıl mı ş  ol an kanal  buradan çı karak 

caddedeki esas kanal ile birleşir [3, 22].  

 

                    

 

                        

 

      Şekil 2. l  Küçük Asya Evi nde Ha ma m 

 

2. 2. 1. 3 Yunanlılarda Banyo 

Ho mer os'  un şiirleri nde,  t e mi z ve nehir  suyunda yapılan soğuk banyolardan başka, 

özel  ol arak bu i ş  i çi n düzenl enmi ş  odal arda yapı lan sı cak banyol ardan da söz edilir. 

Te mi zli k i çi nde büyük hal k ha ma ml arı  vardı.  Bunl ar  ya devl et  t arafı ndan ya  da  özel 

ki şiler  t arafı ndan i şletilirdi.  Eski  Yunan Gy mnase'  l eri nde soğuk ve sı cak ha ma ml ar 

bul unuyor du.  Buralarda atletler  ji mnasti k yaptıktan sonra yı kanırlardı.  Bununl a 

birli kte sı cak banyol ar,  At i na ve Ispartalı'  l arca uzun süre bu ol ay bir  gevşekli k i şareti 

ol arak kabul  edil di.  Daha 5.  yüzyıl dan iti baren,  buhar  banyol arı  ve duş  yaygı n hal e 

gel mi şti. 

M. Ö.  2000 yılı nda,  Ege dünyası ndaki  banyol ar,  her  t ürl ü rahatlı ğı  sağl ayacak şekil de 

ve pek göst erişli ydi;  Gi rit'  t e Knossos  Sarayı'  nda kraliçe dairesi ndeki  banyo dairesi  ve 

pi ş mi ş  t oprakt an yapıl mı ş,  üzeri  motiflerle süsl ü banyo t eknesi;  yi ne Yunanist an'  da 

Tiryn'  deki  Akka Sarayı'  nda banyo dairesi  buna ör nek t eşkil  eder.  Eski  Yunan 

vazol arı üzeri nde  

kadı n ve er kekl eri n su dökünerek yı kandıkl arı nı  göst eren birçok ör nekl er 

bul unmakt adır [3, 13].  
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       Şekil 2. 2  M. Ö. 5. yy a ait bir Girit vazo res mi . 

                      Bu vazo resmi  bir Hel en kadı nı nı yardı mcıları yla birli kte 

                                          banyo sırası nda göst er mekt edir [11].  

2. 2. 1. 3. Ro malıl arda Banyo  

Ro malılar  il k za manl arda ha ma ml ara fazl a rağbet göst er me mi şl erdi.  Önceleri  deni zde, 

nehirde veya mutfak yanı ndaki  Lavatri na (t ekne)'  da yı kanırlardı.  3.  yüzyıl dan'  dan 

itibaren,  bel edi ye başkanlık di vanı  üyel eri ni n denetle mesi  altı nda hal k hama ml arı  ve 

kaplıcalar  kur ul muş,  bunl ar  kı sa za manda şaşılacak derecede yayıl mı ştır.  İki nci  Pön 

harbi nden sonra gerek bel edi ye t arafı ndan gerekse özel  ol arak bir  ki şiye  kiral anan 

u mu mi banyol ar açıl mı ştı. 

Ro ma  ha ma ml arı nda,  Yunan sarayl arı ndaki  hama ml ar  ör nek t ut ul muştur.  Ha ma m 

bi nal arı  genelli kle bağı msız ve serbest  bi nal ar  halinde i nşa edil mi ştir,  Etrafları  Yunan 

Gy mnase'  leri nde ol duğu gi bi ağaçlı klı yollarla çevril mi ştir [3, 13].  
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Şekil 2. 3 Ro ma döne mi ne ait bir ha ma m kesiti. [13].  

Umu mi  banyol ar  seki z saat  açı k kalır  ve Ro ma'  da güneş  battı ktan sonra kanunen 

kapatılırdı.  Daha sonraki  i mparat orlar  za manı nda gecel eri  de yı kanılırdı.  Öncel eri 

kadı n ve er kekl er  aynı  yerlerde yı kanırlardı.  Sonral arı  Mi xt a Bal nea denilen karışı k 

banyol ar  yapıl dı.  Ta m ol arak kur ul muş  bu banyolarda,  buhar  veya sı cak ve kur u hava 

banyosu,  sı cak su banyosu,  soğuk su banyosu,  ayrıca yağ il e ov ma  ve masaj  mekanl arı 

bul unurdu [3, 13]. 

İsla m dünyası nda ol duğu gi bi  Ro ma'  da da gevşe me,  vücudun t azel enmesi,  sağlı k 

nedeni  ol arak gör ül müştür.  Devl et,  yukarı da da belirtildi ği  gi bi  yurttaşlarını n sağlı k ve 

denge dur umunu sağl ayabil mesi ni  kendi  üstlenmi ştir.  Bu a maçl a yapılan ha ma ml ar 

sadece yı kanma  mekanı  ol makt an çı kı p,  t opl umun di na mi z mi ni  arttıran yerler  hali ne 

dönüşt üğünden çok farklı mekanl arı içi nde taşı makt adır [3, 13].  

Ro ma  ha ma ml arı nı n i ç böl mel eri  ve i ç sirkülasyonu hakkı nda açı kl ayı cı  bil giler 

edi nmek i çi n ha ma ml arın i ç kullanı mı nı n şe mati k ol arak açılı mı nı n veril diği  Şekil  2. 3’ 

de i ncel enebilir. 



 8 

 

                   Şekil 2. 4  Roma Ha ma ml arı Kullanı m Şe ması  

Bu mekanl arı kullanılış sırası na güre şu şekil de sıral ayabiliriz [12]. 

Pal astra:    Eski  Yunan ve Ro ma'  da beden eğitimi  yeri  veya güreş  okul u.    Süt unl arla 

çevril mi ş  ol dukça fazl a beze me  ve i htişa ma gö mül müş  ol an pal astrada i nsanl ar 

ji mnasti k yaparak ı sı nırlar,  belirli  bir  yerde bul unan a mfiti yatre da oyunl ar sergilerler, 

konuş mal ar yaparlardı. 

Apodyteri um:  Ro ma  hama ml arı nda ha ma ma  gelen kişi ni n soyunduğu bölümdür.  Bu 

mekan i çerisi nde yı kanma  ve  ı sı nma hareketleri öncesi  ki şi ni n soyun ması  i çi n İsl a m 

ha ma ml arı nda ol duğu gibi seki üzeri nde sedirler bul unur.  

Tepydari um:  Ro ma  ha ma ml arı nda Apodyt erium (soyun malı k)  il e Cal dari um 

(sıcaklı k)  arası nda kal an ılık böl ümdür.  Ha ma ma  gel en kişi  Apodyt cri um'  da soyunup, 

Pal astra'  da ı sı nma hareketleri ni  yaptı kt an sonra bu ılı k mekanda yarı m veya bir  saat 

kal arak terler ve di nl enir. 

Cal dari um:  Ro ma  ha ma ml arı nda sı caklı k böl ümüdür.  Ha ma mı n ı sıt ma mer kezi nde 

bul unan sı cak su deposundan sağl anan sı cak su il e dol durul muş,  etrafı  sıral arla 

kuşatıl mı ş  havuzl arda banyo yapılırdı.  Bu havuzun kenarı nda dökün mek i çi n,  i çi nde 

soğuk su bul unan yuvarlak,  mer mer den daha küçük havuzcukl ar  ( Labru m,  Li yen) 

bul unurdu.  Kesel enme  odası nı n ( Unct ori um)  bul unmadı ğı  ha ma ml ar da,  bu eyl e m 

Cal dari um'  da gerçekl eştirilirdi.  Cal dari um aynen İsla m ha ma ml arı nda ol duğu gi bi 
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Prafurni um'  dan ( kül han) gel en ve döşe me  altı ndan geçen i çi  sı cak gazl a dol u kanall ar 

vasıtası yla ı sıtılırdı.  Ayrıca i ç sı caklı ğa gerektiği nde müdahal e et mek a macı yl a 

duvarlarda kanalları takip eden menfezl er bırakılmı ştı. 

Unct ori um:  Ro ma  ha ma ml arı nda Cal dari um'  a açılan küçük ni şler  i çerisi nde ol an 

kesel enme  odası dır.    Ro ma  döne mi ni n il k za manl arı nda Cal dari um’  da 

gerçekl eştirilen bu eyle m daha sonra ayrı böl üml er olarak ha ma m içi nde yapıl mı ştır.  

Locani cum:  Ro ma  hama ml arı nda sı caklı ğı  oldukça fazl a ol an buhar banyosunun 

yapıl dı ğı  böl ümdür.  Caldari um'  dan geçilen Locani cum,  Prafurni um'  dan gel en i çi 

sıcak gaz dol u kanalların geçti ği  ve sı caklı ğı n yakl aşı k 100 º C ol duğu bir  mekandır 

Burası  kür,  hazı m ve  yemeği n verdi ği  rehaveti  gi der mek i çi n kullanılırdı.  Mekanı n 

sıcaklı ğı çok fazla ol duğu içi n burada kısa bir süre kalı nırdı. 

Fri gi dari um:  Ro ma  hama ml arı nda i çi nde yüz me havuzu da bul unan soğuk böl ümdür   

Locani cum ( buhar  banyosu)  ve Unct ori um ( kesel enme  odası)'  un bul unmadı ğı 

ha ma ml arı nda soğuk su il e dol u havuza dalı nır  ( Hi drot erapi).  Soğuk suya fazl a 

taha mmül ü ol mayanl ar,  Pal astra'  nı n açı k havada bul unan ve havanı n sı caklığı nda ol an 

genel havuzl ara girerlerdi. 

Praf urni um:   Ro ma  ha ma ml arı nda bi nanı n ı sıt ma mer kezi ni  ol uşt uran böl ümdür 

İsla m ha ma ml arı nda külhan adı  verilen bu mekan aynı  za manda  su t esisatı nı n da 

dağıtı m mer kezi dir.  Ayakl ar  üzeri nde yükseltilmi ş  döşe me altı nda,  bu mekanda 

yakılan odun ve benzeri  yakıtlardan çı kan sı cak gazı n dol aşı mı  il e ha ma mı n ı sıtıl ması 

sağlanmakt adır. 

2. 2. 1. 4. Ort a Çağda ve Batı da Banyo  

5.  yüzyıl da Ro ma  İ mparat orl uğu çökt ükt en sonra Gotl ar,  Vandallar  ve kuzeyi n bar bar 

kavi ml eri  her  şeyi  yakı p yı ktılar.  Şehirler  yağ malandı  ve uygarlı kla birlikt e yapıl mı ş 

sı hhi  t esisler  de t ahri p edil di.  Böyl ece Avr upa 1000 yıl  sürecek bir  karanlı k çağa 

gö mül dü.  Hı risti yanlı k kabul  edil di kt en sonra r uh yeri ne vücuda ağırlı k veren Ro ma'  

nı n bu i nanç t arzı nı,  halk ki şisel  t e mi zli kleri ne ve su kullanmaya öne m ver meyerek 

reddetti.  Yı kanmak hor  gör ül meye,  nüf uzl u i nsanl ar  ve yöneticiler,  vücut  kokul arı nı 

gi zle mek i çi n parfüm kullanmaya başl adı.  Ort açağ'  da birçok Avr upalı nı n haftada bir 

ayağı nı  yı kadı ğı,  yıl da bir  i ki  defa sabun satı n al dı ğı  ve yıl da bi r  yı kandı ğı 
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bili nmekt edir. 

11.  yüzyıl dan iti baren manastır  ve şat ol arda özel  banyo mekanl arı  gör ül ür.  Bu 

döne mde di n ada ml arı  yıkanmaya büyük öne m ver mi şlerdir,    13.  ve 15.  yüzyıllarda 

manastırlar  sağlı k (sanitasyon)  ve yı kanma  kültür ünün öncül üğünü yaparak Ro ma 

gel eneği ni  canl andır mı şlardır.  14.  yüzyıl da Avr upa'  da sal gı n hast alıklar  arttı  Meşhur 

veba sal gı nı nda 25 mil yon i nsan öl dü.    1395'  de Paris'  de yet kililer  l azı mlı kl arı n 

pencereden sokağa dökül mesi ni  yasakl ayan bir kararla köt ü bir  alışkanlı ğı  önl e me 

yol una gittiler.  Fakat  bu adet  di ğer  şehirlerde bi r  süre daha deva m etti. Fr ansa'  da 

banyo evi  denen yerlerde t eknel er  i çi nde i kişer  iki şer  yı kanılır,  bir  yandan da  ye mek 

yenilirdi.  Ama  bu evl erin adı  köt üye çı ktı,  kadı nlarla erkekl eri n bir  arada yı kanmal arı 

15.  yüzyıl da'  da birtakı m uygunsuz davranışlara yol  açtı  ve yasakl andı.   16.  yüzyıl da 

sağlı k bili nci arttıkça duru m daha da düzel mi ştir. 

Şekil 2. 5 Ort açağ Avr upa' sında Yı kanma.  

Sol:  Ort açağ aileleri  yakl aşı k her  üç haftada bi r  yı kanmak ve t e mi zl enmek i çi n bir 

araya gelirler.  Fı çı  i çi nde yı kanan i nsanl ara küçük ahşap koval ar  il e hem s u getirilir  

he m de kirli suları göt ürülür. 

Sağ:  14 yy i nsanl arı  i çin yı kanma  yanı  za manda bir  keyif  bahanesi ydi.  Fı çı  üzeri ne 

yerleştirilen ahşap üzeri nde ye mek ye mek ol dukça yaygı ndı [11].  
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Şekil 2. 6 Zengi nl ere ve Sıradan İnsanl ara Ait Banyol ar.  

Sol:  1470 li  yıllarda sıradan i nsanl arı n evl eri nde ye mek ye mek,  yat mak ve yı kan mak 

içi n kullanılabilecek sadece bir sıcak oda bul unurdu.  

Sağ:  18 yy i n varlı klı  i nsanları  i çi n banyol ar,  evin en i yi  mobil yal arı ndan biri  ol arak 

tasarlanırdı [11].  

 

Avr upa kült ürünün ort açağda geçirdi ği  devrel er  aydı nl anmayı  ve zengi nl eş meyi,  ort a 

sı nıfı n geliş mesi ni  önl emi ştir.  Aslı nda süpür geyi,  fırçayı  ve portatif  banyoyu ort aya 

çı karan da ort a sı nıftır.   Vücut  bakı mı nı n r uhu tehli keye sok ması  fi kri nin t e mi zli ğe 

bağlı  ol madı ğı  gör ül müştür.  Ort açağda yı kanma  yeri  ol an kaplıcal ar  bir  tür  eğl ence 

yeri niteli ği ni kazanmı ştır [2].    

İsla m’  da yı kanma  t e mizlikle birli kte di ni  soru ml ul ukl arı n yeri ne getiril mesi  il e 

ilgili dir.  Yunan ve Roma  banyol arı  yal nı z vücut  t e mi zli ği ni n gerçekl eştiril di ği 

yerlerdi;  manevi  bir  t e mizlik söz konusu değil di.   Ort açağ manastırları nda  yı kan ma 

ruti n bir  t e mi zli k i şle mi  ol arak gerçekl eştiril mi ştir.  Dol ayısı yla suyun sı caklı ğı nı n bir 

öne m t aşı madı ğı  ve buz gi bi  suda bile yı kanma eyl e mi ni n yapıl dı ğı  görül ür.    15. 

yüzyıl  Avr upa’  sı,  19.  yüzyıl  Avr upa’  sı ndan daha t e mi zdi  ve daha sı k yıkanılı yor du. 

Endüstri çağı nda Avr upa’ nı n tekrar yı kanma alışkanlı kları nı yitirdi ği görülür.   
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Şekil 2. 7 Modern havuzlar. 1900'  lü   yılları n   başına   ait   olan   bu   resi mde   çok   

büyük   bir   havuz görülmekt edir [11]. 

Rönesansl a birli kte t e mi zl enme  ve  sı hhi  t esisat  yeni den değer  kazanmaya başl adı.  17. 

yüzyılı n başl arı nda İ ngiltere'  de il k sı hhi  t esisat  çıraklı ğı  kanunu çı karıl dı.  18.  yüzyıl da 

Fransa'  da şehirlere su t esisatı  yapıl maya başl andı. Batı  kült ürüne sahi p t opluml arı n  şu 

anda kullandı kl arı  banyo mekanı  ve eki pmanl arı,  geç mi şten gel en biriki m sonucu 

ol uş muşt ur.  Te mi zli k eyl e mi,  küvet  ya da t ekne gi bi  sağlı k gereçl eri  i çi ne su 

biri ktirilerek onl arı n i çi ne giri p yı kanıl ması  veya suyun t ekneden alı narak el  ve yüze 

vur ul ması  şekli nde olmakt adır.  Bu i şle m sı rası nda haznede biri ktiril mi ş  suyun 

değiştiril mesi sözkonusu değil dir [2].  

Bu yı kanma  alışkanlı kl arına,  sağlı k gereçl eri  olarak ahşap veya çi nkodan yapıl mı ş 

küvet  en i yi  şekil de cevap verir.  Teknol oji nin ver di ği  ol anakl ar  öl çüsünde il k 

za manl arda bir  yerde hazırlanan sı cak su,  bu sağlık gereçl eri ne dökül erek,  kull anı ma 

hazırlanır.  Yı kanma  sırası nda kullanılan sabun ve  benzeri  t e mi zli k mal ze mel eri 

kullanıl dı kt an sonra kullanı cı  ayrıca bir  durulanmaya i hti yaç duymaz.  Doğu 

topl uml arı nda gör ülen anl a mı nda kesel enme  ol ayı  Batı  kült ürüne sahi p topl uml arda 

gör ül mez.  Bunun yeri ne sünger  ve benzeri  yu muşak dokul u mal ze mel erle vücut 

ovul ur.  Çağı n getirdi ği  te mpoyu yakal a mak ve  hız kazanmak i çi n daha fazl a za man 

kaybet meden yı kanma/ duş al ma ol ayı nı sağl ayan duş teknel eri geliştiril mi ştir. 
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2. 2. 1. 5. Doğu, İsl am Kültüründe ve Türkl erde Banyo  

Doğu t opl uml arı nda;  ruhun ve bedeni n bir  t akı m köt ül ükl erden arı ndırıl ması  i çi n suya 

girilir.  Birçok t abi at  varlığı nı n birer  t anrı  ol arak beni msendi ği  çağl arda yı kan mak; 

arı nmı ş  bir  ruhl a t anrı  katı na çı kabil meni n il k hazırlı ğı ydı.  Bedenden çok r uhun 

arı ndırıl ması na öne m verilirdi.  Bu döne mde  yaşayan milletlerde,  vücut  bakı mı  ve 

temi zli ği  di ni  yazıları nda e mr edil mi şitir.  Di n t arafı ndan belirtilen özel  i şlerden veya 

di ni n mekr uh saydı ğı  şeyl eri  t e mast an sonra Allah’  ı n huzuruna vücut  yıkanmadan 

çı kıla mazdı.  Pr of.  Ke mal  Ah met  Ar u " Tür k Ha maml arı  Et üdü"  Doçentli k çalış ması nda 

özet olarak şunl arı işaret et mi ştir: 

-  Eski  Hi nd'  i n mukaddes  kit abı  Dar maçastra’  da di n,  mezhep,  örf,  adet  ve doğr u yol 

hakkı nda yazılarda vücut  t e mi zli ği ni n di n i cabı  olduğu söyl enmi ştir.  Bunun i çi n açı k 

havadaki  banyo yet erli  gel mekt edir.  Eski  za manl ardan bugüne kadar  Ganj  nehri  ve 

onun kolları  kutsal  sayılır,  nehir  kenarı nda ot uran hal k her  sabah bu nehirde yı kanır, 

di ni n i stedi ği  t e mi zli ği  yap mı ş  ol urlar.  Hi ntte olduğu gi bi  Seyl an adasında da  di ni n 

aynı  hükü ml eri  geçerli ydi.  Burada suyu vadilerden i ndiri p havuzl arda topl arlar  ve 

büyük t esisler  meydana getirirlerdi.  Kral  şehri  olan Anaradhapura'  da Pokuna denil en 

ha ma m harabeleri bul unmuşt ur.  

-   Eski  İranileri n kutsal  kitabı  ol an Zandavest a'  da da di ni  t e mi zli ği n su ile,  i badetten 

önce yapıl ması e mredil miştir. 

-   Asuriler’  de Hi nt'  t e olduğu gi bi  Fırat  nehri  ve koll arı  kutsal  sayılırdı.   Son hafri yat 

ve araştır mal ar  sırası nda Kr al  Adadri naris sarayı  harabeleri nde bir  ha ma m yeri 

bul unmuşt ur.  Kuzey Suriye'  de Zencirli de Asarhaddun'  un sarayı nda üç ha ma m yeri 

bul unmuşt ur. Bu saray Hitit prensl eri nden birine aittir. 

-   Musevilerde çok eski  za manl ardan beri  aynı  a maç i çi n ha ma ml ar  yapıl mı ştır.  Kudüs'  

te bugüne kadar  kor unmuş  şifa ha ma mı  çok ünlüdür.  Eski  yazılarda Seba Kr aliçesi 

Bel kıs'  a  ait  bir  ılıcadan bahsedilir    Bu bi naya ait harabe dahi  kal ma mı ştır.  Musevil er 

ılıcalara da çok öne m vermi şl erdir. 

Doğu kült ürüne sahi p topl uml arı n yı kanma  ve t uval et  alışkanlı kları  arası nda aynı 

za manda bir  İsla m kült ürü ol an ha ma ml arı  da gör mek mü mkündür.  Bu kült üre göre 

şehri n kal abalı k ve i şlek yerleri nde bul unan hama ml ar,  kapıları nı n önünde asıl mı ş 
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bul unan havl u ve peşt e mallerle gör ünürlerdi.  Günü müzde kentsel  yaşa mı n getirdi ği  i ş 

temposu ve hij yeni n önemi ni n güncel  sorun haline gel mesi,  ha ma ml ara ol an rağbeti 

azalt mı ş;  yı kanma  eyl emi  konut  i çerisi ne alı nmı ş,  daracı k mekanl ara hapsedi l mi ş, 

gerek t esisat  gerek donatı m ol arak fakir  bırakıl mı ş  küçük bi ri ml erde 

gerçekl eştiril meye başl an mı ştır.  Teknol oji k gelişi m sonucu,  üreti m mekani z ması nı n 

bir  parçası  ol arak gör ülen birey,  bu i hti yacı nı  rutin bir  şekil de,  çabuk yıkan ma,  duş 

al ma  şekli nde  gi der meye başl a mı ştır.  Geç mi şten gel en alışkanlı kların et kisi  il e 

ha ma ml arı n i şlevselli ğini,  kendi  kullandı kları  banyo mekanl arına  t aşı mak 

iste mi şl erdir. 

