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HOBİ BAHÇELERİNDE FOSEPTİK 

 Foseptik ve septik kelimelerinin kökeni Fransızcadır. Septik, insan, hayvan ve bitkilerin dokularına 
yerleşerek hastalığa yol açan bakteri, virüs, mantar,  foseptik ise lağım çukuru demektir. (Lağım ise pis suların akıp 
gitmesi için yer altında açılmış kanal) 
 
 Pis su kanalizasyon hattının bulunmadığı yerlerde yer altına inşa edilen pis su giderlerinin depolandığı, 
inşa edilmiş veya oluşturulmuş hacme foseptik Depo, Tank, Septik tank da denilmektedir.  Kırsal köy yerlerinde, hobi 
bahçelerinde çoğunlukla yalnızca