İsla m ha ma ml arı nı n i ç böl mel eri  ve sirkül asyonu i çi n Şekil  2. 9 İsla m Ha ma ml arı 

Kull anı m Şe ması'  nı n i ncel enmesi   İsla m kültür ünde yı kanma  anl ayışı  ve banyo 

mekanı hakkı nda gerekli bil giler verecektir. 

 

Şekil 2. 8 İsla m Ha ma ml arı Kullanı m Şe ması  

Ha ma ml arı n iç mekanl arı şu şekil de ol makt adır [12].  

Soyunmalı k:  Eski  Ro ma  ha ma ml arında Apodyt eri um,  Spoliat eri um,  

Vest ari umdedi kl eri  adı ndan da anl aşılacağı  gi bi  ha ma ma  gel en kişileri n soyundukl arı 

mekandır.  Tür kl er  bu mekana Ca mekan,  Ar apl ar Masl ak,  Ace ml er  Bi ne de mi şl erdir. 
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Ca mekan mekanı genellikl e ısıtıl ma mı ş bir mekandır.  

Soğukl uk:  Eski  Ro ma  ha ma ml arı nda Tepi dari um,  Ali pt eri um dedi kl eri  ılık mekandır. 

Burası  i ç ha ma ma  girmeden vücudu sı cağa alıştır mak i çi n kullanıl dığı  gi bi  di ni 

temi zli kler ve fazl a sıcağa taha mmül ü ol mayanl arın yı kanma yeri dir.  

Sı caklı k:  Eski  Ro ma  ha ma ml arı nda Cal dari um,  Sudat ori um dedi kl eri  yı kan ma 

mekanı dır.  Arapl ar  bu mekana Harara de mi şl erdir,  i ç ha ma m i ki  kı sma  ayrılır: 

bağı msı z yı kanma  hücrel eri  ki  bunl ar  genelli kle bu mekanı n köşel erinde  küçük 

böl mel er  şekli nde ol up,  kapıları  yokt ur.  İki nci  kı sı mda bu böl mel er  arası nda kal an 

genel  yı kanma  ni şleri dir.  Bu mekanı n ort ası nda,  di nl enme,  t erle me,  kesel enme  ve  

masaj  i çi n yerden 40c m.  kadar  yüksek,  genelli kle poli gon şekli nde bir  göbek t aşı 

bul unmakt adır.  Göbek t aşı nı n altı ndaki  yer,  kül handan gel en ve kanallarla döşe meni n 

altı nı  dol aşan sı cak gazla ısıtıldı ğı ndan,  buraya Cehenne m adı  verilir.  Bu mekan, 

üzeri ndeki kubbel erde bulunan küçük pencerel erle aydı nl atılır. 

Kül han ve Su Haznel eri:  Eski  Ro ma  ha ma ml arında Hypocaust en denilen,  bi nanı n 

arka böl ümünde ı sıt ma merkezi ni  ol uşt uran mekandır.  Kül han böl ümü su t esisatı nı n da 

dağıtı m mer kezi dir.  Burada ha ma mı n soğuk su t esisatı  i çi n bir  soğuk su deposu,  sı cak 

su içi n ayrı bir depo bul unur.  

Sı cak su dağıtı mı  i ki  şekilde yapılır.  Isı nan su ya doğr udan doğr uya ha ma m i çi ndeki 

musl ukl ara gi der  veya odunl uğun üzeri ndeki  bir depoya göt ürül erek buradan i çeri ye 

dağıtılır.  Bu dağıtı m duvarları n alt  kı s mı na hafif  eği ml e yerleştiril mi ş  t oprak bor ul ar 

içerisi nden geçirilir ve buradan kurnal ara verilir.  

Ayrı ca İsla m kült üründe,  ha ma ml arı n yanı  sıra kaplıcaları n da öne mli  bir yer  t utt uğu 

gör ül mekt edir.  Kaplıca keli mesi  Ru mca du man manası na gel en keli meden gelir. 

Tür kl er  

İsla m di ni nde,  ci nsel  birlikten sonra di ni  bir  zorunl ul uk ol an t örensel  bir t e mi zl enme 

eyl e mi  "gusül  et me"  görevi,  banyo mekanı nı n,  konut  i çi nde yer  al ması na neden 

ol muşt ur.  Adı na "gusül hane"  denen,  yat ak odası nda gö mme  bir  dol abı  andıran bu ufak 

mekanl arda,  ocakl arda ısıtılıp güğü ml erle t aş man suyl a,  di ni  t e mi zl enme  eyl e mi 

gerçekl eştiril mekt eydi.  Günü müzde "gusül hane" denen bu banyol ara hala birçok es ki 

yapılarda rastlanmakt adır. 
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Tür kl er  i sla m di ni ni  kabul  edi p Anadol u'  ya gel di kl eri nde,  konutta banyo 

uygul a ması nı  mi marlı k anl ayışları  i çerisi nde gel enekselleştir mi şlerdir.  Os manlı 

döne mi nde,  t a ma men dini  kuralları n belirledi ği  sosyal  yaşantı  düzeni,  doğal  ol arak 

mi mari  yapı nı n belirleyicisi  ol muş,  banyol ar  "gusül hanel er" ol arak,  konutl arı n en 

karanlı k köşel eri ne sı kışıp kal mı ştır. 

Doğu kült ürüne sahi p t opl uml arı n kullandığı  banyo mekanl arı nı,  yı kan ma 

alışkanlı kları  esas  alı narak,  kullanı cıları n bu mekan ile kur duğu or gani k bağı n nasıl 

ol duğu,  mekanda yeral an sağlı k gereçl eri,  ar matürler  ve bunl arla kur ul an ilişkileri n 

incel enmesi yl e daha açı kça tanı ml ayabil mek mü mkündür.  

Yı kan ma  eyl e mi  sürecinde kişi,  belirli  bir  yere ot ur makt adır.  Banyo mekanı nı n 

sıcaklı ğı,  bu mekanda kur ul muş  soba ve benzeri  gereçl erle sağl anır.  Bunl ar  aynı 

za manda sı cak su hazırlayı cısı  ol arak da görev yapar.  Bu mekanl arda çok özel  bir 

sağlı k gereci  ve ar mat üre rastlanıl maz.  Ha ma m kesesi  denilen,  vücuttaki öl ü deri yi 

çı kar mak i çi n vücuda sür ül en,  kıl dan veya kenevirden dokun muş  küçük kesel erle 

kesel enme  eyl e mi  gerçekleştirilir.   Bu i şle mden sonra daha yu muşak bir  dokuya sahi p 

lif  il e vücut  sabunl anır ve  dur ul anma i şle mi  gerçekl eştirilir.  El -yüz yıka ma,  ayak 

yı ka ma,  abdest  al ma gibi  eyl e ml er,  bu mekan dışı nda musl uk,  i bri k gibi  gereçl erle 

suyun önce ele dökül üp, sonra yüze sürül mesi şeklinde ol makt adır [2].  
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2. 3. Böl ümün Sonucu 

Banyol ar,  yüzyıllar  süren gelişi m evrel eri  sonucunda ort aya çı kmı ştır,  uzun süren bu 

süreç sonunda banyo mekanl arı,  ev büt ünl üğüne,  gerek mi mari de gerekse ki şileri n 

bunu kabul edi p kullanması yl a dahil edil mi ştir. 

Bugünkü banyo mekanl arını n ana kriterleri ni  ol uşturan Yunan ve  Ro ma  banyol arı yl a, 

İsla m banyosunun ol uşumu ve  kullanı ml arı nı n açı kl andı ğı  "Tari hsel  Sür eç İçerisi nde 

Banyo Mekanl arı" konu başlı ğı  altı nda ort açağ,  Rönesans  ve 17.  yüzyıla kadar  ol an 

banyo ( ha ma m)  ve yı kan ma  alışkanlı kl arı  i ncel en mi ştir.  Gör ül düğü gi bi  anti k döne m 

ve İsla m kült üründe günl ük hayatı n vazgeçil mez mekanl arı  ol an ha ma ml ar,  şehir 

mer kezl eri nde kur ul arak,  t ot al  bir  yı kanma ve  t e mi zl enme  yeri ol arak i şl ev 

gör üyorl ardı. 

Çağdaş  banyo mekanı nın ol uşumu 18.  ve 19.  yüzyıllarda ol muşt ur,   1850'  lı  yıllarda 

İngiltere'  de küvet e bağlı  sobalı  siste ml er,  çağın gerekl eri ni  yansıtarak,  banyol arda 

kullanıl maya başl anmı ştır.  Taşı nabilir  (portatif) küvet  il e sobanı n t ekni k ol arak 

ko mbi nasyonunun sağl andı ğı  bu siste mde,  he m küvet  i çi ndeki  yı kanma  suyu,  he m de 

yı kanılan mekan ı sıtılıyor du.  Taşı nabilir  niteli kte ol an bu siste m,  bacası  ol an t üm 

odal arda kullanılabilirdi. Özelli kle yat ak odal arı nın belirli  bir  yeri nde,  kul lanıl mayan 

dol apları n içi ne yerleştirilerek, taşı ma su ile bu eyle m gerçekl eştiril mi ştir [13].  

18.   yüzyıl da büyük şehirlerde düzenli  su şebekesi,  kanalizasyon siste ml eri yapıl maya 

başl anmı ş,  yüzyılı n i ki nci  yarısı nda bu siste m bütün şehirlerde kur ul muş,  önce ze mi n 

katlara, sonra üst katlara ve en sonunda da tek tek dairelere su dağıtı mı yapıl mı ştır 

19.   yüzyıl  başl arı nda sı cak su özelli kle mutfakl arda t eknel er  i çi nde alı narak, 

kullanıl mı ştır.  Bu döne mde Ameri ka da bakır  ve de mirden,  ocakl arla veya bağı msı z, 

şofbenl er  geliştiril mi ştir. Sı cak ve soğuk suyun,  evl ere getiril mesi  ile banyo odası nı n 

mekani k al etlerle donanı mı  gereksi ni mi  i hti yacı ort aya çı kmı ştır.  Böylece port atif 

banyo küveti  ve soba,  bu su t esisatı na bağl anarak,  çağdaş  banyo mekanına doğr u bir 

gelişi m sağl anmı ştır.  Akar  suyun evl ere kadar  getiril mesi  ile l avabo,  küvet,  evi ye gi bi 

sağlı k gereçl eri  geliş miş,  su t esisatı  ve buna bağlı  ol arak sağlı k gereçl eri ni n 

kullanıl ması, iş tasarrufunu sağla mı ştır [13].  
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19.  yüzyıl da İ ngiltere'  de bu kriterleri n sapt anması  ile banyol ar,  ev i çi nde farklı  bir 

mekan ol arak yerleştirilmi ştir.  Bu banyol ar,  bol  ışı k al acak şekil de çok pencereli, 

büyük biri ml erde,  mobilyanı n kullanıl dı ğı  ve t üm ail eni n i hti yaçl arı nı  karşılayan l üks 

mekanl ardı.  İnsanl arı n i stekl eri ne göre mobil yalı,  mer mer  veya porsel enden yapıl an 

sağlı k gereçl eri  banyo odal arı nda kullanıl mı ştır.  Ot ur ma  küveti,  uzanma  küveti,  duş 

siste mi  geliştirilerek,  banyo i çi nde dekoratif  sağlık gereçl eri  kullanıl maya başl andı. 

Banyo i çi nde sağlı k gereçleri  düzeni ni n sağl anması  ve bunun i çi n yeterli  al anl ar 

ayrıl ması  gi bi  sorunl ardan dol ayı,  banyo mekanı nı n uz man ki şilerce ( mi mar, 

zanaat kar..) düzenl enmesi bu döne mde gerçekl eştiril meye başlanmı ştır. 

Ameri ka'  da banyo mekanı nı n gelişi mi,  ot el  banyol arı nda belirli  bir  for masyonun 

sağlanması  il e ol muşt ur.  Ot ellerde her  odada bir  banyo ve su t esisatı  döşen mi ş,  1915'  

te t eknol oji ni n getirdi ği kol aylı klar  il e küvetler  st andardizasyona geçerek,  t ekne 

hali nden kurt ul arak,  fayansl a kaplı,  banyoda sabit  bir  el e man ol arak kull anıl maya 

başl anmı ştır.  Za man i çinde banyo ünitesi nde,  sağlı k gereçl eri ni n su döşe mi  ve 

kullanı ml arı na göre uygun mesafelere yerleştiril mel eri günde me gel mi ştir [3].  

Sanayileş me  il e 1920'  de sağlı k gereçl eri ni n seri  üreti mi ne geçil mi ş  ve bu sayede ort a 

gelir  grubu bu sağlı k gereçl eri ni  banyol arda daha ekono mi k ol arak kullanıl ması 

gerçekl eştiril mi ştir.    1940'  1ı  yıllar  banyo donanı ml arı  ve aksesuarlar  satıl maya 

başl anmı ştır.  St andart  for m ve  büyükl ükl er  sapt anarak banyo mekanını n ol ması 

gereken alanı üzeri nde çalış mal ar yoğunl aş mı ştır [3]. 

Gelişen t eknol oji  ve ona paral el  ol arak ort aya çı kan yüksek fi yatları  indir mek i çi n 

banyo odal arı na st andart bir  ti p kazandırıl mı ştır. 1945 ve  sonraki  yıllar da,  banyo ve 

mut faklar  i çi n,  sı hhi  t esisatı n prefabri ke üretil mesi  a macı yl a ol an çalış mal ar  ol uml u 

bir geliş me göst er mi ştir [3]. 

Geliş mel er,  banyonun ( yıkanma  yeri  ol arak)  yal nız başı na ol a mayacağı nı,  bunun di ğer 

biri ml erle (ça maşır  yı ka ma- kurut ma vs.)  ve di ğer  gereçl erle ko mbi nasyonunun 

sağlanması  i hti yacı nı  ortaya çı kar mı ştır.  Aynı  za manda bu mekanı n diğer  odal arla 

bağl antılı ol ması gereği hissedil mi ş ve bu yönde uygul a maya geçil mi ştir.  

Sonuçt a özelli kle Amerika'  da,  büt ün yat ak odaları nı n bir  banyosu ol ması  gereklili ği 

düşüncesi nden hareketle, bu yönde uygul a maya geçilirken,  Avr upa kıtası nda i se i yi  bir 

ev i çi n,  her  yat ak odası nın bir  banyosu ol ması nı n yanı nda,  mi safir  i çi n ayrıl mı ş  odaya 
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ait ayrı bir banyo ve t uvaletin de bul unması gerekliliği ağırlı k kazanmı ştır. 

Banyol ar,  konut  i çerisinde,  ki şisel  sağlı k gereksi nmel eri ni n ve t e mel  fizyol oji k 

istekl eri n karşılandı ğı  mekanl ardır.  Bu mekanda yer  al an eyl e ml er,  sağlı k gereçl eri  ve 

ar mat ürler bir sonraki bölüm ol an üçüncü böl ümde i ncel enmi ştir.  
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BÖLÜM 3.   BANYODA YER ALAN EYLE MLER, SAĞLI K GEREÇLERĠ VE                        

ARMATÜRLER 

İçi nde yaşadı ğı mı z yüzyı l  ol an yir mi  biri nci  yüzyılda banyo,  i çi nde yer  alan fi zi ksel 

eyl e ml er  i ncel endi ği  ve yaşa ml a il gili  di ğer  eyl eml er  il e birleştirildi ği  zama n;  yeni 

teknol ojilerle güçl endiril mi ş   sağlı k gereçl eri ve  ar mat ürlerle,  kişini n yal nı z 

kal abil di ği yegane yerde banyoyu ‘ ‘ huzur mekanına ’ ’  çevir mekt edir. 

3. 1 Banyoda Yer Al an Eyl eml er 

İnsan vücudunun t e mel  öğesi  ol an su,  t e mi zl enmede esas  maddeyi  ol uşturur;  su il e 

temas  i nsanı n doğu mu ile başl ayarak yaşa mı  boyunca aşağı da açı kl anan eyl e ml erl e 

gerçekl eş mekt edir.  

Tabl o 3. 1 Kullanı cı Özellikleri [29]  

a) Tanı ml ayı cı Özelli kl er 

Bağı msı z Özelli kler                                    Bağı mlı Özelli kler 

----  Ci nsi yet                                                 Antropo metri k ---- St atik 

----  Yaş                                                                                         Di na mi k 

----  Irk                                                          Duyusal              ---- Gör me  

----  Kült ür Gr ubu                                                                    ---- İşit me 

----  Gelir Gr ubu                                                                      ---- Dokun ma 

                                                                ---- Koku al ma 

   ---- Kullanıcı Sayısı 

             ---- Tad al ma 

        Al gısal Zi hi nsel  

 

b)  Eyl e me iliĢki n Özellikl er  

Eyl e m ci nsi ( Yı ka ma- Yı kan ma, Te mi zl e me- Te mi zl enme, Boşal ma)  

Eyl e m Yapış Bi çi mi (posture) 

Eyl e m Bağl arı - Sıraları 

Al t Eyl e ml er 

Eyl e m Or gani zasyonu   

Operasyon Modu.  
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3. 1. 1 Ça maĢı r Yı ka ma ve Kurut ma Eyl e mi  

Ça maşır  yı ka ma ve kurut ma  eyl e mi  al anı  ça maşır  maki nesi ni n kapl adığı  al an il e 

bireyi n ça maşırları nı  yerleştirirken ve alırken rahatça eğili p kal ktı ğı  bir  eyle m  al anı 

ol arak t anı ml anmakt adır [ 4, 22]  .  Banyoya ça maşır  asıl ması,  ça maşır  maki nesi ni n 

türü ve özel  kur ut manı n ol up ol madı ğı  kullanı mı  ve kullanı m al anı nı  et kiler. Ça maşır 

kur ut ma eyl e m al anı;  doğa şartlan,  dı şa açı k alanl arda ça maşır  kur ut maya uygun 

ol madı ğı  za man,  kı s men banyoda fakat  genellikle konut un di ğer  haci ml eri nde 

yapılan eyl e mi n gerçekleştiril di ği  al andır.  Kur utma  maki nesi ni n kapl adığı  al an il e 

ça maşırları  yerleştirirken ve alırken kişi ni n rahat ça eğili p kal ktı ğı  eyl em al anı dır 

[4, 22] . 

Ayrı ca bazı  ailelerde t e miz ve kirli  ça maşırlar  ile te mi zli k araçl arı nı n depolan ması  da 

banyo i çerisi nde yer  almakt adır  Her  banyoda,  t e mi zl e me  ve yı kanma araç ve 

gereçl eri ni n st oku i çi n (sabun,  şa mpuan,  banyo havl ul arı  vb.)  bir  depol ama  dol abı 

gerekli dir. Günü müzde gelişen t eknol oji  ile birli kte üretilen maki nel er  kı sa za manda 

ça maşırı yı kayı p kuru bir biçi mde kullanı cı ya teslim et mekt edir.  

3. 1. 2 Saç Yı ka ma  ve Kurul an ması Eyl e mi  

Saç  yı ka ma ve kurut ma eyl e mi  kişi ni n yı kanma eyl e mi dışı nda lavaboda, küvette 

veya duşt a gerçekl eştirdiği eyl e mdir. Şekil 3. 1’de gör ül mekt edir. 

Bu eyl e mi n alt eyl e ml eri; 

- Saçı ıslat ma,  

- Sabunl a ma, şa mpuanl ama, kre ml e me  

- Masaj yapma,  

- Dur ula ma,  

- Kur ula ma,  

- Kur ut ma ( maki ne ile yada doğal olarak)  

bi çi mi nde sıralanabilir.  
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Şekil 3. 1  Lavabo Kullanı mı Öl çül eri 

3. 1. 3 El, Yüz, Ayak Yı ka ma  ve Kurul anması Eyl e mi   

El  - Yüz- Ayak yı ka ma  eyl e mi  sabah,  akşa m ve günün her  saati nde bireyi n eli ni, 

yüzünü yı ka mak i çi n,  elini,  kol unu rahat  hareket ettiri p,  eğebil di ği  eyl em al anı nda 

tama ml anır  [6]  .  Şekil  3. 2 ve 3. 3’de el  , yüz yı ka mada   vücut  ve   kol  hareketleri 

gör ül mekt edir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil  3. 2 Eki pmandan bağı msı z olarak yüz yı kamada   vücut ve   kol hareketleri [16]  

Günü müzde banyol arda ayak yı ka ma yeri ni n eksikliği,  bu eyl e mi n küvet i çerisi nde 

ya da lavaboda yapıl masına neden ol makt adır. 

Bu eyl e ml eri n alt eyl e ml eri şu şekil de sı nıflandırılmakt adır [4, 22]  

A) El temi zli ği B) Yüz temi zli ği C) Ayak te mi zli ği 

-Islat ma -Islat ma -Islat ma                        
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-Sabunl a ma - Sabunl a ma -- Sabunl a ma             

- Masaj yapma - Masaj yap ma - Masaj yapma  

- Tırnak fırçala ma - Dur ula ma - Dur ul a ma 

- Dur ul a ma - Kur ul a ma - Kur ula ma 

- Kur ul a ma 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Şekil  3. 3 Eki pmandan bağı msı z olarak el  yı kamadan  vücut ve kol hareketleri [16].  

3. 1. 4 Tü m Vücudun Yı kanma ve Kurul anması Eyl emi   

Yı kan ma- Duş  al ma  eyle mi  t üm di ğer  yaşa m akti viteleri nde ol duğu gi bi  vücut 

temi zli ği  il e il gili  gereksi nmel eri n karşılanması  içi n yapılan eyl e ml eri n de yapılış 

bi çi mi,  kullanı m,  donatı/döşe m el e manl arı,  kullanı cı nı n ve ait  ol duğu topl umun 

sosyal,  ekono mi k ve kül türel  özelli kleri ne göre farklılık göst erir,  Ör n;  l eğen i çi nde 

yı kanı na,  kur na kullanarak ayakt a ya da bir  yere ot urarak,  banyo küveti nde ot urarak, 

vb. yı kanma t ürleri verilebilir [4, 22].  

Banyo teknesi veya duş teknesi nde bireyi n yı karı nken el ve kolları nı rahat ça hareket  
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 Şekil   3. 4   Küvet e  girerken ve  çı karken alı nan pozisyonl ar[16] 

 

ettirdi ği,  ot urarak veya ayakt a yı kanabil mesi  içi n gerekli  eyl e m al anı dır  [ 6]  . 

Yı kan ma  di ğer  t e mi zli k eyl e ml eri ne göre kar maşık,  güç ve za man al an hatta t ehli ke 

altı nda yapılan bir  eyl e mdir.  Yı kanan bir  ki şi  gözlendi ği nde,  yı kanmanı n bir  çok ana 

bileşen, yani alt eyl e m içerdi ği görül ür.  

Bu eyl e ml er: 

1. Hazırlanma  ( Yı kanma gereçl eri ni hazırla ma, soyun ma)  

2.  Yı kanma  ( Küvet e girmek,  ı slanmak,  sabunl anmak,  masaj    yap mak,  dur ul anmak 

ve küvetten çı kmak,) 

3. Gi yi nme   ( Kur ulanma, gi yi nme)  

bi çi mi nde sıralanabilir.                     

Yukarı da Küvet e  girerken ve  çı karken alı nan pozisyonl ar Şekil 3. 4’de 

gör ül mekt edir. 
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Tabl o 3. 2 Duş Teknesi nde Vücut Yı ka ma Akti vitesi ne İlişki n Donatı- Döşem 

El e manı ve Kullanı cı Boyutları [4] 

 

 

 

A: Yal nı zca Tek Tarafı Kapalı Duş Küveti 

B: Üç Tarafı Kapalı Duş Ni şi  
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                  Tabl o 3. 3 Küvette Vücut Yı ka ma Aktivitesi ne İlişki n Donatı- Döşe m 

El e manı ve Kullanı cı Boyutları[4] 
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         Şekil 3. 5  Banyo Kullanı mı Öl çül eri  

 

 

                                         Şekil 3. 6  Banyoda Gi yin me Öl çül eri 

 

 

3. 1. 5 BoĢaltı m- Te mi zli k Eyl emi    

 

Boşaltı m- Te mi zli k Eyl em Al anı:  İnsanı n en t emel  fi zyol oji k akti vitelerinden biri 

ol an vücut  atı kları nı  boşalt ma akti vit esi nde akti viteni n yeri ne getirilisindeki 

farklılıklar çoğunl ukl a kültür farklılıkları na bağlı olarak ortaya çı kmakt adır.  

Bi reyi n   doğal    gereksin mel eri ni    gi derirken   kl ozet    veya   hel a   t aşı  üzeri nde 

kapl adı ğı eyl e m al anı dır [4, 22] . 

 

 

 

 

 



 28 

Tabl o 3. 4 Al at urka Hel a Taşı nda Boşaltı m Akti vitesi ne İlişki n Donatı- Döşem 

El e manı ve Kullanı cı Boyutları [4] 

    

     

 

Banyoda yer alan boşaltım eyl e mi ni n alt böl üml eri; 

- Vücut atı kları nı boşaltma  

- Direk su ile temi zl e me 

- Kur u kağıt ile temi zl enme  

- Islak kağıt ile temi zl e me 

- Kur ulanma 

bi çi mi nde sıralanabilir. 
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Tabl o 3. 5 Al afranga Hel a Taşı nda Boşaltı m Akti vitesi ne İlişki n Donatı-

Döşe m El e manı ve Kullanı cı Boyutları [4] 
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              Şekil 3. 7 Tuval et Kull anı mı Öl çül eri 

 

 
Şekil   3. 8   Kl ozette  Ot ur ma  Pozisyonu Pl anı [16] 

 

3. 1. 6 Erkekl erde ve Bayanl arda Hacet Gi deril mesi Eyl e mi  

Er kekl erde ve bayanl arda alat urka t uvalet taşı nda hacet gi deri mi aşağı da Şekil 3. 9 ve 

Şekil 3. 10’da yer al maktadır.  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil  3. 9   Bayanl arda alat urka t uval et öl çeği             ġekil  3. 10   Erkekl erde alat urka t uval et 

öl çeği[16] 



 31 

 

3. 1. 7 TraĢ Ol ma Eyl e mi  

 

Tr aş  ol ma  eyl e mi  özelli kle ergi n erkek kullanı cılarını n genelli kle sabah olmak üzere, 

günün her  saati nde ol abileceği  gi bi  di ğer  kullanı cıları n da  vücudundaki  t üyl eri 

kesebileceği  ya da kı saltabileceği  eyl e m al anında t a ma ml anır.  Bu eyle m ayna 

karşısı nda lavaboda ol abileceği gi bi küvet ya da duşakabi n içerisi nde gerçekl eştirilir.  

Banyoda yer  al an traş  eyl e mi ni n alt  böl üml eri  ıslak ve kur u ol mak üzere i ki  gr upt a 

incel enir ; 

1- Islak traşta : 

- Traş ol madan önce ıslatma  

- Sabunl a ma ya da köpükleme 

- Kullanılan kesi m al eti(Tr aş Bı çağı v. b)  ile traşla ma  

- Suyl a yı ka ma  

- Kur ula ma 

2- Kur u traşta : 

- Maki ne ya da kesici aletle( Makas v. b.) traşla ma  

- Gereki yorsa kesilen bölü mü ıslat ma 

- Aynı böl ümün sabunl ama ya da köpükl e me  

- Suyl a durul a ma 

- Kur ula ma 

bi çi mi nde sıralanabilir. 

3. 1. 8 Abdest Al ma Eyl e mi  

 

Farsça ab(su)  ve dest  (el) keli mel eri ni n birleş mesiyl e meydana gel mi ş  ( birleşi k i si m) 

ol up ‘ ‘  El  Suyu ’ ’ anl a mı na gelir.  Abdest  al ma eyle mi;  İsla m di ni nde,  ci nsel  birli kt en 

sonra di ni  bir  zorunl ul uk ol an t örensel  bir  t e mi zl en me  eyl e mi  "gusül  et me" görevi ni n 

, banyo mekanı nda, konut  içi nde yer al ması na neden ol muşt ur. [3] 

İsla mi yet  i nancı na göre vücudun belli  organl arını  usul üne uygun yı ka mak ve 

meshet mekt en dol ayı  maddi  günahl ardan arı ndırıcı  ve sevap kazandırıcı  i badet 

sayıl ması ndan dol ayı da manevi bir temi zli ktir. 
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Abdest al ma eyle mi ni n alt böl üml eri ; 

- Elleri yı ka ma  

- Ağzı suyl a çal kal a ma  

- Bur nu sil me 

- Yüzün ta ma mı nı yı ka ma 

- Sağ ve sol eli n dirseklere kadar ol an kıs mı nı yı kama  

- Başı n dörtte birini n ıslat ma ( meshet mek)  

- Islak elleri n küçük ve şahadet par makl arı yla kulağı n içi ni ve dışı nı ıslat ma 

( meshet mek)  

- Yi ne ıslak par makl arı n arkası yl a ense ıslat ma( meshet mek)  

- Ayakl arı topukl arla birlikte yı ka ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Şekil   3. 11   Abdest Alınması nda  Lavabo içi n  Gerekli  Öl çüler ve  Şekiller 

3. 2  Banyoda Yer Al an Sağlı k Gereçl eri  

Kull anıcı  il e Sı hhi  Tesisat  Eki pmanı  arası ndaki  ilişkileri  ve uygul a mada ortaya çı kan 

sorunl arı  irdel eyebil mek i çi n önce kura msal bir  t aban ol uşt ur mak a macı yl a 

"kullanı cı" ve "eki pman" t anı ml arı na gereksi nme vardır.  Kullanı cı  "belli  bir  eyl e mi 

yapan birey veya gr up"  Eki pman i se " Belli  bir  eyl e mi  yeri ne getir me kullanı cı nı n 

et ki nli ği ni arttıran t üm araç ve gereçl er" olarak tanı ml anabilir. 



 33 

Tanı ml ardan anl aşılacağı üzere eki pman ile kullanı cı  arası ndaki  t e mel  bağ eyl e mdir 

ve konuya ilişki n eyl em gr ubu i se " Yı ka ma-Yı kan ma"  " Te mi zl e me-Te mi zl enme" 

" Boşal ma"  eyl e ml eri ni  içer mekt edir.  Bu bakış  açısı ndan,  " Kullanı cı-Sı hhi  Tesisat 

Eki pmanı  ilişkisi" kullanıcı nı n Antropo metri k (stati k-di na mi k)  Duyusal  ve Al gı sal  - 

Zi hi nsel  karakt eristi kleri gi bi  bağı mlı  özelli kleri  ile ci nsi yet,  yaş,  ırk,  kül tür  gr ubu, 

gelir  grubu,  kullanı cı  sayısı  gi bi  bağı msı z değişkenl erden kal kı narak,  eylem yapış 

bi çi mi,  eyl e m bağl arı,  eylem or gani zasyonu gi bi  eyl e me  ilişki n özelli kleri belirle me 

ve eyl e me özgü gör ünü ml eri n ı şı ğı nda eki pmana ilişki n eki pman cinsi,  bi çi mi, 

boyutları,  ağırlı ğı,  rengi,  büt ün özelli kleri,  ömrü,  düzeni,  darbeye-  aşınmaya -

ki myasal  et kilere dayanı klılığı,  t e mi zl enebil me,  t espit  edebil me,  koku- mi kr op 

barı ndır ma ma gi bi özellikl eri ni n tanı ml anması şekli nde özetlenebilir [29] . 

3. 2. 1 Lavabol ar 

Lavabol ar;    Çeşitli   model,    boyut   ve   r enkl erde   i mal  edilirl er.    Mal zeme  ol arak   

genelli kle  pasl anmaz  çelik,  sera mi k,    sert   pl astik  ve   mer mer   kullanılır.   Lavabo  

banyoda el   ve yüz yı kanması nda,    l avabo bataryası    il e birli kte kullanılan bir 

eki pmandır.    Su bağlantısı nı    gi zl e mek   i çi n ayaklı   ol arak da   i mal   

edil mekt edirler.    Son   za manl arda l avabo   i hti yacı    il e  dol ap   i hti yacı 

birleştirilerek,  hilt on l avabol ar  kullanıl maya başlanmı ştır.  Dol ap  üzeri ne  konul an   

tezgaha   ( mer mer,    pl asti k,    sera mi k  vb. )    alttan  ve   üst en l avabol ar 

bağl anmakt adır.  Geniş    deri n,    yüksek,    yuvarlak,  hatlı    l avabolar  kullanı cı   

tarafı ndan  terci h  edilir. Lavabol arı  genel olarak  üç   grupt a  topl ayabiliriz  [2],[4].  

Duvara asılan  l avabol ar:   Çeşitli  boyutları    var dır.  En büyük  dezavant ajı   ayaksı z  

ol duğu  i çi n bor ul arı   sakl aya ma ması ndan  doğan  est eti k  kuşkudur.    Arkalı klı   ve  

arkalı ksız ti pleri   vardır.    Köşe  l avabol ar  da yer den  t asarruf  sağl arlar,  küçük  

mekanl ar içi n i deal dirler  [2],[4]. 
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                       Şekil 3. 11   Köşe lavabol ara ait plan kesit ve görünüşl er [9] 

Ta m- Yarı m Ayaklı  l avabol ar:  Lavaboyu duvara t utturup altı na bir  ayak koyarak bor u 

terti bat,  bunun i çi nde gi zlenebilir.  Lavabo ayakl arı  yere kadar  ol abil di ği  gibi  duvara 

mont e edi len yarı m ayaklarda vardır [2]. 
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              Şekil 3. 12   Yarım Ayaklı Lavabol ara ait Pl an, Kesit ve Gör ünüşl er [9] 
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            Şekil 3. 13   Ta m ayaklı ve Köşe lavabol ara ait plan, kesit ve görünüşl er [9] 

 

Tezgaha  gö mül en  l avabol ar:  Est eti k ol arak en  iyi   sonuç  bu l avabol ardan  alı nır.   

Bor u   t erti batı   rahatlı kla gi zlenebil di ği   gi bi    dol ap  i hti yacı  da  karşılanır.  Dol ap   

üzeri ne   t ezgah  ol arak mer mer,  pl asti k,  ahşap ve sera mi k gi bi   mal ze mel er  

uygul anabilir.  Tezgah   üzeri nde çeşitli  banyo mal ze mel eri  durabilir.   Tezgah  

altı ndaki   dol ap dol apt a  da havl u,    t e mi zli k  gereçl eri  ve di ğer  banyo  mal ze mel eri 

depol anabilir.  Tezgah  genişli ği  60  -  65 c m,    arası n dadır.    Fakat   küçük boy  

lavabol arda bu öl çü  lavabonun boyuyla orantılı  olarak değişebilir   [2] , [4] . 
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Şekil 3. 14 Ayaksı z (duvara- tezgaha gömül en) lavabol ara ait plan kesit ve gör ünüşl er 

[9] 
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3. 2. 2 DuĢ Teknel eri  

Tür k gel eneği ni n getirdiği  akan su  il e yı kanma  alışkanlı ğı ndan doğan kur na  

kullanı mı  günü müzde  yeri ni duş tekneleri ne bırak mı ştır.  

 

Şekil 3. 15 Anti k duş fi gürleri 

Sol da Anti k vazo üzeri ndeki  bu desende kadı nl ar hayvan başl arı ndan akan suyl a duş 

al makt adırlar. Sağda Ant ik kadı n vazodan akan su ile duş yapmakt adır [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Şekil 3. 16 İl k duş tasarı ml arı. 

 Sol da Griffit h i si mli  bir  tasarı mcı ya ait  ol an kolt uk şekli ndeki  duş,  sağda 1889 yılı na 

ait bu tasarı m modern duşları n il k örnekl eri nden biridir [11].  

Dök me  de mir,  e maye,  çelik,  sera mi k,  fayans,  sert  pl asti k,  fi bergl as,  veya mer mer den 

duş  t eknesi  yapılabil mekt edir.  70x70x16,  60x60x16,  90x90x18 c m öl çül eri nde 

bul unabilirler.  Ayrı ca 75x90x28 c m boyutları nda ot urt malı  duş  t eknesi de vardır. 

Duş  t eknel eri nde yı kanma  za mandan ve sudan t asarruf  sağl ar.  Ayrıca küçük 
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boyutları yla yer  kaybı na neden ol madı ğı ndan i deal dir.  Küvet  bul unan banyol ar  da 

bile,  mü mkünse bir  de duş  t eknesi  koy mak faydalıdır.  Duş  t eknel eri  suya dayanı klı 

perde,  sekürit  kapı  veya paraduş  denilen al üminyum çerçeve ve ca mdan ol uşan 

böl ücül erle çevrilerek bir duş kabi ni ol uşt urul ur [2],[4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil   3. 17  Çok kullanılan Kare Duş Teknesi Pl an, Kesit ve Gör ünüşü 
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Şekil   3. 18     Çok kullanılan Oval  Duş Teknesi Plan, Kesit ve Gör ünüşü 

 

Şekil   3. 19      Kullanı mda   bul unan   bazı   duş teknesi çeşitleri   ve   çok   

kullanılan   duş  aksesuarları. 
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o Kare duş tekneleri ne uygul a ma oTe mper ve polistren ca mlı  

o Köşe giriş 2 Sabit, 2 kayar panelli kapı  

o St andart yüksekli k: 180 cm  

 

 

 

 

 

  
o Kare duş tekneleri ne uygul a ma  

o Te mper ve polistren caml ı  

o Köşe giriş 2 Sabit, 4 kayar panelli kapı  

o St andart yüksekli k: 180 cm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Köşe küvet uygul a ma      o Köşe küvet uygul a ma  

o Te mper ve polistren caml ı                                         o Te mper ve polistren ca mlı  

o 2 Sabit, 4 kayar panel                                                 o 2 Sabit, 2 pi vot kapı  

o St andart yüksekli k: 150 cm                                       o St andart yüksekli k: 150 cm 

   Şekil  3. 20 Duş  Kabi nl eri Ör nekl eri ve Özelli kleri [6] 
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o Oval duş tekneleri ne uygul anır 

o Te mper ca mlı  

o 2 Sabit, 2 pi vot kapı  

o St andart yüksekli k: 180 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Şekil   3. 21    Buzl u ve Şeffaf Sekurit Ca mlı Duş Kabi nl eri Ör nekl eri [6] 

 

 



 43 

3. 2. 3 Küvetl er  

 

- Banyo Küveti  :   Dök me de mir,  e maye çeli k,  fayans,  sert  pl asti k,  fi berglas  ve suni 

mer mer den üretil mi ş modelleri vardır. Ot ur malı modelleri de kullanıl maktadır.  

- Ayaklı    Küvet   :    Bunlar   serbest   duran   küvetlerdir.   Genelli kle ar matürleri  alı n 

tarafı ndadır. Çok yaygı n ol arak kullanıl mazl ar.  

- Çevresi Kapalı Küvetler : Serbest duran çevre duvarları küvetle beraber örül ür.  

- Gö mme  Küvetl er :  Oturulan ve yatılan ti pleri  vardır.     Dı şarı  t aşan kenarları   

çevresi ndeki  duvarı  ve kapl a mayı  kavrar.     On duvar  t uğl ayl a ör ül ür  ve fayans, 

sera mi k, ya da mer merl e kapl anır. 

- KöĢe Küvetl er :  Mekandan t asarruf  sağl ar.    Avrupa ve Ameri ka' da kullanı mı  daha 

yaygı ndır. 

Bunl arı n dı şı nda çift  kişilik küvetler,  yuvarlak küvetler  gi bi  değişi k ti pt e küvetler  de 

vardır.  Bu ti pler genelli kle sert plasti k veya fi berglastan yapılırlar.  

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                                        

 

Şekil 3. 22 Ot ur malı Küvet Pl an, Kesit ve Gör ünüşü [9] 
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 Şekil 3. 23 Köşe Küvet Örneği [9] 

 

- Masajlı  Küvetl er:  Masajlı  Küvetler  ya da günümüzdeki  bili nen adı yl a Jakuzil er  il k 

çağl arda fark edilen suyun şifa verici  et kisi  il e gün geçti kçe hi drot erapi k kull anı ml a 

tıp dünyası nda genişle mi ştir.  Terapi  küvetleri  sadece  t edavi  a macı  il e kul lanı l makt a 

kal ma mı ş, aynı za manda büt ün kişilerce evl erde aranır hal e gel mi ştir. 

Masajlı  küvetlerde hava kabarcı kl arı  ile birli kte püskürt ül en ılı k suyun yap mı ş  

ol duğu masajla i nsan t üm yor gunl ukl arı ndan kurtulabil mekt edir.  Yakl aşık 32- 34 º C 

' deki  su ve hava masajı  adal e ağrıları na t esir  ederek t üm vücuda saki nli k ve ferahlı k 

ver mekt edir.                

Bu küvetler  genel de bir  veya i ki  ki şili k ol arak üretilirler.  Küvet  kenarl arı na 

yerleştiril mi ş   Jetler  (su püskürt me ağı zları)  ile içeri ye su po mpal anır.  Jetler  yapısı 

itibari yle i stenilen mi ktarda havayı  da e mi p po mpal anan suyl a karıştırarak küvet 

içi nde  masajı  sağl ar.  Masajlı  küvetler  genelli kle küveti n yeri ne  mont e edilerek çift 

a maçlı olarak kullanılır. 

 

Bat aryası   üzeri ne monte edil mi ş  bir  masajlı  küvet  240lt.  su al makt adır. Ön panel  

hareketli dir  ve arıza halinde açı labil mekt edir.  Hi dr o  masajlı  küvetler özelli kl e 

fi bergl as mal ze meden tasarlanmakt adır. 
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ġekil 3. 24 Hi dromasajlı 1850 x 1150 Öl çüsünde Küveti n Pl an, Kesit ve Gör ünüşü 

[9] 
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Şekil 3. 25 Hi dromasajlı 1500 x 1500 Öl çüsünde Köşe Küveti n Pl an, Kesit ve 

Gör ünüşü 

3. 2. 4 Al afranga Hel a TaĢl arı ( Kl ozetler) 

Kl ozetler  genelli kle porselen ve sera mi kt en yapılırlar.  Pasl anmaz çeli kt en ve  

mer mer den yapılan özel  kl ozetlere de rastlanır.  Genel de kl ozet  yüksekli ği   38- 40 c m 

ci varı ndadır,  yüksekli ği  23. 5 c m ol an özel  üretiml er  de bul unmakt adır. Pi yasada 

çeşitli markal ara göre model ve boyutlarda üretil mekt edir.  
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Kl ozetler pis su çı kışlarına göre sı nıflandırılabilir: 

- Alttan çı kıĢlı  kl ozetler:  Pis  su çı kışı  kl ozetin alt  kı s mı ndadır,  kl ozet  kenarları 

ze mi ne t a m ol arak ot urmadı ğı nda  za manl a pisli kl er  biri kir  ve uygun ol mayan 

gör ünt ü ol uşur.  

- Arkadan çı kıĢlı  kl ozetler:  Bu ti pi n ayakl arı  yere ot ur mayan (as ma)  modelleri  de 

mevcutt ur. Bunl ar banyo ze mi ni ni n kolay te mi zl enmesi ni sağlar. 

Kl ozetler  ayrıca ;  rezervuarı  kl ozeti n arkası na takılan ti pler,  rezervuarı yükseğe 

asılan ti pler, ya da rezervarı duvarı n içi nde ol an tipl er ol arak sı nıflandırılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                          Şekil 3. 26 Alttan Çı kışlı  Kl ozet Plan, Kesit ve Gör ünüşü[9]      
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                         Şekil 3. 27 Alttan Çı kışlı Kl ozet Plan, Kesit ve Gör ünüşü[9]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 28 Ar kadan Çı kışlı As ma Kl ozet Pl an, Kesit ve Gör ünüşü [9] 
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3. 2. 5 Al at urka Hel a TaĢl arı   

Fayans,  mer mer,  font,  emaye,  ve mozai kt en üretilebilirler. Genelli kle  60x70,  60x50 

c m   ve    19,  23c m  yüksekli kte ol anl arı  mevcutt ur.  İçt en yı ka malı  ve doğr udan 

yı ka malı örnekl er aşağı da yer al makt adır.  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 29 Al at urka Hel a Taşl arı Plan, Kesit ve Görünüşü [9]         
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3. 2. 6 Kurnal ar  

İsla m kült üründe yı kanma  eyl e mi,  birbiri  ardı na sıralanan ol dukça uzun ve  bir  o 

kadar  da zah metli  eyl e mleri  i çerir.  Bu t opl uml arın kullandı ğı  banyo mekanl arı nda, 

sağlı k gereci  ol arak "kurna"  kullanılır.  Bu sağlı k gereci  i çerisi ne musl ukt an sağl anan 

veya Far klı  bir  yerde hazırlanan su biri ktirilerek,  banyo t ası  ile başt an aşağı  su 

dökül mesi esası na dayanan kurna siste mi, günü müzde de hal en terci h edilmekt edir.  

Mal ze me  ol arak  mer mer  t erci h edilir.  Genellikl e boyutları   45X55 cm,  51x47 

yüksekli ği  ise 38 c m.  ci varı ndadır.  Günü müzde evl erde sadece özel  dekorasyonl arda 

kullanıl makt adır ve   yerini duş, küvet, vb. gi bi çağdaş araçl ar al mı ştır. 

                                            

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Şekil 3. 30 Kur na Plan, Kesit ve Gör ünüşü [9]  

3. 2. 7 Bi del er  

Bi del er  genelli kle porsel en veya sera mi kt en yapılırlar  Mer mer den yapılan özel 

i mal atlara da rastlanır.  Yer den yüksekli ği  38- 39 c m arası ndadır.  Duvara asılan ve 

döşe meye ot uran ti pl eri var dır.  Suyu alttan duş  sekli nde verebilir  veya l avabo 

musl uğu gi bi musl uğu olabilir. 
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TS.  2748 " Bi deler  (serami kt en)  st andardı na göre [ 25]  "t uval ette üzeri ne ot urul arak, 

vücudun belirli  yerlerini  t e mi zl e mekt e kullanılan" bir  sağlı k gereci  ol arak 

tanı ml anmakt adır.  Üzerleri nde bat arya bağl antısı  i çi n musl uk deli ği, boşaltı m 

deli ği ni n tı kalı  ol ması  dur umunda,  bi de haznesinde biri ken suyun pis  su bor usuna 

git mesi ni  sağl ayan bir  boşalt ma deli ği  ve ayrı ca yı ka ma  suyu fıski yesi nin t akıl dı ğı 

yı ka ma deli ği bul unur [10].   

Ayaklı ve ayaksı z ol mak üzere i ki sı nıfa ayrılır. Mont ajı kl ozet ile aynı dır. 

Bi de bi zi m t opl umu muzda t aharetlenme a macı  il e kullanıl makt a ol up,  kull anı m 

bi çi mi  sağlı k gereci ni n fonksi yonu ve sağlı k gereci  ar mat ür  ilişkisi ne bağlı  ol arak 

Şekil 3. 31'  de veril mi ştir. 

Bi deni n i şlevi  dol ayısı yla yakl aşıl ması,  üzeri ne ot urul abil mesi  ve yı ka ma sırası nda 

serbestçe hareket  edilebilmesi  öne mli dir.  Şekil  3.32 Bi deni n yerl eştiril mesine ilişki n 

konu m ve öl çül eri  veril mekt edir.  Bi de kullanımı  çok za man yanlış bir  şekil de 

ol makt adır.  Kullanı cı  bideyi,  kl ozeti  kullandı ğı şekil de kullanmakt adır.   Yanlış 

kullanı mdan doğan su sıçra ması,  yı ka ma musl ukl arı nı n t ers  kullanıl ması  hij yeni k 

açı dan ol umsuzl ukl ar  doğur makt adır.  Şekil  3.  31 '  de Bi deni n kullanı mına ilişki n 

konu mu veril mekt edir.  Bideler  genel  ol arak;  35. 5 x 57. 5 x 38,  38 x 67 x 38,  39 x 66 

x 38 (c m) öl çüleri nde yapılırlar. 

 
             Yanlış Kullanı m                                                            Doğr u Kullanı m  

                                    Şekil 3. 31 Bi de Kullanı mı  
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Şekil 3. 32 Ayaklı Bi de Taşı Pl an, Kesit ve Gör ünüşü [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Şekil 3. 33 Ayaksı z Bi de Taşı Pl an, Kesit ve Gör ünüşü [9] 
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3. 2. 8 Rezervuar ve Süzgeçl er 

Pi s  su bor ul arı  duvar  veya döşe me  i çi ne yerleştirilirler.  Bu bor ul ar  kanalizasyona 

bağl andı kl arı  i çi n sı hhi  tesisat  bor ul arı ndan pis  kokul ar  bi na i çi ne gel ebilir,  ya da 

sı hhi  t esisat  donatıları ndan bir  çok yabancı  madde bor ulara kaçarak tı kanmaya  sebep 

ol abilir.  Bunl arı  önl e mek i çi n ;  her  sı hhi  t esisat  donatısı  kirli  suyl a bir  "S"  veya sifon 

aracılı ğı yl a ilişki de bul unur.  Döşe me  kirli  sul arı  İse,  yer  süzgeçleri yle pi s  su kol on ve 

yat ay ana bor ul arı na bağlanır.  S' ler  ve sifonl ar  i çleri nde dai ma  belli  bir  yüksekli kt e 

su bul undurarak kokunun geri  gel mesi ni  engellerler.  S' ler  pl asti k,  pi k dökü m,  sarı 

maden,  ve kurşundan yapılır.  Kl ozet  ve hel a t aşlarında ø 100 li k S,  di ğer  sıhhi  t esisat 

donatıları nda ø 70 li k S kullanılır. 

Sifonl ar  sarı  madendendir,  ve üzerleri  ni kel aj  veya kr omaj  yapılır.  Yer  süzgeçleri 

kare veya daire kesitli  ol abilir.  10x10 c m ,  17x17 c m arası nda değişen ebatları 

bul unabilirler. Yer süzgeci ni n borusu  ø 70 dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 34 Sifonl ar Gör ünüş ve Kesitleri [9] 
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- Rezervuar:  Dol dur ma gr ubu vasıtası  ile maksimu m 9 litre yı ka ma suyunu kabı nda 

depo eden ve boşal ma gr ubu vasıtası  il e bu suyu boşaltarak t uvalet  t aşı nı n 

yı kanması nı  sağl ayan donanı mdır.  Dol dur ma ve boşalt ma gr ubu gi bi i ki  t e mel 

böl ümden meydana gel mekt edir.  

- Dol dur ma Grubu:  Rezervuar  kabı nı n ayarlanabilen bir  sevi yeye kadar  ot omati k 

ol arak yı ka ma  suyu ile dol ması nı  sağl ayan,  dol dukt an sonra su akışı nı  durduran valf 

ve şa mandıralı donanı mdır. Dol dur ma grubundaki valf, depoya dol an suyu servis  

bası ncı nda kapat abilir.  Çabuk su dol durur.  9 litre maksi mu m kapasite 30 sani ye gi bi 

bir  za man süresi  i çi nde dol ar  ve t ek hareketle suyu keser.  Rezervuara uygun ol arak 

alı nan su sevi yesi,  sevi ye bor usu üzeri ndeki  az su-çok su li mitleri  arası ndadır.  Far k 

bası nçl arda ayarlanabil me özelli ği ne de sahi ptir.  

- BoĢalt ma Grubu:  Rezervuar  kabı nda biri kmi ş  olan yı ka ma suyunun t uval et  t aşı na 

akıtıl ması nı sağlayan valf kumanda terti batı ndan meydana gel en donanı mdır.  

- BoĢalt ma Grup Parçaları:  Kl ape,  kl ape cont ası,  sevi ye bor usu,  ku manda kol u ve 

ku manda zi nciri  ol up bu parçal ar  rezervuar  mont e edil di ği  yerden çıkar madan, 

sökül me-t akıl ma özelli ğine sahi ptir.  Boşalt ma gr ubu her  yı ka madan sonra kendi 

kendi ne e mni yetli  ol arak yedi  sani ye i çi nde kapanır.  Ku manda t erti batı,  boşalt ma 

gr ubu kl apesi ne t ek ve basit  bir  hareketle t utukl uk yap madan hareket  i mkanı 

ver mekt edir. Rezervuar boşalt ma (yı ka ma) suyu debisi 1. 5 lt/sn' dir.  

- Körükl ü Sifon:  Poli propilen Copoli mer  ( pl asti k)  bir  mal ze meden i mal atı  yapıl mı ş 

ol up çeşitli  endüstri yel  ve doğal  ort a ml arda korozyona uğra madan kul lanılabilir. 

Kapalı  konu mda 150 mm boyunda ol ması na rağ men açı k konu mda 600 mm boya 

ul aşarak kendi  boyunun dört  katı  uzayabil mektedir.  Lavabo ile atı k su bor usu 

arası nda her  şartta mont aj  i mkanı  sayesi nde bor ulardaki  bükül mel eri  ve katlanmal arı 

ortadan kal dırarak daha hı zlı  su akışı nı  sağl a makt adır.  Kanalizasyonda meydana 

gel en fena kokul arı n bi na i çi ne yayıl mal arı na mani  ol mak i çi n S ve  P bi çiml i  özel  bir 

yapı da üretil mi ştir.  Bu siste m sifon yaparak,  sürekli  i çeri de belirli  yükseklikt e t e mi z 

su bul undur makt adır.  Bu da kokunun geri  gelmesi ni  önl e mekt edir.  Lavabo altı 

temi zli ği  ise körük sökül meden boğu ml ara hareket verilerek 

gerçekl eştirilebil mekt edir. 
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- Yer Sifonu:  Poli propilen Copoli mer  ( pl asti k)  bir mal ze meden i mal atı  yapıl mı ş  ol up, 

çeşitli endüstri yel ve doğal orta mda korozyona uğra madan kullanılabilir.  

10x10xØ 32 mm,  10x10xØ 50 mm,  15x15xØ 32 mm,  15x15xØ 50 mm öl çüler  yaygı n 

ol arak kullanıl makt adır. Şekil  3. 35’de çeşitli  yer  sifonu ör nekl eri  görül mekt edir. 

Boyutları nda i mal atı  yapılarak yer  döşe mel eri nin t e mi zli ği nde atı k sul arı n atı k su 

kanalı na sevki ni  sağl ar. Sifon özelli ği ne de sahi p ol ması yl a i stenmeyen,  rahatsı z 

edi ci  kokul arı n kullanım ort a mı na geri  dön mesi ni  önl er. Yer  süzgeci dört  ana 

parçadan ol uş makt adır.  

Bu parçal ar şöyl edir.  

 Ana gövde ve ona bağlı  atı k su bor usu:  Atı k su bor usunun ana çapı  32 ve  50 

mm ol arak öl çüml endirilmi ştir.  

 Izgara ve su sevi ye bor usu:  Izgara,  atı k su t esisatı na zarar  verebilecek yabancı 

maddel eri tutabil me özelliği ne göre boyutlandırıl mıştır.  

 Çerçeve böl ümü:  Çerçeve,  süzgeci n ze mi n ile teması nı  artırarak kull anı m 

güvenirli ği ni sağl a makt adır.  

 Cont a:  Çerçeve ile ana gövde arası ndaki  sı zdır mazlı ğı  sağl ayarak,  atı k sul arı n 

ze mi n ile teması nı yok ederek istenmeyen kokul arı önl e mekt edir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 35 Çeşitli Yer Sifonl arı Gör ünüşü 
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3. 2. 9 Sı cak Su Sağl ayı cı Gereçl er  

Bi nal arı n sı cak suyu ya ort ak bir  mer kezden sağl anır,  ya da katlarda ayrı  ayrı  su 

ısıtıcı  araçl ar  kullanılarak el de edilir.  Banyo,  duş,  vs.  i çi n 40 derece,  ça maşır  yı ka ma 

içi n 60 derece suya i hti yaç vardır. Konutlar içi n sıcak su sağlayan araçl ar şunl ardır: 

a. ġof benl er :  Havagazı  şof beni,  li kit  gazl a çalışan şof ben ve el ektri kli  şof ben ol mak 

üzere üç yaygı n ti p vardır.  Şof benl er  banyoyu ı sıt mazl ar,  sadece suyu ı sıtırlar. 

Şof benl er  genelli kle duvara asılarak mont e edilirler.  Aşağı da Şekil  3. 36’da ör nekl er 

yer  al makt adır.  Havagazı  ve li kit gazl a çalışan şofbenl erden çı kan yan mı ş gazl ar  ve 

CO2 gazı  i çi n mutl aka şof beni n bacaya bağl aması  gerekir.   El ektri kli  şofbenl er 

bacaya i hti yaç duy mazl ar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 36 Şofben Ör nekleri 

b. Ter mosifonl ar: 

- Bakı r Ter mosifonl ar :  Odun,  kö mür  veya sı vı  yakıt  yakan ti pleri  vardır. 

Ter mosifonl ar  pi yasada 31,  33,  35 c m çapt a bul unurlar,  yüksekli kleri  yaklaşı k ol arak 

150 c m dir. 

- Ot o mati k Ter mosifonlar :  Gazl a-çalışırlar.  Çapl arı  048.  c m ve yükseklikl eri  150 

c m dir. Ter mosifonl ar banyoyu da ısıtırlar. Bacaya bağl anmal arı şarttır. 

c.  Merkezi  Sı cak Su Tesisatı  :  Bu t esisat  yakıtı n yandı ğı  bir  kazan,  kazanda ı sı nan 

suyun veya buharı n ı sısını  sı cak suya veren boyl er,  ve bor ul ardan ol uşur.  Di kkat 

edil mesi gereken nokt al ar şunl ardır: 

1.   Yaygı n ve büyük t esisatlarda dol aşı mı  hı zl andır mak i çi n bir  dol aşım po mpası 

kullanılır. 

2.  Boyl er ve sıcak su borul arı nı n yalıtıl mal arı gerekir. 

3.  Sı cak su borul arı suyun kol ay dol aş ması na izi n verecek şekil de döşenmelidir.  
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3. 2. 10 Buhar Banyol arı  

      Konf orl u ve l üks i st ekl ere cevap verebilecek banyol arda buhar  bası nçlı 

mekani z mal ar  da bul unur.  Buna ör nek ol arak gö mme  banyol u bir  Roma  ha ma mı 

alı nabili nir.  Ayrı ca yetişki nl er  i çi n  di nl enmeye ve  gevşe meye yarayan  küvetl er 

günü müzde evl erde moda hali ne gel mi ştir. Eski  zamanl arda yı kanmak zevkli  bir  ol ay  

ol arak  gör ül ür,  günl ük hayatı n yor gunl uğunu at mak i çi n yapılır, sı cak su 

kullanılarak egzersiz ve masaj  uygul anırdı.    Günü müzde vücudu rahatlat an di ğer 

banyol arda  saunal ardır. Sauna,  kur u sı cak banyonun belirli  bir  çeşi di  içi n doğr u 

çevreyi  yarat mak üzere özel  ol arak di kil mi ş,  taşlardan ol uşan özel   bir  sobayl a  

ısıtılan,  t aht a kapl anmı ş   ve yalıtıl mı ş  bir  odadır.  Sauna'  da a maç t erle medir,   böyl ece 

deri  ve vücut  t e mi zl enir,  dol aşı m hı zl anarak  vücut  ısısı   art ar.  Saunanı n ı sısı  ağrı  ve 

sızıları  da  di ndirir. Asıl  öne mi  de yatıştırıcı,  sakinl eştirici  bir  et ki  yaptı ğı  gerçeği dir  

[10]. 

Aşağı daki  ör nekl erde her  t ürl ü konf orun bil gisayar  t eknol ojisi yle sağl andığı  Banyo 

sekt öründe t eknol oji k bir  devri m kabul  edilen,  ‘ ‘ Buhar  Banyol u Ko mpakt  Sauna 

Si ste ml eri  ’ ’ yer  al makt adır.  Bu siste m uzakt an ku mandalı dır.  Özel  ı şı klandır ması yl a 

Hi nt  Felsefesi ne göre i nsan psi kol ojisi nde rahatlatıcı  et kiler  bırakmakt adır.  Ayrı ca 

Ko mpakt  Sauna bünyesinde ayak masajı  sağl ayan siste ml e birli kte,  Radyo- CD-

Tel efon bağl antısı   düzeneği,  havl u kur ut ma siste mi  ve hij yeni k koşulları n 

sağlanması içi n St erilizasyon siste mi içer mekt edir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Şekil 3. 36 Buhar Banyol u Ko mpakt Sauna Siste mi (130x130x210 Öl çül eri nde) 

[6] 
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    Şekil 3. 37 Buhar Banyol u Ko mpakt Sauna Sistemi  (130x88x212 Öl çül erinde)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Şekil 3. 38 Buhar Banyol u Ko mpakt Sauna Siste mi ( 82x82x212 Öl çül erinde) [6]  
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3. 3 Banyoda Yer Al an Aksesuar ve Bat aryal ar  

Banyol arda kullanılan aksesuar,  bat aryal ar  yenilenen mal ze mel eri  ve t eknol ojileri yl e  

günü müzde kullanı cıların günl ük i hti yaçl arını  görsel  güzelli kler sunarak 

kol aylaştır makt adır. 

 

3. 3. 1 Aksesuarl ar 

 

Hayatı mı zı kol ayl aştıran mal ze mel er kapsa mı nda lavabo etajeri, el tuta mağı , 

havl ul uk, t uval et kağı dı silindiri, sabunl uk, diş fırçalı ğı, apli k, ayna vb. gi bi bir çok 

aksesuar pi yasada ahşap, pl asti k, krom kaplı met al, piri nç, ya da altı n kapl amadan 

i mal edil mi ş olarak bul un makt adır. Şekil 3. 39, 3. 40 ve 3. 41 de görül mekt edir. 

 

 

 

Şekil 3. 39 Di ş Fırçalı k, Sabunl uk ve Şa mpuanlı k  Tekni k Çi zi ml eri ve      

Gör ünüşl eri [9] 

Banyol arda l avabo yanı nda,  küvet  yanı nda yer  alan havl ul ukl ar  da dekoratif  ol arak 

banyol arı n est eti k güzelli ği ne yöneli k hi z met  et mekt edir.  Aşağı daki  şekil de 

gör ül mekt edir. 
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         Şekil 3. 40 Yuvarlak, Düz Havl ul uk ve Süngerlik Tekni k Çi zi ml eri ve 

Gör ünüşl eri 
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                 Şekil 3. 41 Tuval et Kağıtlı ğı, Tekli ve Çiftli Bornoz Askısı 

Tekni k Çi zi ml eri ve Görünüşl eri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 42 Et ejer, Ayna Apli ği ve Ayna Tekni k Çizi ml eri ve Gör ünüşl eri 
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3. 3. 2 Bat aryal ar 

Sı hhi  t esisat  mal zemel eri nde yenilenen ür ünl er  bat aryal arın şı klı ğı  il e 

tama ml anmakt adır.  Hal en kullanı mda üzeri  kromaj  veya ni kel ajlanan bat aryal ar  ol duğu 

gi bi,  altı n kapl a ma veya pl astik bat aryal ar  da mevcutt ur.  Son t eknol oji k mal ze mel eri 

incel edi ği mi zde su sı caklığı nı  ayarlayabilen ot omati k t er most at  ayarlı,  zaman ayarlı  ve 

fot oselli  bat aryal arı n banyol arda yer  al dı ğı nı  gör mek mü mkündür.  Ayrıca çok özel, 

dekoratif   Os manlı  Çeşmel eri nde kullanılan bataryal ar  da günü müzde yir mi  biri nci 

yüzyıl kullanı cıları na nostalji zevki yaşat makt adır.   

- Lavabo Bat aryası  :  Duvara veya l avabonun üzeri ne mont e edilen ti pleri  vardır. 

Kendi  ekseni  etrafı nda dönen modeller  de bul unmakt adır.  ‘ ‘Joysti k’ ’ is mi yl e 

adl andırılan tek kolla kumanda  edilen bat aryal ar da kullanıl makt adır.  

- DuĢ  Bat aryası  :  Gagalı duş  bat aryası  ve el de kullanılan Si piralli  duş  bat aryal arı  da 

kullanı ma sunul muşt ur.  

- Banyo Bat aryası:  Gömme  küvet e ve duvara mont e edilen t ürl eri  var dır.  Tü m 

bat aryal arda sağa soğuk su,  sol a sı cak su bağl anır. Günü müz t eknol ojisi nde bası nçlı 

su il e masaj  yapan modelleri  de mevcutt ur.  Yi ne l avabo bat aryal arı nda ol duğu gi bi 

tek kolla kumanda edilen banyo bat aryal arı da sektörde kullanı ma geç mi ştir.  

Pl an, kesit ve görünüş olarak şekillerde örnekl ere yer veril mi ştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 43 Ter most atlı Banyo Bat aryası Kesit ve Gör ünüşü [9]  

            

- Ter mostati k Banyo Bat aryası  Sera mi k üst ü duvara mont ajlı dır. 15 C -  65 C 

çalış ma  aralı ğı nda çalışır.  ( Haşl anmadan kor uma  sağl ayan özel  kır mı zı  e mni yet 
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düğ mesi,  2 C i çerisi nde sabit  yı kanma  suyu sı caklı ğı.)  Soğuk veya sı cak su mi kt ar 

ve/ veya bası ncı ndaki  ani  değişi ml ere uyu ml udur. Tesisattan gel en sı cak veya soğuk 

su mi kt arı nda büyük bir azal ma ol ursa,  bat arya yan ma  veya don mayı  önlemek i çi n 

suyu t a ma men keser.  Bakı m gerektir meyen sera mi k sal mastralı  aç ma kapa ma 

düzenekli dir.  Bol  su veren 3/ 4"  sal mastra gr ubu. 270 dereceli k dönüş  i le aç ma-

kapa ma  dol ayısı yla su mi kt arı nı  rahatlı kla ayarla ma  i mkanı  sağl ar.Bu dönüş 

sayesi nde t esisatta koç dar besi ni  engeller,  dol ayısı yl a sessiz çalı şma  ol anağı 

sağlar.( Aç ma  kapa ma  vol anı  üzeri nde yer  al an ve  suyun t asarrufl u kullanı mı nı 

sağlayan yeşil  renkli  eco bot on.) Yüksek debili  akış sayesi nde küveti  çabuk dol durur. 

Duvar  bağl antı  el e manl arı  i çi ne konul an özel  şekilli  pasl anmaz çeli k filtrelerle uzun 

süre bakı m gerektir meden çalışabilir.  Ter most atik üniteler  üzeri nde pasl anmaz  çeli k 

filtreler. 0. 2 bar  gi bi  çok düşük bası nçl arda bile çalışan yön değiştirici  vardır.  Şekil 

3. 43’de pl an, kesit ve görünüş yer al makt adır. 

 

 

Şekil 3. 44 Fot oselli Lavabo Bat aryası Kesit ve Görünüşü [9] 
 

- Fot oselli  Lavabo Bataryası  sı cak-soğuk su girişli dir.  Bat aryanı n çı kı ş  ucu 

uzunl uğu 120 mm. dir.  İstenilen sı caklı k ayarı  bat aryanı n yanı ndaki  kol  il e yapılabilir. 

Sadece özel  anaht ar  il e açılabilen kilitli  perlatör ü vardır.  Maksi mu m su akıt ma 

za manı  120 sani yedir.  Günde 150 kullanı m il e pil  ömr ü 4, 5 yıl dır.  3 Bar  bası nçt a 

daki kada 9 lt.  su akıtan perlat örü su t asarrufl u ve kireç kırıcılı dır.  6 V DC No mi nal 

çalış ma gerili mi dir. Filtreli ara musl ukl ar ürün ile birli kte verilir 
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        Şekil 3. 45 Za man Ayarlı Banyo     

        Bataryası Kesit ve Gör ünüşü 

 

 

 

- Za man ayarlı  tek gövde l avabo bat aryası  :  Soğuk su girişli dir. Bat aryanı n çı kı ş 

ucu uzunl uğu 106 mm. dir.   Su akış  za manı  0-  60 sani ye arası  ayarlanabilir.  Fabri ka 

çı kış  su akış  za manı  10 sani yedir.  3 Bar  bası nçt a daki kada 9 lt.  su akıtan perl at örü su 

tasarrufl u ve kireç kırıcılıdır. Yukarı da Şekil 3. 45’de kesit ve görünüş görülmekt edir.  

 

 

 

 

                         Şekil 3. 46 Joysti k Banyo Bat aryası Kesit ve Gör ünüşü [9] 

 

                        

 

 



 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                           Şekil 3. 47 Joysti k Lavabo Bat aryası Kesit                           

                                                                            ve    Gör ünüşl eri [9] 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Şekil 3. 48 Uzun Joystik Lavabo Bat aryası  

                        Kesit ve Gör ünüşü [9] 
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                       Şekil 3. 49 Joysti k Banyo Bat aryası Kesit ve Gör ünüşl eri [9] 

 

Aşağı da Şekil  3. 50’  de banyol arda çok sı k kullanılan banyo bat aryası  gözük mekt edir. 

Şekil  3. 51’de i se özel  ti p geniş  al ana yayılan ve üstten akış  debisi  ayarlanabil en duş 

bat aryası  gör ül mekt edir. Şekil  3. 53’  de i se hi dro masaj  yapan ve küvet i çi  duvara 

mont e edilebilen ayarlanabilen hi dro jetlere sahi p özel bat arya takı mı görülmekt edir.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 50  Banyo Bat aryası Kesit ve Gör ünüşü 
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                             Şekil 3. 51   Duş Bat aryası Kesit ve Gör ünüşü 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Şekil 3. 52   Hi dro Masaj Şok- Duş Bataryal arı Gör ünüşl eri [50]   
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3. 4 Böl üm Sonucu  

İçi nde yer  al dı ğı mı z 21.  yüzyıl  t eknol ojisi  ve her  geçen gün yenilenen Sı hhi  Tesisat 

Eki pmanı nı n seçil mesi  içi n,  kullanı cı nı n özelli kleri ni n bili nmeli dir.  Bu özelli kl erle 

pi yasada pazarlanan eki pmanl ar  arası ndan en uygun ol anl arı  belirle mek ve 

kullanı cı ya uygun bir  banyo uygul a ması  sağl anmalı dır.  Her  geçen gün yenilenen yapı 

mal ze mel eri ni n t anı nması  ve t ekni k özelli kleri ne göre gereken t üm önle ml er  kaba 

inşaat  aşa ması nda alı narak i şgücü,  za man ve ser maye üçl e mi ni n kaybı na karşı  önl e m 

alı nmalı dır.  Banyol arda sı hhi  t esisat  uygul a ma ve  mont aj  hat aları  son böl ümde 

karşılaştır malı fot oğraflarla açı kl anmı ştır.  

Banyol arda kullanı cı  eyleml eri ni n analizi,  donatı  el e manl arı nı n yerleştiril mesi  ve 

kullanı m kol aylı kları nı n i rdel enmesi,  banyo t asarı mı  açısı ndan çok öne mli dir. 

Bunl arı n yanı nda,  eyl e m sıraları nı n belirlenmesi  ve buna  bağlı  ol arak bir eki pman 

di zi ni yapıl ması gerekmekt edir. 

Kull anışlılık,  mekanı n t asarlanması nda kayı p al anlara neden ol madan,  eyl em al anl arı 

ve donatı  el e manl arı nı n kullanı ma uygun şekil de düzenl enmesi  ol arak t anıml anabilir 

[2],   Kull anışlılık açısı ndan uygun bir  t asarı m,  gerekli  i şlevl eri n kullanım sı rası na 

göre yan yana getiril mesi yl e ol uşt urul ur.  Eki pman düzeni  ve eyl e m sırası  üzeri nde 

standartlaştır ma çalış maları  bu konuda yoğun bil gi  üreti mi ne sebep ol muşt ur. 

Tür ki ye' de bu pr obl e ml ere ilişki n çalış mal arı n eksi kli ği  nedeni  il e,  Tür k kült ür 

gr upl arı  eyl e m kalı pl arı  ve bunl ara uyan eki pman düzeni  il e eyl e m sırası  önerileri 

mevcut  değil dir.  Ancak kullanı cı nı n i stek ve gereksi nmel eri ni  kendi  olanakl arı yl a 

dengel eyi p yapı  dili ne dönüşt ür mesi ni n zorlukl arı nı n yanı  sıra,  eki pmanl arı 

tanı ma ması,  pi yasayı  i zleye me mesi  ve hatta çoğu kez kendi ni  t anı ml ayama ması  bu 

soruml ul uğu meslek adaml arı na yükl e mekt edir. 

Son böl üm ol an beşi nci  böl ümde holisti k ( büt üncül)  i ncel e me ile teknol oji k 

geliş mel eri n getirdi ği  t asarı m sor unl arı,  karşılaştırıl malı  doğr u-yanlış uygul a mal ar  , 

sı hhi  t esisat  siste ml eri nde pl anl a ma ve di zayn süreci,  kullanı cı ya uygun sıhhi  t esisat 

eki pmanı nı n seçi mi ve bu seçi mi n kullanı cı ya uygun mont ajı incel enmi ştir.  
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BÖLÜM 4.  BANYODA YER ALAN SON KAT KAPLAMA  MALZE MELERĠ  

Banyo kapl a ma mal zemel eri  mutfak i çi n kullanılan mal ze mel erle çok yakı n 

özelli kler  t aşır.  Her  i ki  dur umda  da ı slaklı k,  sı caklı k,  ve deva mlı  kullanı m var dır. 

Banyonun evi n i ç kı sıml arı nda,  ça mur,  t oz,  ve yağdan uzak ol ması  daha t e mi z 

kullanıl ması nı sağlar. 

4. 1 Sera mi kl er  

Sera mi k est eti k et kisi  dol ayısı yl a banyol arda çok kullanılan bir  mal ze medir.  Suya 

dayanı klılığı  ve t e mi zl eme  kol aylı ğı  açısı ndan terci h edilir.  En büyük sakı ncası 

ıslakken kaygan ol ması dır. 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 1 Banyol arda Zemi nde Kullanılan Sera mi k ve Bor dür Ör neği [48]             
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4. 2 Fayansl ar  

Uzun yıllardır  en prati k ve en çok kullanılan duvar  kapl a ması dır.  Çok çeşitli  renk ve 

desenl eri  bul unur.  Bor dürler  ve dekoratif- modül er desenl erle est eti k ol arak çok farklı 

mekanl ar  ol uşt ur makt a yardı mcı  ol duğundan  f azlaca t erci h edil mekt edir.  Mont ajı 

sırası nda harcı  ve uygul a ması  i yi  yapılırsa, kapl a ma i yi  ol ursa yıll arca su 

geçir mezli ği ni  ve parlaklığı nı  uzun yıllar  kor ur.  Renkli  derz dol gu mal zemel eri  il e 

çeşitli alternatiflerle kullanı cı ya sunul makt adır. 

Şekil 4. 2 Banyol arda Zemi nde Kullanılan Fayans ve Bor dür Ör neği [54]  
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          Şekil 4. 3 Banyol arda Kullanılan Bor dür Örnekl eri [48]  

4. 3 Doğal TaĢ Mal ze mel er 

Doğal  Taş  mal ze mel erden mer mer  ve granit banyo döşe mel eri n de ve  duvar 

kapl a mal arı nda çok kullanılır.  İstenilen ci ns  ve boyutta   kesilebilir.  Kesi mi  ol dukça 

zordur.  Genel de at öl yel erde kesilir  ve yeri nde monte edilir.  Est eti k değeri nin yanı nda 

suya dayanı klılığı  ve t emi zl e me  kol aylı ğı  edilen a ma  pahalı  bir  mal zeme  ol ması 

nedeni yl e l üks  kullanı m ve dekorasyonl arda t ercih edilir.  Cil ası  za manl a bozul sa da 

maki nel erle sili ni p ( üzerindeki  kat manı n aşı ndırılarak t e mi z t abaka elde et mek) 

tekrar  cilalanma  i mkanı  ol duğundan uzun  süre kendi ni   kor uyabilen   bi r  

mal ze medir.  Mer mer  yer döşe mesi nde alttan ı sıt ma t eknol ojisi nde sor unsuz kull anı m 

sağlar. 
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Şekil 4. 4 Banyol arda Zemi nde ve Duvarda Kullanıl an Mer mer ve Granit Ör neği [54] 

4. 4 Yapay TaĢ Mal ze mel er 

Doğal taş mal ze mel eri n göst er mi ş ol duğu özelli kleri göst erir. Estetik homoj enli k 

içerdi ği nden kullanı cılar tarafı ndan terci h edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Şekil 4. 5 Banyol arda Ze mi nde ve Duvarda Kull anılan Yapay Taş Örneği [45] 
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4. 5 Mozai k Mal ze mel er  

Eski den çok kullanılan bu döşe me  kapl aması  artı k,  eskisi  kadar  est eti k 

bul unmadı ğı ndan kullanı m pot ansi yeli ni  yitir mi ştir.  Mozai k döşe me  uygul a ması, 

mer mer  kırı kları nı n çi ment oyl a karıştırılarak önceden hazırlanmı ş  pl akalar  hali nde,  

ya da yeri nde dökül erek yapıl makt adır.     Mali yet açısı ndan hesaplı dır,  fakat  mat  bir 

gör ünü mü vardır ve kir tut ar. 

4. 6   Vi nil Duvar Kağı dı Mal ze mel er 

Duvar  kağı dı  düz yüzeylere uygul anmalı dır.  Pahalı  ol mayan ve buharı  olduğu gi bi 

e men bir  kapl a ma mal zemesi dir.  Fakat  fazl a ne mli  orta ml arda nor mal  duvar  kağıtları 

kı sa sürede kabarır  ve düşer.  Pl asti k esaslı(vi nil)  duvar  kağı dı  ne m sor ununu ort adan 

kal dıracağı ndan daha kul lanışlı    ol abilir.   Bu mal ze me kullanı mı nda  duş,  küvet,  ve 

lavabonun çevresi nde özel  bir  kapl a maya i hti yaç duyul ur.  Aşağı da şekil  4. 6’  da 

ör nekl er görül mekt edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 6 Banyol arda Duvarda Kullanılan Vi nil Duvar Kağı dı Ör nekl eri [54],[45]  
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4. 7  Pl asti k Kapl a ma Mal ze mel eri  

 

Sudan ve  buhardan  et kilenmedi kl eri  içi n  

rahatlı kla kullanılabilecek mal ze mel erdir. 

Yanda Şekil 4. 7’de met al görünü m sağl ayan        

bir örnek görül mekt edir. 

           Şekil 4. 7 Kullanılan Pl astik Kapl a ma                                                   

                          Mal ze mesi Ör neği [45] 

 

4. 8  AhĢap Kapl a ma Mal zemel eri  

 

Günü müzde l üks  konutlarda genel de suya karşı  mukave met  derecesi  çok yüksek ol an 

ağaçl ardan yer  döşe mesi,  duvarlar  ve küvet  etrafında ahşabı n sı cak et kisi sebebi yl e 

tasarı mcılar  t arafı ndan seçil mekt edir.  Banyo i çi n çok alışıl mı ş  ve sı k kul lanılan bir 

mal ze me değil dir.  Emprenye ( bası nç t ankl arı nda özel  ki myasallarla i şlenmi ş  ahşap) 

teknol ojisi  sayesi nde gelecek yıllarda ve günü müz yir mi biri nci  yüzyıl  banyol arı nda 

fazlaca karşı mı za çı kacak bir  mal ze medir.  Genelde Bi r manya’dan getirilen ‘ TEAK’ 

Ağacı  karşı mı za fazl aca çı kmakt adır.  Decki ng hali ne getiril mi ş  mal ze meler  ve dı ş 

mekan ahşapl arı  da aynı  kapsa mda yeni  mal ze me ol arak karşı mı za çıkmakt adır 

(Şekil  4. 8’de).  Gerekli   bakı m  düzenli   ol arak yapılırsa fazl a sorun çı kar maz, 

özelli kle ahşap bakı m yağl arı  peri yodi k uygul andığı nda mal ze meni n ö mr ünü artırır. 

Ayağa sı cak gel en,  kaygan ol mayan ve belli  bir  ıslaklı ğa dayanabilen bir  mal ze medir 

, örnekl eri Şekil 4. 9 görül mekt edir. 
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ġekil 4. 8 Banyol arda ve Her Türl ü Islak Haci ml erde Ze mi nl erde Kullanılan  

                                             Decki ng Ör nekl eri [49]  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4. 9 Banyol arda Kul lanılan Ahşap Kapl a ma (Par ke) Ör nekl eri [54]   

4. 9  Halı Kapl a ma Mal ze mel eri  

Halı  kaygan ol mayan,  sıcak,  sessiz ve yu muşak bir  yüzey sağl a ması  açısı ndan t erci h 

edilen bir  mal ze medir.  Banyol ar  i çi n sent eti k liflerden i mal  edil mi ş  ol anl arı  t erci h 

edil meli dir.  Halı  kapl a manı n en büyük pr obl e mi  su ve t e mi zli k sorunudur.  Kl ozeti n 

çevresi ndeki  halı  döşe meye  özelli kle di kkat  edi l meli dir,  gerekirse kl ozetin önüne 

iki nci bir paspas konul malı dır. Aşağı da örnekl eri yer al makt adır. 
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                            Şekil 4.10 Banyol arda Kullanılan Banyo Paspası Ör nekl eri 

 

4. 10 Boya ve Benzeri Mal zemel er 

Banyol arda boya kullanılacaksa  duvarları n  yüzeyl eri ni n  düzgün  ol ması 

gerekmekt edir.  Ucuz olması,  çok sayı da renk ol anağı nı n bul unması, ve  kol ay 

uygul anması  nedeni yl e terci h edilir.   Yağlı boya güzel  gör ünümüne rağmen sudan 

et kilenmesi  nedeni yl e banyol ar  i çi n kullanışlı  değil dir.  Nor mal  boya i se,  buharı 

he men e mdi ği  i çi n sudan çok et kilenmez a ma  üzerinde ol uşan sabun ve yağ l ekel eri 

kol ay çı kmaz.  Duş,  küvet,  ve l avabonun etrafı na özel  bir  kapl a maya i hti yaç duyul ur. 

Aşağı da Şekil 4. 11’de sıkça karşılaşıl an boya uygul a ma örnekl eri görül mekt edir. 
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                 Şekil 4. 11 Banyol arda Boya Uygul a ma Ör nekl eri   [54]         
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4. 11 Böl üm Sonucu  

Yapıl an i ncel e mel erden de  gör ül düğü gi bi  kullanı cıları n hi z meti ne çok farklı 

seçenekl er  sunul makt adır.  Günü müzün yenilenen mal ze mel eri  ve farklı dekoratif  

alternatiflerle banyol ar daha da renkli bir görünüme kavuş muşl ardır.  

Banyoda ahşap kullanımı ,  i çi nde yaşadı ğı mı z iki  bi nli  yıllarda pek sık karşı mı za 

çı kma makt adır.  Ahşap sıcak bir  mal ze medir.  Suya karşı  dayanı klılığı nın yeni den 

keşfedil mesi  ile kullanıcılara alternatif  güzellikte banyol ar  kazandırıl makt adır.  

Mali yeti  yüksek ol ması sebebi yl e genelli kle l üks  konutlarda kullanıl makt adır.  Bu 

kullanı mı n yaygı nl aş ması  i çi n mali yetleri n azaltıl ması  i çi n  i l gili  yapı  mal ze mesi 

fir mal arı  çalış mal ar  yapmakt adır.  Ayrı ca sili nebilen Vi nil  Duvar  Kağıtları da  yüz yılı 

aşkı n kullanı ml a,  özellikl e İ ngiltere’  de kullanılan bir  mal ze medir,  ül ke mi zde de 

yaygı nl aş maya başla mı ştır. 

Yeni  mal ze mel eri n t anıtıldı ğı  yapı  f uarları n t akip edilerek her  geçen gün kendi ni 

modifi ye edilen bu mal ze mel eri  t anı makt adırlar.  Bu t anıtı ml ar sayesi nde 

uygul a macılar,  t asarı mcı lar  ve i nşaat  sekt örünün di ğer  bireyl eri  yapıl an örnek de mo 

çalış mal arı  ile bu yenili kl eri n nasıl  uygul andı ğı nı n da birebir  örnekl eri ni 

incel e mekt edir.  İnt ernet  teknol oji yl e de fir mal arın siteleri nden bu geliş mel er  t aki p 

edilebil mekt edir. 

İnsan ö mr ünün ol dukça f azl a bir  böl ümünün banyol arda geçti ği ni  düşünürsek, 

kullanı cılara t asarlanacak ol an bu mekanı n eski ye göre yeni  seçenekl er  sayesi nde çok 

daha keyifle kullanıl dı ğını görül mekt edir.  
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BÖLÜM 5.  BANYODA TEKNOLOJĠ K GELĠ ġ MELER BAĞLAMI NDA       

ġANTĠ YE ORTAMI NDA KARġI LAġI LAN UYGULAMA SORUNLARI NI N  

Ġ NCELENMESĠ  

5. 1 ġanti yede KarĢıl aĢılan Sorunl ar ve Uygul a ma Hat al arı  

Şanti yel erde ve günl ük kullanı m sırası nda herhangi  bir  evde gözü müze yanlış 

uygul a mal ar çı kmakt adır.  

 
 

Şekil 5. 1 Şanti yel erdeki Gör ül en Hat alı Uygul a mal ara Yöneli k Bir Kari katür  

Not. Bu abartılı kari kat ür ehil ol mayan kişilere iş yaptıranl arı uyar mak içi n 

konul muşt ur. Baş tacı mı z ol an değerli ustaları mı za saygı mı z sonsuzdur.  
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5. 1. 1 ġanti yel erden Doğru ve YanlıĢ Uygul a ma KarĢıl aĢtır mal arı  

Şanti yel erde ve günl ük kullanı m sırası nda herhangi bir evde gözümüze yanlış 

uygul a mal ar çı kmakt adır. Bu böl ümdeki i ncel e me bir yanda fot oğraflarla, onl arı n 

yanı nda da önce uygul amal arı n yanlışları ve deva mı nda da doğrusunun nasıl ol ması 

gerekti ği ni n açı kl a ması yer al makt adır.  

 

 
 

 

Şekil 5. 2 Uygul a mal arda Karşılaşılan Hat al ara Yöneli k Bir Kari kat ür [5] 

 

Şekil  5. 1 il e Şekil  5. 25 arası ndaki  fot oğraflar  Sayı n Firüzan Bayt op’  un ‘İnşaat 

Uygul a mal arı nda Yanlışlar- Doğr ular’  çalış masından faydal anıl mı ştır. Ör nekl er, 

yurtiçi-yurt dışı ndaki  değişi k i şlerde,  değişi k fir mal arı n ve çeşitli ki şileri n 

uygul a mal arı ndan derlen mi ştir.  Amaç yanlışları  göst ererek doğr u uygul a mal arı 

sağl a makt adır.  Unut ulma malı yı z ki  başt an doğr usunu yap mak sonradan 

düzelt mekt en her za man çok daha ucuzdur. [5] 
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Şekil 5. 2  

Hat alı yerde bir döşe me süzgeci... 

Ta m köşeye getiril mi ş; eği ml er de o köşeye 

doğr u ol duğundan duvar di pl eri su alır (üç 

aylı k bu yapı mı n şi mdi den nasıl kirlendi ği ne 

di kkat) [5] 

( Bir sonraki res me ve açıkl a ması na bkz.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Şekil 5. 3 

  Uygun yerde, güze bir döşe me süzgeci. 

  Köşeye yakı n yere (kenar ve köşeye değil) ve      

  bir fayansı n ta m ortası na güzel bir oyunt u ile  

  yerleştiril mi ş. [5] 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 4 

Fayansl arla uyumsuz rezervuar ve taharet 

musl ukl arı... 

Musl ukl ar (ve di ğer t üm çı kış ve bağl antılar), 

dört fayansı n/ pl âkanı n birleşti kleri nokt ada, 

ikisi ni n ek yeri ortası nda ya da biri ni n tam 

ortası nda ol malı dır. Kaliteli ve güzel bir iş 

içi n bu uyu m çok öne mlidir. [5] 
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Şekil 5. 5 

Fayansl arla uyumsuz serbest duşl u banyo 

bat erisi... 

( Bir önceki res me ve açıkl a ması na bkz.) [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

Şekil 5. 6 

Fayansl arla uyumsuz gömme duşl u banyo 

bat erisi... [5] 

(3 No.l u res me ve açı kl aması na bkz.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 7 

Mer mer pl âkal arla uyuml u banyo bat erisi vb. 

ar mat ür. [5] 

Sol üst köşedeki yuvarlak nesne ça maşır ipi ni 

ger me aygıtı dır ( Bali, Hilton Ot eli). 

(3 No.l u res me ve açı kl aması na bkz.) 
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Şekil 5. 8 

Güzel bir gömme banyo boşalt ma düzeni ni n 

kontrol/ onarı m kapağı. 

Küvet altı na su gir me mesi içi n kapak altı ndaki 

duvar kapl a ması yükseltil mi ş ( Bali, Hilt on 

Ot eli). [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 9 

Mer merl erle uyuml u havlul uk.  

Sağ alt köşedeki nesne çamaşır i pi bağlantı 

öğesi dir.  

O bile plâkal arla uyuml u ( Bali, Hilt on Ot eli). [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 10 

Uygun yere konma mı ş bir sı vı sabunl uk... 

Başka bir şeyl e bağl antılı değil. Neden fayansı n 

tam ortası na getiril me mi ş? 

Sanırı m bu, çok yerde rastladı ğı mı z kalite 

bili nçsizliği nden ve eğitim noksanlı ğı ndan 

kaynakl anmakt adır. [5] 

( Bir sonraki res me bkz.) 
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    Şekil 5. 11 

    Mer merl erle uyuml u gö mme sabunl uk ve  

    banyo kabzası. [5] 

   Özenli ve güzel uygul amal ar ( Bali, Hilt on  

   Ot eli). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 12 

Uygun yere konma mı ş bir kâğıtlı k.. 

Bu da başka bir şeyl e bağl antısı ol madı ğı 

hal de ortalarda yüzüyor. [5] 

( Bir sonraki res me bkz.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 13 

Uygun yerde kl ozet kapağı kâğıtlığı. [5] 

Fayans derzl eri ile güzel bir uyum sağl anmı ş.  
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Şekil 5. 14 

Çi rki n bir şofben mont ajı... 

Düşey (duvara paralel) değil, ayrıca şofben 

fayansl arı n üzeri ne de gereksi z bi ndiril mi ş.  

Düzeyi zorunl u ise üste bir takoz konup düşeyli k 

sağlanabilirdi. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 15 

Banyoda uygun bir lavabo konu mu.  

Islak mahallerde boru döşenmesi ne geç meden 

önce, i nce iş yapan i nşaatçılarla (ve de 

el ektri kçilerle) işbirli ği yapı p, tesisat ve elektri k 

aksesuarları nı n fayans düşey ve yat ay derzl eri ile 

uyu ml arı ve si metrileri sağl anmalı dır (doğrusu, 

bu işi bil gisayarla yapmaktır). [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 16 

Hat alı ve çirki n bir pisuvar uygul a ması... 

Pi suvar böl mel eri, fayans düşey derzl eri ile 

uyu ml u ancak pisuvar bir yana kaç mı ş su 

bağl antısı ise öbür yanda.  [5] 

( Bir sonraki res me ve açıkl a ması na bkz.) 
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Şekil 5. 17 

Doğr u ve güzel uygul anmı ş bir pisuvar ve 

fot oselli rezervuar. [5] 

Fayans derzl eri ne göre tam si metri k.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 18 

İşlevsel (fonksi yonel) bir seri pisuvar 

uygul a ması. 

Umu mi yerlerdeki pisuvarlardan bir tanesi ni n 

(kısa boyl ul ar ve çocukl ar içi n) nor mal ölçüsü 

ol an 65 c m. yeri ne 45 -50 c m. yüksekli kte 

ol ması yararlı ol ur ( Karlovy Var y). [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 19 

Döşe meye ot uran bir kl ozeti n hat alı bas' ı... 

Bas tesisatı na biraz daha özen göst eril meli ve 

fayansl arla uyuml u hal e getiril meli ydi. [5] 
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Şekil 5. 20 

Duvara asılı güzel bir kl ozet  

Bas' ı da duvar sera mi kl erine ta m uyu ml u. 

Keşke taharet musl uğu da uygun yerde olsaydı.  

[5] 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 21 

Duvara asılı bir kl ozeti n çift fonksi yonl u bas' ı. 

Gö mme rezervuar bası nın sağdaki ufak parçası 

hafif yı ka mal ar, sol daki büyük parçası ise bol 

yı ka mal ar içi ndir (Prag). [5] 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 22 

Yanlış yerlerde elektri k anaht ar ve priz 

kasal arı... 

El ektri k anaht ar ve prizleri fayansl arı n lalettayi n 

yerleri ne gel mi ş ve fayans köşel eri kopmuş.  

Anaht arlar iki fayansı n birleşti ği yeri n ortası na, 

dört fayansı n birleşti ği nokt aya ya da bir 

fayansı n ta m ortası na gelmeli dir. Priz kasal arı 

yuvarlaksa aynı esaslar geçerli dir. Kasal ar kare 

ise oyma kol aylı ğı bakı mından dört fayansı n 

ortası na getirilir. [5] 

( Alttaki ve bir sonraki resi ml ere bkz.) 
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Şekil 5. 23 

Uygun yerlere konmuş elektri k anaht ar ve priz 

kasal arı. 

İki fayansı n birleşti ği yerin ortası nda ve dört 

fayansı n birleşti ği nokt ada (bir fayansı n ta m 

ortası nda da ol abilirdi). [5]  

 

 

 

 

 

Şekil 5. 24 

Uygun yerde bir kare priz kasası. 

Pri z ve anaht ar kasal arı kare şekilli ise köşeli 

kes me kol aylı ğı bakı mı ndan ta m dört fayansı n 

birleşti ği nokt aya getirilir. [5] 
 

 

 

Şekil 5. 25 

Yanlış yerde (fayans ara kesitleri ile uyumsuz) 

el ektri k priz ve anaht arları... 

O düzeyde kol ay oyunt u yapıla mayacağı ndan 

fayansl ar kesil mi ş ve çirki n bir uygul a maya 

neden ol unmuş. [5] 

( Bir sonraki res me bkz.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 26 Uygun yerde elektri k anaht arları. 

                  Dört fayansı n tam orta yeri nde.[5]  
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5. 2 Banyoda Holisti k ( Büt üncül)  İncel e me ve Düşüncel er 

Banyo t asarı mı nı  et kileyen fakt örler  belli  bir  et ki leşi m siste mi  ol uşt uran holisti k bir  

yapı  göst er mekt edir.  Örneği n kullanı cı nı n bağı mlı-bağı msı z özelli kl eri eki pman 

özelli kleri ni  ve bu et kileşi m de  mekanı n özelli kleri ni  belirle mekt edir.  Kullanı cı nı n 

antropo metri k boyutları  ile eki pmanı n bi çi msel  ve boyutsal  niteli kleri  ve buna bağlı 

ol arak banyo mekanı nı n bi çi msel ve boyutsal özellikleri ortaya çı kartılabilmekt edir.  

Bu et kileşi m siste mi nin ı şı ğı nda,  kullanı cı ya uygun banyo t asarı mı  il kel eri ni n 

saptanması  önceli kli  i şlen mekt edir.  Bu nedenl e banyo t asarı mı nı  et kileyen fakt örl er 

arası  et kileşi m si ste mi nin genel  yapısı  aşağı da sunul an 5. 1 no’l u t abloda gös-

teril meye çalışıl makt adır. 

                                        Tabl o 5. 1. Banyo Tasarımı na Et ki Eden Fakt örler ve  

                                                      Holisti k( Büt üncül) Et kileşi m Şe ması[29]  
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    ÖLÇEK 

 I 

                                       Uza m           I        Kapsa m 

      I 

      I 

                   Yapı Konstrüksi yon ----- I  ----- Konut  

  Alt Yapı( Tesisat) ----- I  ----- Banyo   

   Fi nishi ng Donatı ----- I  ----- Eyl e m Al anı  

      I  ----- Eki pman 

      I  ----- Aksesuar 

      I 

I 

      I 

                          Yapısal ---- I      I ---- Pl anl a ma 

      Teknol oji k ---- I         I ---- Tasarı m 

    Ekono mi k ---- I  I ---- Uygul a ma 

  Kült ürel ----  I                            I ---- Kullanı m 

        I                                     I 

            I                    I  

             Koşull ar       I       Amaçl ar              Rol        I Aş a mal ar  

                                I                                     Al anlar      I             

                        

                    İ ÇERİ K                                                       SÜREÇ         

             Şekil 5. 27 Banyoda Holisti k ( Büt üncül) İncel e me Şe ması  

Banyo  t asarı mı na  et ki   eden  f akt örleri n yukarda sergilenen  et kileşi ml eri ni n  

siste mati k analizi  t asarım  i l kel eri ni n  sapt anması nda öne mli  bir  t emel  niteli ği  

taşı makt adır. 

Kull anıcı  sayısı  fazl a,  kullanı cı nı n kült ür  sevi yesi  ve gelir  düzeyi  düşükse bi de, 

ayaklı  l avabo gi bi  özel ni teli kli  sı hhi  t esisat  eki pmanl arı ndan kaçı narak,  kol ay 

temi zl enebilen, basit, düz, hatlı sı hhi tesisat eki pmanl arı terci h edil meli dir. 

Kull anıcı nı n gelir  düzeyi yüksekse,  sosyal  st at ü ve sosyo-ekono mi k şov kökenli  bir 

yakl aşı ml a özel  niteli kli  eki pman,  özel  bi çim,  renk ve mal ze me seçi mi ne 

yönel mekt edir.  Kull anı cını n kült ür  düzeyi  yüksekse,  eki pmanda çeşitlili ğe ve 

düzenl e mel eri n hat asız olması na özen göst eril mektedir. 

Dengeli   bir   t asarla ma   ürünü meydana getirirken  t asarlayı cı nı n kendi   ki şisel    i st ek  

ve   sezgileri    i ki nci   derecede kal malı,  kullanıcı nı n  bağı msı z özelli kleri   il e ön  

pl anda t ut ul malı dır.    Bunl arı   ci nsi yet,  yaş,  ırk, kült ür  gr ubu,  ekono mi k dur u m ve  

teknol oji k ol anakl ar olarak  sıralayabiliriz.  

Tasarı mı  et kileyen di ğer  bir  gr up fakt ör  de bağı ml ı   değişkenl erdir  .  Bunl ar mekanı n 
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bul unduğu yapı,  mekansal  özel likler  ve kullanıcı gr ubuna bağlı  ol an  ekipman ve 

eyl e m gr upl arı dır. Banyoları n  t asarı mı nda  kul lanı cıları n ekono mi k ve kült ürel 

gr upl arı na bağlı  ol arak ihti yaçl arı nı n karşılanması  doğal  ol arak i çi nde yaşadı ğı mı z 

za manı n ve t eknol oji ni n pr obl e ml eri dir.  Davranışlar,  değerler,  t eknol ojiler  deği şti kçe 

ol uşan probl e ml er de bunlarla birlikte değişecektir. 

Banyo t asarı mı nda mekanı n yapı  i çi ndeki  yeri ne,  mekanı n düzenl enmesi ne,  mekanda 

yer  al an eyl e ml ere ve eki pmanlara kullanı cıları n kült ürel,  sosyol oji k,  ekono mi k ve 

psi kol oji k dur uml arı na göre reaksi yonu farklı dır.  Tasarı m kriteryası nda bu 

reaksi yonl arı n ort aya çı karttı ğı  pr obl e mler  de di kkat e alı nmalı dır. Te mi zli k 

ihtiyaçl arı  aynı  da ol sa psi kol oji k et kenl er,  aile yapısı  kült ürel  dur um,  sosyal  ve 

ekono mi k  şartlar  bunu et kile mekt edir.  Ana pr obleme bu nokt ada  yaklaşıl dı ğı nda, 

farklı kullanı cı  grupl arı nın farklılık göst eren i htiyaçl arı ve bu i hti yaçl arı n  

karşılanması nda et kili olan fakt örler ağırlı kla günde me gel mekt edir.  

Kull anıcı  ile eki pman arası ndaki  t e mel  bağ eyle ml er dir.  Banyo mekanı  "yı ka ma-

yı kanma"  "t e mi zl e me-t emi zl enme"  "boşal ma"  eyl e ml eri ni  i çerir.  Kullanı cı-sı hhi 

tesisat  eki pmanı  ilişkisi,  kullanı cı nı n antropo metri k (stati k-di na mi k)  duyusal  ve 

al gısal,  zi hi nsel  boyutları  gi bi  bağı mlı  özelli kleri il e ci nsi yet,  yaş,  ırk,  kültür  gr ubu, 

gelir  grubu,  kullanı cı  sayısı  gi bi  bağı msı z değişkenl erden kal kı narak,  eylem yapış 

bi çi mi,  eyl e m bağl arı,  eylem or gani zasyonu,  gi bi  eyl e me  ilişki n özelli kleri belirle me 

ve eyl e me özgü gör ünü ml eri n ı şı ğı nda eki pmana ilişki n eki pman cinsi, biçi mi, 

boyutları,  ağırlı ğı,  rengi,  büt ün özelli kleri,  ö mr ü,  düzeni,  darbeye-aşı nmaya, 

ki myasal  et kilere dayanı klılığı,  t e mi zl enebil me,  t espit  edebil me,  koku- mi kr op 

barı ndır ma ma  gi bi  özellikleri n t anı ml anması  şekli nde somutl aş makt adır.  Konuyl a 

ilgili  öl çek ve boyut  bi ldiren t abl ol arla birli kte eyl e ml eri n genel  analizi ne i ki nci  

böl ümde yer veril mekt edir. 

Sı hhi  t esisat  siste ml eri nin pl anl a ma- di zayn süreci,  kullanı cı ya uygun sı hhi  t esisat 

eki pmanl arı nı n seçi mi, kullanı cı ya uygun mont ajı  i ncel e mel eri  ve tüm t ekni k 

çi zi ml ere alt böl üml erde yer veril mekt edir. 
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                                                            Tabl o 5. 3 

Sı hhi Tesisat Eki pmanı Özelli kl eri [29]  

 

a) Tanı ml ayı cı Özelli kl er                   b) Eyl e me ilişki n özelli kl er 

Ci nsi                                                    Dar beye dayanı klılık 

Bi çi msel özelli kleri                             Aşı nmaya dayanı klılık 

Boyutsal özelli kleri                             Ki myasal et kilere dayanıklılı k 

(en, boy, yüksekli k, çap)                     Bakı m ve te mi zl enebil me özelli kleri 

Ağırlı k                                                           Tespit edilebil me özelli kleri 

Renk                                                    Deği ştirilebil me özelli ği 

Biti m özelli kleri                                            Koku tut ma ma özelli ği 

Ömür                                                             Mi kro organi z mal arı barı ndır ma ma        

Eki pman düzeni                                            özelli ği 

  

Tabl o 5. 3 '  de verilen bağı msı z nit eli kteki  Sı hhi  tesisat  Eki pmanı na ilişki n özelli kl er 

arası nda bir  ilişki  seti  oluşt uran et kileşi ml er  di zini  ise Tabl o 5. 1 ve Şekil 5. 27' de bir 

ör nekl e me ol arak göst erilmeye çalışıl makt adır. 

Tabl o 5. 4 

 
Not: Çok kar maşı k ol an kullanı cı - sıhhi tesisat ekipmanı et kileşi ml eri ni n tü mü ye-

ri ne örnek ol arak biri ncil ilişkiler şe maya işlenmi ştir. [29]  
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Tabl onun i ncel enmesi nden de anl aşılacağı  üzere Sı hhi  Tesisat  Ekipmanı nı n 

özelli kleri  ancak kullanıcı nı n belli  özelli kleri ne bağlı  ol arak belir mekt edir.  Ör neği n, 

bir  Sı hhi  Tesisat  Ekip manı nı n boyutsal  ve bi çi msel  özelli klen,  kullanı cı nı n 

antropo metri k boyutlarına,  duyusal,  al gısal  ve zi hi nsel  öl çül eri ne. ci nsiyet  ve yaş 

gr upl arı na,  kült ür  ve gelir  grubu özelli kleri ne, kullanı cı nı n il gili  eyl emi  yapış 

bi çi mi ne, eyl e m bağl arı na, operasyon moduna bağlı olarak ortaya çı kmakt adır.  

Kull anıcı  -  Sı hhi  Tesisat  Eki pmanı  arası ndaki  ilişkileri n ayrı ntılı  analiz ve t eori k 

irdel enmel eri ni n yanı  sıra,  prati kte Sı hhi  Tesisat  düzenl e mesi yl e uğraşan mesl ek 

ada ml arı nı n konu ile il gileri ni n yoğunl aştı ğı  al anları  belirleyi p ortaya çı kacak t e mel 

sorunl arı n üzeri ne git mede de yararlar vardır. 

Sı hhi  Tesisat  Eki pmanını n bir  siste m ol arak beti ml enmesi  hali nde yaşa m süresi 

içi ndeki  evrel eri  i çi nde özelli kle kullanı m evresi nin seçi m ve  mont aj  adı ml arı nda il gi 

al anı nı n yoğunl aştı ğı görül mekt edir. 

Bu al andaki temel sorunlar: 

----  Kullanıcı ya uygun ekipmanı n seçi mi  

----  Seçilen eki pmanı n kullanı cı ya uygun mont ajı 

şekli nde özetlenebilir. 

5. 2. 1 Sı hhi Tesisat Sisteml eri nde Pl anl a ma ve Di zayn Süreci  

Sı hhi  t esisat  siste ml eri nde pl anl a ma ve di zayn süreci  banyonun ol uşumundaki   il k 

aşa ma ol ması  sebebi yl e sorunsuz bir  banyo i çi n çok büyük bir  öne m arz et mekt edir. 

Suyun f onksi yon al anı na geli p kullanıl dı kt an sonra atıl ması  i çi n önce kull anı m 

al anl arı ndaki  pl anl a ma süreci ni n ve bunun i çi n tesisatı n yeri ni n bili nmesi  gerekir. 

Fonksi yon alanl arı ndaki pl anl a ma süreci şu sırayı izle mekt edir [1]  

1. Pl anla ma     11. İzol asyon  

2. Izgara ölçüsü    12. Ses kontrol ü 

3. Mont aj ölçüsü     13. Priz 

4. Pl anla ma     14. Yangı n kontrol ü 

5. Dağıtı m boruları    15. Duvar ör me (ankastre) 

6. Bağl antı borul arı    16. Fugal a ma 

7. Atı m boruları    17. Fayans kapl a ma             

8. Tesbit     18. Haval andır ma 

9. Kapa ma ventili    19. Keşif dosyası hazırlan ması  

10. Döşe me (duvar) del me   20. İhal e 
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Sı hhi  t esisat  siste ml eri nin uygul a ması nda di zayn süreci ni n bili nmesi  uygul ayıcı -

mi mar  ve üretici  arası ndaki  işbirli ği ni  sağl a m zemi ne ot urt mak ve  kullanıcı ya gerekli 

hi z meti verebil mektir için öne mli bir amaçtır. 

FEURl CH' e göre di zayn süreci sırası yla aşağı daki gi bi dir: [1] 

* Fayans  kapl a ma t ürü ve bunun kaba i nşaatla i lişkisi  belirlenir.  Böyl ece mekanı n 

haki ki boyutları hakkı nda fikir edi nilebilir. 

* Sağlı k donatı mı nı n yer  al dı ğı  mekanı n duvarları  ile fayans  kapl a ma pl anı  çi zilir. 

Bunun i çi n önce kapl amada kullanılacak mal ze meni n boyutları nı n ve  iki  kapl a ma 

arası ndaki  fuga genişli ğini n ne ol ması  gerekti ğini n ve ayrıca köşe nokt aları nda, 

giri nti  ve çı kı ntılarda kapl a ma mal ze mesi ni n nerede nasıl  di ğer  kapl a ma mal ze mesi 

üzeri ne bi ndirileceği  veya altı na sokul acağı  bil diril meli dir.  Kapl a ma mal zemesi ndeki 

kaybı en aza i ndir mek için ızgara planı çizilir. 

* Akı ş  or ganl arı  yerleştir me düzeni  belirlenir.  Amaç  kapl a ma mal ze mesi  ve akı ş 

or ganı  ilişkisi ni  est eti k yönden t at mi n edi ci  ol duğu kadar,  akış  or ganı  döşemi  sonucu 

mal ze me kaybı nı  mi ni mu ma  i ndir mektir.  Akı ş  organl arı  bağl antısı nda S-  parçal an 

kullanılır. 

* Mekan duvarları  görünüşl eri  çi zilir  ve bunl ar  üzeri ne sağlı k gereçl eri  ve 

aksesuarları  yerleştiril mek i stenen düzende çi zilir. ( Bakı nı z ör nek çi zi ml er  şekil  5. 28 

ve 5. 29 ) 

* Gör ünüşl er  üzeri nde ana atı m bor usu yeri,  t e miz ve sı cak su bor ul arı,  sirkül asyon 

bor uları  ve bunl ara çekilecek branş manl arı n yeri ve  döşe m i çi n açılacak kanall arı n 

yeri belirlenir ve tüm bunlar hazırlandı kt an sonra uygul a maya geçilir. 

5. 2. 1. 1 Bi r Banyodaki Donanı mı n Yerl eştiril mesi nde Nel ere Di kkat                 

Edil meli di r? 

Banyo donanı mı nı n yerleştiril mesi nde öne mli  rol  oynayan öğel erden biri, 

kapı dır.  En el verişli  duru m,  kapı nı n uzun duvarlardan biri nde ol ması dır. 

Ama,  genelli kle kı sa duvarda açıl mı ştır  ve hemen karşısı nda pencere 

vardır.  Küçük banyol arda banyonun boyutları na göre,  kapı nı n en az  yer 

kapl ayacağı  bi çi mde yerleştiril mesi  (dışarı  açılırsa daha i yi  sonuç alı nır)  gerekir.  Bu 

gi bi  dur uml arda,  sürgülü kapılar  önerilir.  Yer  kaybı  ol uş mayacağı  gi bi ı sı  ve  ses 

yalıtı mı da sağlarlar. 
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Lavabonun kapı ya en yakı n yerde ol ması,  el verişli  bir  çözümdür  ( her  şeyden önce 

lavabonun sı k kullanıldı ğı,  bu yüzden de kol ay ul aşılır  bir  yerde ol ması 

unut ul ma malı dır).    Banyodaki  en sade bi çi mli  parça ol duğu i çi n,  kapı  açıl dı ğı nda 

önce l avabonun gör ün mesi  est eti k bakı mdan da daha uygundur.  Lavabonun yer den 

yüksekli ği yse aşağı yukarı 80c m ol malı dır.  

Aksesuarlar  ise genellikle l avabonun çevresine yerleştirilir.  Di kkat edil ecek 

ayrı ntılardan bi ri  de eğer  kullanılı yorsa,  bi deni n kl ozeti n yanı na kon ması dır.  He m 

bi çi m bakı mı ndan he m de kullanı m kol aylı ğı bakı mı ndan yan yana dur mal arı 

uygundur.  

Şayet  müst akil  bir  t asarlanı yorsa t uval eti n t e mi z-pi s  su gi deri,  banyoda i stenen yere 

yapılabilir.  Çok katlı  yapılarda i se,  mali yet  ucuzl uğu ve kol aylı klar nedeni yl e 

tuval etler  alt  alta,  mutfakl ar  alt  alta t asarlanır  ve uygul anır.  Böyl eli kle tek pi s  su 

gi deri ile kullanı m kol aylığı sağl anır.  

Banyol ardan ana atı m donatısı na  i ki  çeşit  su akar.  Te mi z su ve pi s  su.  Lavabo,  bi de, 

küvet  ve duş  sul arı  "t e mi z su",  t uval etten çı kan su i se "pis  su"  ol arak t anıml anır.  Pi s 

su bor uları nı n dı ş  duvar t arafı nda ol ması  gerektiği nde (tı kanı klı k vb.  sorunl arda) 

açılabil mesi  i çi ndir.  Tıkanı klı ğı n önl enmesi  içi n seçilecek bor ul arı n, belli  bir 

genişli kte seçil mesi  ve met re başı na 1, 5-2 c m.  eği mli  yerleştiril mesi  gerek mekt edir. 

Bu eği m uygul andı kt an sonra,  istenen düzenle me  rahatlı kla yapılabilir.  Banyo 

donanı mı nda za man za man i stedi ği ni z düzenl e meyi  pek rahatlı kla yapa mamanı n bir 

nedeni  de;  radyat örleri n yerl eştiril mesi dir.  Son yıllarda i nşa edilen çoğu i nşaatta, 

böyl e bir  sorun yaşanma makt adır,  zira yerden ı sıt ma,  bu ve buna benzer  radyat ör 

gör ünü münden ol uşan sor unl arı  kökünden çöz müşt ür.  Yi ne de bu ti p bir  gör ünt ü 

kullanı cı yı  rahatsız edi yorsa,  ahşap bir  kafesle kapl atarak est eti k gör ünü m yakal anır. 

Banyonun büt ün duvarl arı  yalıtılsa bile,  sifonun çekil mesi  sırası nda bir  parça gür ült ü 

çı kması nı n kaçı nıl maz olduğu unut ul ma malı,  bu nedenl e t uval eti,  yat ak odası  il e 

banyoyu ayıran duvara yerleştir mekt en kaçı nmalıdır.                      

Küveti  yerleşi mi nde i se, çevresi ndeki  boş  al anın 70x120 c m.' den az olma ması na 

di kkat  edil meli dir.  Bu  kullanı cı nı n rahat ça küvete giri p çı kma ol anağı  sağlayacaktır. 

Küveti n t abanı nı n,  her  za man düz ol ması na dikkat  et meli  ve t ut unacak bir  yer 
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ol ması na i mkan t anı nmalı dır.  Böyl eli kle kazalara önl e m al mı ş  ol unur.  Küvet, 

banyodaki en büyük ve yerleştiril mesi en güç sağlık gereci dir.  

Tasarlanan banyo küçükse,  küvet  yeri ne bir  duş  yerleştir meni n,  yer  sor ununa çözü m 

getir mesi ni n yanı  sıra,  sağlı k,  rahatlı k,  çabukl uk ve  gerek yerden,  gerek masraft an 

tasarruf  sağl ar.  Duş  özellikle,  güçl ükl e hareket  edebil di kl eri  i çi n,  her  iki  elleri ni 

serbestçe kullanmal arı  gereken kişilere ( yaşlılar,  ha mil eli ği n son döne ml eri nde ol an 

kadı nl ara)  öneril mekt edir.  Tek t ehli kesi,  ayağı n kay ması dır.  Duşa,  kay mayı 

engelleyecek kanalları  ol an bir  t aban konul ursa,  kazal ara karşı  önl em alı nmı ş 

ol ur.[11] 

5. 2. 2 Kull anı cı ya Uygun Sı hhi Tesisat Eki pmanı nı n Seçi mi  

İçi nde yer  al dı ğı mı z 21.  yüzyıl  t eknol ojisi  ve her  geçen gün yenilenen  Sı hhi  Tesisat 

Eki pmanı nı n seçil mesi  içi n ,  kullanı cı nı n özelli kleri ni n bili nmeli dir.  Bu özelli kl erle 

pi yasada pazarlanan eki pmanl ar  arası ndan en uygun ol anl arı  belirle mek ve 

kullanı cı ya uygun bir banyo uygul a ması sağl anmalı dır. 

Aslı nda bu seçi mi n soruml usu kullanı cı nı n kendisi dir  ve gereksi nmel eri  ve ol anak-

ları nı  doğr u t anı ml amak onun sorunudur. Ancak kullanı cı nı n i st ek ve 

gereksi nmel eri ni  kendi  ol anakl arı yla dengel eyi p yapı  dili ne dönüştür mesi ni n 

zorl ukl arı nı n yanı  sıra,  eki pmanl arı  t anı ma ması,  piyasayı  i zleye me mesi  ve hatta çoğu 

kez kendi ni tanı ml aya maması bu soruml ul uğu meslek ada ml arı na yükl e mekt edir.  

Öt e yandan Sı hhi  Tesisat  Eki pmanı  kullanı cısı  büyük bir  ol asılı kla belli  değil, 

anoni mdir.  Bu dur umda ara pl ancı  görevi ni  üstlenecek mesl ek adamı nı n ol ası 

kullanı cı yı  özelli kleri yl e belirle mel eri  gerekmekt edir.  Özelli kle kullanıcı  sayısı, 

kült ür  ve gelir  grubunun bili nmesi  yol uyl a,  di ğer  kullanı cı  özelli kleri ne ul aş mak 

mü mkün gör ül mekt edir.  Bu seçi m ve  yor uml a ma  süreci nde Sı hhi  Tesisat 

Düzenl eyicileri ne yardı mcı  ol ması  a macı yl a geliştirilen siste m açılı m şe ması  aşağı da 

veril mekt edir. [29] 
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Tabl o 5. 5 

 
 

Şe manı n i ncel enmesi nden de anl aşılacağı  üzere kullanı cı ya uygun sıhhi  t esisat 

eki pmanı nı n seçi mi  sorununda mesl ek ada mı  kul lanı cı  eyl e mi ni n yer  al dığı  mekanı, 

bu mekanı n yer  al dı ğı  bi na,  kent,  böl ge ve ülkeyi  de göz önünde bulundurarak 

belirleyi ci  koşulları  ( Öz)  yor uml a mak ve var ol an alt  siste ml eri  ( mal ze me  ve 

eki pman) seç mek zorundadır.  

Bazı gözl e ml ere dayalı olarak beliren sonuçl ar ve öneriler şöyl e özetlenebilir. 

o  Kull anı cı  sayısı  fazl a,  kullanı cı nı n kült ür  sevi yesi  ve gelir  düzeyi  düşükse,  pi suvar, 

bi de gi bi  özel  niteli kli  Sıhhi  Tesisat  Eki pmanl arı ndan kaçı nmak,  yal ak,  boy pi suvarı 

gi bi  genel  özelli kli,  kol ay t e mi zl enebilen,  basit,  düz hatlı  Sı hhi  Tesisat  Ekipmanl arı nı 

terci h et mek, daha uygun görül mekt edir. 

o  Kull anı cı nı n gelir  düzeyi  yüksekse,  sosyal  st at ü ve sosyo-ekono mi k şov kökenli  bir 

yakl aşı ml a özel  niteli kli  eki pman,  özel  bi çim,  renk ve mal ze me seçi mi ne 

yöneli nebileceği gözlenmekt edir. 

o  Kull anı cı nı n kült ür  düzeyi  yüksekse,  eki pmanda çeşitliliğe ve düzenl e mel eri n 

hat asız ol ması na özen gösteril mesi gerekmekt edir. [29]  

5. 2. 3 Sı hhi Tesisat Eki pmanı n Kull anı cı ya Uygun Mont ajı  

Kull anıcı  niteli kleri ne uygun ol arak seçilen Sı hhi  Tesisat  eki pmanı nı n kull anı cı ya 

uygun mont ajı, 

-  Kullanıcı ya uygun mont aj  boyutları nı n belirlenmesi,  örnek ol arak duşl arda mont aj 

yüksekli ği EK 3’ de verilmi ştir.  

- Kullanı cı eyl e ml eri ne uygun mont aj düzeni ni n sağl anması,  
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sorunl arı nı içer mekt edir. 

Kull anıcı ya Uygun Montaj Boyutları nı n Belirlenmesi İçi n:  

Sı hhi  Tesisat  Eki pmanı nın kullanı cı ya uygun mont ajı nda t e mel  öğe antropo metri k 

boyutlardır.  Kull anı cı  belli  ise kullanı cı nı n antropo metri k boyutları na bağlı  ol arak 

uygun mont aj  boyutları belirlenebilir.  Ör neği n, kullanı cı nı n boyu,  baş duşunun, 

dirsek yüksekli ği,  l avabonun,  pel vis yüksekli ği, pi suvarı n,  ot ur muş  alt  bal dır  yük-

sekli ği,  ot ur malı  hel a t aşını n ( kl ozet)  çömel mi ş  kalça yüksekli ği,  bas malı  hel a t aşını n 

mont aj  boyutları nı  verecektir.  Ancak kullanı cı  belli  değilse kullanı cı  grubunun il gili 

antropo metri k boyutta göst erdi ği,  mi ni mu m,  maksi mu m ort al a ma ( %5,  %50,  %95) 

değerlerden eki pmanl a i lgili  ol anı nı n belirleni p mont aj  boyut u ol arak kullanıl ması 

gerekmekt edir. [29] 

Sı hhi  Tesisat  Eki pmanl arını n i nsan boyutları na göre belirlenmi ş  uygun mont aj  öl -

çül eri ni  göst eren t abl ol ar Tabl o 5. 2’de sunul maktadır.  Bu t abl ol arı n i ncel en mesi nden 

de gör ül eceği  gi bi  kullanı cı nı n antropo metri k boyutları ndaki  farkl ar  nedeni yl e çok 

değişi k mont aj  öl çül eri yle karşılaş ması  kaçı nıl mazdır.  Bu dur uml arda ve özelli kl e 

kullanı cı nı n özelli kleri nin belirsiz,  sayısı nı n çok ve/ veya aradaki  farkl ar büyük i se 

özel  eki pmandan kaçı nılmalı dır.  Ör neği n 705 ile 895 mm arası nda değişen pel vis 

yüksekli ği  i çi n pi suvar  yeri ne yal ak veya boy pi suvarı nı n kullanıl ması  daha uygun-

dur. [29] 

Özel  eki pman kullanı mı nı n kaçı nıl maz ol ması  halinde adapt ör  parça kullanıl ması  bir 

ara çözü m ol makt adır.  Ör neği n kade meli  kl ozet kapağı,  spiral,  akordi yon bor ul arla 

ayarlanabilen mont aj yüksekli kl eri sağl anabilir. [29]  

Sı hhi  Tesisat  Eki pmanları nı n kullanı cı ya uygun ol arak seçil mesi  ve mont aj 

boyutları nı n belirlenmesi  ile sorunun t ümü il e çözü ml endi ği  savunul amaz.  Sı hhi 

Tesisat  Eki pmanl arı nı n uygun bir  büt ün ol uşt urması  da sorunun bir  parçası  ol arak 

çözü m bekl e mekt edir,  "Uygun Mont aj  Düzeni " şekli nde t anı ml ayabil eceği mi z bu 

pr obl emi n önünde eyl em- eyl e m bağl arı  ve eyl em sıral arı  yat makt adır.  Bu nedenl e 

izlenecek yol  kült ür  gr upları nı n eyl e ml ere ilişki n davranış  kalı pları nı n saptan ması  ve 

ona uygun eki pman düzeni ni n kur ul ması,  adı ml arı m i çer meli dir.  Ör neği n bir  banyo 

düzenl e mesi  i çi n kapı  /  lavabo /  pencere /  hel a taşı  /  küvet  /  t er mosifon /  ça maşır 

maki nesi  /  kirli  dol abı  /  eki pman di zi ni  kentsel  kesi m i çi n uygun bir  montaj  düzeni 

ol uştur makt adır.  Ayrı ca eki pman düzeni nde pissu,  t e mi zsu,  sı cak su bağlantıları nı n 
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da di kkate alı nması  gerekli dir.  Ör neği n pi s  su çı kış bağl antısı  ol an kl ozet  (ø 100 mm) 

lavabo(ø 40 mm)  ve küvet(ø 40 mm) ni n bir  ı slak duvarda veya ko mşu i ki  duvar da 

toplanması bir düzenl e me il kesi olarak beni msenmeli dir. [29] 

Öt e yandan mekanı ol uşturan di ğer öğel eri n (duvar-döşe me kapl a ması, kapı, pencere, 

separat ör gi bi ele manl arın) konu m, boyut, renk ve mal ze mel eri nde uyum, deva mlılı k 

ve büt ünl ük aranmalı dır.[29]  

Ekt e sı hhi tesisat mal ze mel eri n mont aj det ayları veril mekt edir. 

Tabl o 5. 6 

         İnsan Vücudunun Yüksekli k Ve Kı s mi Öl çül eri [29]  

 

 
 
1) Öl çül er Kr oe mere göre ( metine bkz.) 

2) Göbek yük. ~ dirsek yüksekli ği, Ho  ~ H 4.  

3) Kası k yüksekli ği 

4) Par makl arı n tut ma durumunda   ~ - 50 mm,  öne doğru omuz hareketi nde   ~ + 100 mm.  
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5. 2. 4   Banyol arda Sı hhi  Tesisat Sorunl arı  

Banyol arda t esisat  uygulamal arı nı n gerçekl eştirilebil mesi  i çi n seki z faklı  mesl ek 

gr ubuna ait  yir mi  kal em i şi n yapıl ması  zorunlul uğu ort aya konul maktadır.  Bu da 

farklı  al anl ara hi z met  eden farklı  mesl ek gr upları ndan kişileri n ortak çalış ması 

gerekmekt edir. 

Di zayn süreci nde ve uygul a ma sırası nda yapılan yanlışlı klar,  mal ze me kusurları, 

tesisat  siste mi ndeki  ani  bası nç artışları,  bi na zemi ni ni n za manl a ot ur ması,  kull anı m 

hat al arı  ve don ma  v. b.  nedenl erle sı hhi  t esisat  siste ml eri ni n i şleyişi nde bozul mal ar 

gör ül ür. Aşağı da bu bozul mal ar ve sorunl ar yer almakt adır.  

1.  Koku :  Pi s  ve kirli  su t esisatında mevcut  kokul arı n mekanl ara yayılıyor  ol ması 

sifonun görevi ni  yap maması ndan ort aya çı kmaktadır. Çeşitli  i ç ve dı ş  et kenl er  pi s  ve 

kirli  su bor ul arı ndaki  gaz ve kokul arı n mekana yayıl ması nı  önl eyen sifonl ardaki  su 

perdesi ni n kaybol ması na neden ol ur.  Bu et kenl er  e mme,  geri  t epme,  buharl aş ma, 

rüzgar et kisi ve kılcal çek me ol arak sayılabilir. 

Emme,  doğr udan veya dol aylı  ol arak meydana gel mekt edir.  Emme  suyun bor u i çi nde 

akışı  sırası nda ort aya çı kan bası nç değişi klikleri nden kaynakl anır. Bor ul arda 

meydana gel en aksi  basınçlar  e mmeye neden olur ken,  artı  bası nçl ar  geri  t epmeye 

neden ol ur.  Seyrek kullanılan su akıt ma yerlerinde sifonl ardaki  su buharl aşarak 

azalır.  Bu da bi naya köt ü kokul arı n geçişi ni  arttırır.  Açı k pencereden veya ucu 

dışarı da ol an pis  su bor usundan gel en r üzgar  t esisatta bası nç değiş mel eri ne 

dol ayısı yl a da sifondaki  suyun çal kal anması na neden ol ur.  Her  ne kadar  r üzgar 

sifonda suyu t a ma men boşalt masa bile sifonun görevi ni  t a m yap ması nı  engeller. 

Ayrı ca sifonun pi s  su bor usuna bağl anan kol una yapışan i pli k,  saç kılı  ve vb. 

maddel er sifondaki suyun boruya akma ması na neden ol ur. 

Gerek bor ul ardan suyun düzgün ak ması,  gerekse sifonl ardaki  su perdesi ni n 

kor unması  i çi n kirli  ve pi s  su t esisatını n i yi  bir  şekil de haval andırıl ması  gerekli dir. 

Kol onl arı n çatı  üzeri ne kadar  uzatıl ması yl a haval andır ma sağl anmı ş  ol ur. 

Haval andır ma kol onunun yet ersiz kal dı ğı duruml arda di ğer havalandır ma yönt e ml eri  

uygul anır. Bunl ar, tekli, birleşi k, yardı mcı havalandır ma borul arı ile ol ur.  

Döşe mel erdeki  kirli  suyun t esisata ak ması nı  sağlayan süzgeçl er  aynı  zamanda pi s 

kokul arı n bi na i çi ne geçmesi ni  de engeller.  Süzgeçleri n gövde kısı ml arı  sifon görevi 

yap makt adır.  Süzgeçl erin i çi ndeki  su tı kacı nı n yüksekli ği ni n et kisi  büyükt ür.  Su 
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tıkacı  za manl a buharlaşabilir  ve süzgeçten f onksiyon.  al anı  i çerisi ne kokular  yayılır. 

Buharl aş mayı  engelle mek i çi n genelli kle süzgeçleri n i çerisi ne gliseri n konul ması 

tavsi ye edil mekt edir. 

Ayrı ca pi s  ve kirli  su bor uları ndaki  çatlak ve kı rıklarda banyol arda köt ü kokul arı n 

ol uş ması na neden ol an etkenl erden bir di ğeri dir. 

2.  Sı zdı r mal ar :  Sı hhi  tesisatta en çok karşılaşılan bir  di ğer  pr obl e m i se ankastre 

temi z su -  pis  su bor ul arındaki  ve bağl antı  yerlerindeki  sı zdır mal ardır.  Sızdır mal ar 

çeşitli  yönt e ml erle sapt anabil di ği  hal de bunl arı n onarı mı  i çi n çoğu kez duvarı n ya  da 

döşe meni n kırıl ması  gerekir.  Günü müzde döşe me mal ze mel eri ni n mali yetleri  di kkat e 

alı ndı ğı nda bunun ucuz ve kol ay bir  yönt e m ol madı ğı  açı ktır.  Bu açı dan bakıl dı ğı nda 

ıslak haci ml erde uygul anan gel eneksel  düşük döşe me ör nekl eri ni n sakı ncalı  ol duğu 

gör ül mekt edir.  Teknol oji il erledi kçe uygul anmaya başl anan çeşitli  t esisat duvarları, 

ası na t avan siste ml eri  ile t esisatı n kontrol ü kol ayca sağl anabil mektedir.  ( Son 

günl erde yükseltil mi ş döşe me uygul a mal arı da tartış maya açıl mı ştır.) 

3.  Tı kanmal ar :  Su akıt ma yerl eri ni n sifonl arında ya da bor u t esisatında  ol uşan 

tıkanı klı kl ar  karşılaşılan pr obl e ml erden bir  di ğeridir.  Bu tı kanı klı kları  aç mak bası nçlı 

su,  l asti k po mpa  il e ya da çeli k spiral  t el  ile mü mkün ol abil mekt edir.  '  Zaman za man 

ki myasal  maddel er  de kullanıl makt adır.  Sifonl ardaki  tı kanı klı k,  yapısı na bağlı  ol arak 

sifon pis su gi deri bağlantısına nazaran daha kol ay gi deril mekt edir.  

4.  Don mal ar :  Soğuk i kli ml erde ve yet erli  önle mi n alı nmadı ğı  dur uml arda sı hhi 

tesisat  bor ul arı nı n sı k sı k patladı ğı  gör ül mekt edir.  Patla ma  genellikl e don ma 

nokt ası nda değil  bor unun en zayıf  ol duğu nokt ada ortaya çı kmakt adır.  Donma  anı nda 

patla mayı  önl e mek i çi n, az da ol sa bir  musl uk açı k bırakıl malı dır.  Ayrıca donan 

bor ular ısıt ma yönt e mi ile de kol ayca açılabil mektedir.  

5.  Korozyon :  Met allerin aşı nmal arı na yol  açan el ektro ki myasal  bir  harekettir. 

Kor ozyon sonucunda met aller  işlevl eri ni  yapa maz hal e gelir.  Sı hhi  t esisatta met al 

bor ul arı n ekono mi k ö mr ünün ül ke mi zde 10- 15 yıl  ol duğu düşünül ürse bu daha da 

öne m kazanmakt adır.  Kor ozyonun;  gal vani k korozyon,  yu mr ul aş ma,  oksitlenme, 

ki myasal  kor ozyon,  geril me kor ozyonu ve aşı nma  kor ozyonu gi bi  t ürleri  özelli kl e 

tesisat  uygul a mal arı nda karşı mı za çı kmakt adır.İdeal  ol arak kor ozyon nedeni ni n 

ortadan kal dırıl ması  korozyondan kor un manı n esası nı  ol uşt urur.  Mal zemeni n i yi 

seçil mesi  ve özelli klerini n i yi  bili nmesi,  bakım ve  onarı m i şlevi ni n düzenli 
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yür üt ül mesi  kor umayı  et kili  hal e getirir.  Katodi k kor uma,  mal ze meni n i mal at 

kalitesi,  çeşitli  kapl a malar  ( met al,  e maye,  bit üm,  pl asti k ve vb.),  boya ma  suyun 

kor ozitesi ni n azaltıl ması kor ozyondan korunmada et kili olacak di ğer et kenlerdir. 

6.  Gürült ü :  Sı hhi  t esisat  siste ml eri nde meydana gel en gür ült üler;  konutl ar  ve 

topl um yapıları nda psi kol oji k rahatsızlı kl ar  ol uşt uran ve endüstri  yapıları nda i se 

işçiler  i çi n i şit me riski  yarat an bir  sorun ol arak ort aya çı kmakt adır.  Sıhhi  t esisat 

gür ült üleri,  endüstri  yapıları  dışı nda kul ak sağlı ğı nı  bozucu etkilenmel er 

getir me mekl e birli kte,  sırası nda ani  ve sırası nda kesi kli  sürekli  ol abil mekt edir. 

Konutlarda özelli kle hi drof or seslen büyük rahatsızlı k yarat makt adır.  

Tesisat siste ml eri içi nde, gür ült ü üreti mi ne neden ol an mekani k enerji kaynakl arı; 

a) Kavitasyon ol ayı,    

b) Dönüşl er, 

c) Daral mal ar, genişle meler, branş man ve boşaltıml ar,  

d) Vana gürült üleri, 

e) Koç darbel eri, 

f) Akışkan akı mı tarafı ndan uyarılan mekani k gürült ül er,  

g) Pompal arı n mekani k gür ült üleri biçi mi nde sıralanmakt adır.  

Konutlarda,  musl ukl arda gür ült ü düzeyl eri  akı m mi kt arı  il e direkt  ilişkili dir. 

Musl ukt an geçen su mi ktarı arttıkça, ses düzeyi de art makt adır. 30dBA değeri nde bir  

ar mat ür  gür ült üsü i çi n maksi mu m 251t/ dk debiye i zi n verilebilir.  Tür k St andartları 

Enstit üsü' ne göre ak ma  hı zı  l-2m/ s  ol malı dır.  3m/ s  den fazl a akış  hı zı gür ült üsü 

açısı ndan ol umsuz bir dur um yaratır.  Büyük akı m mi kt arı  nedeni  i l e banyo 

ar mat ürleri  ile bası nçlı dur ul ayı cı  aygıtları n en gür ült ül ü ol duğu kesindir.  Bi r 

araştır maya göre,  gür ültü sevi yesi  al afranga t uval etlerde 46- 75dBA,  ev ti pi 

musl ukl arda 61 dBA değeri ndedir. Tuval et  rezervuarları,  banyol ar  ve doldurul arak 

kullanılan l avabol arda suyun dol ması  ve boşal ması  sırası nda farklı  düzeyl er de 

gür ült üler  ol uş makt adır. Banyo küvetleri nde su dol dur ma  65- 74 dBA düzeyi nde, 

bası nçlı  t uval et  rezervuarındaki  dol dur ma  sırası nda 50- 74 dBA boşaltı m sırası nda 

71- 88 dBA düzeyi nde gür ült üye neden ol maktadır.  Bil hassa t uvaletlerde bas  ti pi 

rezervuar çalıştırıcısı yüksek düzeyli ani gürült üler verdi ği içi n rahatsız edi cidir.  

Banyo küvetleri nde,  doldur ma  su huz mesi  küvet t abanı na ya da su yüzeyi ne yöneli k 

bi çi mde konu ml andır mayı p,  su küvet  kenarı ndan içeri  akacak bi çi mde ayarlandı ğı nda 
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dol dur ma sesi  büyük öl çüde azal acaktır.  Ayrı ca musl uk yassı  ağı zlı,  eğik uçl u veya 

yanaklı  yapılarak da gürült ü düzeyi ni n azaltıl ması  yol una gi dil mekt e,  ayrıca küvet 

kenarı na yapılacak yalıtım ile suyun ol uşt urduğu darbe sesi azaltılabilecektir [18]  

5. 2. 5 Banyo Mekan Düzenl emel eri ile İl gili Mevcut St andartl arı n 

Değerl endi ril mesi  

Te mi zl enme  ve  boşalt ma ile il gili  eyl e m al anl arı bir  araya gel erek banyo mekanı nı 

ol uşt ururlar.   Banyo mekanı nı n düzenl enmesi; yı kanma  t eknesi,  wc-lavabo gi bi 

kullanılan st andart  eki pmanl ar  ve yoğun donatım i l e i çi nde su geçir mez kapl a ma 

gereçl eri ni n kullanıl ması nedeni yl e konut un maliyeti  en yüksek ol an böl üml eri nden 

biri dir. 

Günü müzde banyol arı üç şekil de düzenl e mek ol anaklı dır [ 2] : 

 Duşl u Banyo :   50 m2 ve  daha küçük ol an konutlarda al an kazanıl ması 

açısı ndan duşl u banyo en kullanışlı  ol anı dır.   En küçük duş  t eknesi nin 

boyut u 70x70 c m' dir.  Bu değerler  kapsa mı nda kullanı m al anı  ol arak bir 

duşl u banyoda, 90x105 cm' li k bir alan yet erli dir. 

 Küvetli Banyo  Tekne boyl arı ot ur ma veya uzanma durumuna göre çeşitli  

 boyl arda üretilirler.   Bu boyl ara göre çeşitlilik gösteren değişi k banyo ti pleri 

düzenl enebilir. 

 Duşl u- Küvetli  Banyo:  He m duşun,  he m de küvetin birli kte kullanıl dı ğı  bir 

banyo ti pi dir. 

                          Şekil 5. 41 Değişi k büyükl ükl erdeki banyo düzenl e mel eri 

İstanbul  İl  İ mar  Yönet meli ği'  ni n 3. 22 nci  maddesi nde,  banyonun dar  kenarı  en az 

1. 20 mt.  ol mak üzere 2.50 m2 ol abileceği  belirlenmi ştir.   Bu da günün koşulları na 
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göre çok az bir  al andır.  Böyl e küçük bir  banyoda ne ça maşır  maki nesi ne,  ne de  ek bi r 

duş teknesi ile kirli ça maşır sepeti ne yer vardır. 

Avr upa ül kel eri ndeki  standartlara göre i se; bir  banyonun en az boyutları 

1. 75x2. 20=4. 00 m2 ol abil mekt e,  bu büyükl ük bir  banyo t eknesi  ile kl ozet  ve 

lavaboyu da kapsa makt adır  [24],  Ayrı ca,  yı kanma t ekneli,  wc-l avabo ile kur ut ma  ve 

ça maşır  maki neli  bir  banyonun al an gereksi nmesi en az 5. 00 m2 ol abil mekt e,  duşl u, 

banyo t ekneli,  çift  l avabo- kl ozetli  ve ça maşır  maki neli  bir  banyonun i se en az al an 

gereksi ni mi ni n 7. 00 m2 dol ayı nda ol ması gerekmekt edir [25] . 

Aşağı da Tabl o 5. 7 ve 5. 8’  de Tür k st andartları  ile karşılaştırıl ması  açısı ndan öne mli 

gör ül en ve Avr upa ülkeleri  t arafı ndan hazırlanmı ş,  banyol ara ait boyutsal 

standartlara ilişki n değerler tabl ol ar hali nde belirtilmi ştir. 

Tabl o 5. 7. Banyol ardaki donatı m- döşe m el e manl arına göre mekan büyükl üğü [43]. 

 

 

Tabl o 5. 8. Asgari niteli kli hal k konutları nda, banyo al anl arı [32]  
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5. 3 21. Yüzyıl da Örnek Banyo ve Dekorasyon Uygulamal arı  

Gelişen t eknol oji  ve her  gün yenilenen yapı  mal ze mel eri yle banyol arda dekorasyon 

alternatifleri de art mı ştır.  

                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Şekil 5. 43 İki bi nli Yıllardan Dekorasyon Çalış mal arı 
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5. 4  Böl ümün Sonucu 

Tezi n hazırlanması ndaki a maç kapsa mı nda il k dört  böl ümde verilen bil gil er  ve 

teknol oji k yenili kleri n analiz edil mesi   sonrası,  sonuncu  böl üm ol an beşi nci  böl ümde 

genel  hatları yla belirlenmesi nde il k önce şanti yelerde karşılaşılan hat al ar  ve doğr uları 

fot oğraflarla sunul muşt ur.  Fot oğraflarda yer  al an doğr ul arı n ve yanlışların da analiz 

edil di ği  banyo mekanında karşılaşılan sorunlara,  çözü ml eri ne yer  verilirken 

sonucunda Holisti k( Bütüncül)  yakl aşı m yol una gi dil mi ştir.  Holisti k (büt üncül) 

yakl aşı mda  banyonun,  son aşa ması yl a bit mi ş  bir düzeyde kullanı cı nı n kullanı mı na 

sunul ması na kadar atılan adı ml ar sırası yl a i ncel enmi ştir.  

Daha önce de il gili  böl ümde  yer  al dı ğı  üzere t asarı m aşa ması  en öne mli  aşa mal ardan 

biri dir.  Her  za man karşı mı za çı kan ve di kkat  edile meyen bazı  püf  nokt al arı nı n 

banyoda ne kadar  öne m t aşı dı ğı  banyonun önemi ni  daha da artır makt adır.   Kapı yı 

açtı ğı nı zda kl ozetle karşılaş mak da tasarı m hat alarından en sı k  görül enleri ndendir.  

Ki şi ye,  kullanı cı ya uygun sı hhi  t esisat  eki pmanı nı  seçi p onu yi ne uygun koşullarda 

mont e et mek de  banyoları n mekansal  ol uşumu içi n öne mli  bir  aşa madı r.  Gereken 

yüksekli kte mont ajı  yapılmadı ğı nda karşı  karşı ya geli nen bel  ağrısı  probl eml eri  ya da 

mont aj  hat ası  sonucu bataryadan t ezgaha ve oradan da yerlere su sı çra ması  verilecek 

bazı  yanlış ör nekl erdendir.  Tü m bu ol umsuzl ukl ar  doğr u pl anl a mayl a ve  uygun 

şanti ye süreci yl e gi derilmeli dir. 

Sı hhi  t esisat  eki pmanl arından gel en kokul ar,  tıkanmal ar,  t esisat  eki pmanl arı nda 

meydana gel en don mal ar,  sonucunda evi n su bas ması  ve t a miri  çok uzun süren 

onarı ml ar...  Tü m bu sor unl ara karşı  da gerek mal ze me  seçi mi nde,  gerekse uygul anan 

çözü ml erde gereken önle mi  t asarı mcılar  ve uygul a macılar  al mak zor undadırlar.  İl k 

yatırı m mali yeti  düşük fakat  kullanı m süreci nde çı kacak ol an sorunl ardan dol ayı 

kullanı m mali yeti  çok yüksek ol an çözü ml er, he m ül ke ekono mi si ne he m de 

kullanı cıları n kesesi ne zarar  ver mekt edir.  Bu mal ze mel eri n st andartları ndaki 

eksi kl ere karşı  da gerek mesl ek odal arı  gerekse üni versiteler  fir mal ara  gereken yasal 

yaptırı ml arı  da sağl a mak zor undadır.  Avr upa’  daki  sekt ör  bileşenleri  bili nçli  t opl um 

ve bili nçli  t üketici  i şbirliği  il e çok daha geçerli  standartlar  ol uşt ur muşl ardır.  Bili msel 

araştır mal arla yeni  gelişen çok daha uygun ekip manl ar  sorunl arı  en az sevi yeye 

çekecektir. 
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SONUÇLAR VE ÖNERİ LER 

Banyol ar  gerek mal ze me,  gerek donatı m el e manl arı  gerekse t esisat  yönl eri nden 

konut un di ğer  t üm mekanl arı ndan farklı dır  ve konut  i çi nde mutl aka yer  al ması 

gereken bir  haci mdir.  Teknol oji k geliĢi mi n banyo t asarı mı na et kileri ni  i ncel erken  

tari hsel  süreç i çerisi nde banyo kavra mı nı n,  çeĢitli  kült ürlere göre geçirdi ği  evri m 

çerçevesi nde bazı  kavra ml arı n ne denli  değiĢtiği ni  il gili  böl ümde i ncel e mi Ģti k. 

ÇağdaĢ  t eknol oji  eki pman,  döĢe me  ve  yapısal  perfor manslara getirdi ği  yenili kl erle, 

banyo t asarı mı na yeni  boyut  ve öl çütler  kazandır mı Ģtır.  Bu da,  bu mekanl arı n 

uygul anması  sırası nda eksi k ya da fazl a mekan ayrı mı na,  eyl e ml erin baĢka 

mekanl ara t aĢı nması na,  dol ayısı yl a da di ğer  mekanl arı n gereksi z kullanı ml arı na, 

mal ze me, perfor mans, iĢgücü, enerji kayı pl arı na yol aç makt adır.  

Konutta fizi ksel  çevre ve  kullanı cı  arası ndaki  uyuĢ mazlı ğı n sonucu sor unl arı n 

özelli kle bu haci mde kendi ni  göst er mesi yl e birlikt e;  eki pmanı,  eki pman düzeni  ve 

mekanı  il e banyol ar kullanı cı  istekl eri ni karĢıla makt an za man za man 

uzakl aĢ makt adır.  ĠĢte i stenen düzen yeri ne,  isten meyen bir  düzensi zlik yaratıl mı Ģ 

ol ması na karĢı  yeni  mal ze mel er  ve eki pmanl arla i ki  bi nli  yıllarda,  il gili  böl üml erde 

tanıtılan t üm yenili klerle,  daha uygun çözü ml er  banyol arda kullanı cılara gereken 

konf oru sağl a makt adır.  Her  yıl  düzenl enmekt e ol an Banyo ve  Yapı  Fuarl arı  bu 

mal ze mel eri n t anı nması ve  t anıtıl ması  i çi n en uygun yollardan birisi dir.  Ki Ģilere 

tanıtıcı  de mo uygul a mal arı yl a birebir  özelli kler  akt arıl makt adır.  Sektörel  Yapı 

Kat al ogl arı  ve geliĢen Ġ nternet  ağı  sayesi nde gereken t üm bil gileri  i hti yaç sahi pl eri ne 

sunmakt adır.  Bil gi  iĢle m t eknol ojileri yle,  özelli kle  Ġ nt eraktif  CD (  Co mpact  Di sc ) 

ile farklı  renk seçenekl eri  ve di ğer  varyasyonl ar kullanı cılara yöneli k sunu ml ar da  

görsel  kol aylı klar  kazandır makt adır.  Ayrı ca bil gisayar  pr ogra ml arı yl a evde 

yaĢayacak ol an bireyl er,  konut un her  böl ümü gi bi  banyoda da sanal  gezi nti 

yapabil mekt edir.  Bu yöntem t asarı mcı yı  kullanı cı il e en uygun nokt ada bul uĢt urup, 

tasarı m öncesi  pr obl eml eri  en aza i ndir mek i çi n kullanılan en moder n 

çözü ml erdendir  ve birebir  sağl anan gerçekli k  sayesi nde mont aj  sonrası  est eti k 
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kaygılarla bileĢenleri n sökül üp yeni den mont ajı nı  da yapılan araĢtır mal ara göre en az 

düzeye i ndirge mekt edir.   

Son kat  kapl a ma mal zemel eri ndeki  yenili kler  de kullanı cıları n gerek esteti k gerek 

fonksi yonel  i stekl eri ne karĢı  çok fazl a alternatif  sun makt adır.  Yeni  malze mel eri n 

uygul a macı  ve t asarı mcı lar  t arafı ndan çok i yi  t anı nması  gerekti ği ni n altını  çi z mek 

gerekir.  ġanti yel erde en f azl a karĢılaĢılan sorunl ar dan biri,  yanlıĢ uygul a mal arla 

mal ze me,  i Ģgücü ve maliyet  kayı pl arı dır.  Sekt örde yer  al an i Ģçileri n eğiti msi zli ği 

inĢaat  sekt örünün kanayan bir  yarası dır.  Bu paral el de yenili klere adapt asyonl arı n 

banyo süreci nde her  aĢamada i Ģçileri  zorla ması,  Ģanti yede uygul a macılara  daha fazl a  

soruml ul uk  düĢt üğünü vur gul a makt adır.  

Banyol ar,  i çleri nde yer  al an akti viteleri n gereği ol arak konutta en yoğun gür ült ü, 

koku,  ı sı  ve ne m üret en mekanl ar  ol arak di ğer  mekan biri ml eri  ile ol an iliĢkileri, 

içleri nde yer  al an donat ı m/ döĢe m el e manl arı,  mal ze me ve t üm konutt aki  döĢe m 

siste mi ni n bu mekanl ara göre pl anlanması  açısı ndan,  konut  t asarı m,  yapı m ve 

kullanı m aĢa mal arı nda ağırlı ğı  ol an mekanl ardır. Kaba i nĢaat  aĢa ması nda alı nması 

gereken t edbirler  i çi n,  fot oğraflarla karĢılaĢtırılan ör nekl erde i ncel enen hat al ara da 

bir daha karĢılaĢ ma mak üzere, gereken öne m veril meli dir. 

Özetle bu t ezde,  i ki  bi nli  yıllarda yenilenen t üm eki pman ve malze mel erle 

uygul a macılara,  mesl ektaĢları mı za,  t asarı mcılara,  i nĢaat  sekt örünün bireyl eri ne ve 

araĢtır macılara yeni den revi ze edil mi Ģ  bir  Ģekil de bili msel  açı dan banyonun,  kendi ni 

ol uĢt uran t üm öğel eri n bi r  büt ünü ol duğu bili nci ni akt ararak,  bazı  t asarı m kriterleri ne 

ve uygul a ma esasl arı na uyarak  ‘ ‘ Moder n Banyo’ ’  ol uĢumunda nasıl    r ol 

al abilecekl eri ni  hazırlanan çalıĢ ma paral elinde  i ncel eyebilirler.  YanlıĢlı klar  sonucu 

kaybol acak ol an i Ģgücü,  za man ve ser maye ül kemi zi n fazl aca i hti yaç duyduğu kendi 

öz değerleri dir.    
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EK TABLO: 1 

BANYO KÜVETĠ MONTAJ YÜKSEKLĠ KLERĠ  
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EK TABLO: 2 

DUġLARDA MONTAJ YÜKSEKLĠ KLERĠ  
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EK TABLO: 3 

DUġ TEKNELERĠ VE ARMATÜRLERĠ MONTAJ ÖLÇÜLERĠ  
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EK TABLO: 4 

SI HHĠ TESĠ SAT EKĠ PMANLARI MONTAJ DETAYLARI  

 

                                    ġekil 5. 29 DuĢ Teknesi Mont aj Det ayı  
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                                  ġekil 5. 30 Banyo Küveti Mont aj Det ayı   
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ÖZGEÇMİ Ş 

 

Bül ent  YetiĢtirici  ,  6 Kası m 1977 yılı nda Göl yazı’  da doğ muĢt ur.  Ġl k öğreni mi ni 

Konya Hazı m Ul uĢahi n Ġlkokul u’  nda,  orta  öğreni mi ni  Konya DiltaĢ  Lisesi  Ort a 

Kı s mı’  nda ve lise öğreni mi ni  i se Konya Ġdeal  Fen Li sesi’  nde biri ncili kl e 

tama ml a mı Ģtır. 

2000 yılı nda Ġstanbul  Tekni k Üni versitesi  Mi marlık Fakültesi,  Mi marlık Böl ümü’ 

nden mezun ol muĢt ur.  Lisans  eğiti mi  süresi nce üç yıl  S. T. K’  da ( Sı nıf  Te msil ciler 

Konseyi nde)  görev al mıĢ ve bir  yıl  Fakülte Te msilcili ği  gör evi  il e  Mi marlı k  

Fakültesi’  ni  Ġ. T. Ü.  Öğrenci  Te msilciler  Konseyi’ nde t e msil  et mi Ģtir.  Ayrıca Fakült e 

öğrencili k yılları nda C. A. D Cl ub ( Co mput er  Ai ded Desi gn,  Bil gisayar  Dest ekli 

Tasarı m Topl ul uğu)  kurucu yöneti m kur ul u üyeliği  görevi  kapsa mı nda Fakült ede 

çeĢitli bili msel araĢtır malar sürdür müĢt ür.  

1999- 2001 yılları  arası nda özel  bir  fir mada Pr oje Koor di nat örü Yar dı mcı  Mi marlı ğı 

ve 2001- 2003 Ocak yılları  arası nda özel  bir  Yapı  Mal ze mesi  Fir ması nda ġanti ye ġefi 

Mi mar   görevi  il e çalıĢmal arı nı  sürdür müĢt ür.  Ġyi  derece Ġ ngilizce ve orta derece 

Al manca bil mekt edir. 

Hal en bir ĠnĢaat Fir ması nda ġanti ye Soruml usu olarak çalıĢ makt adır.  

 

 

 

 

 


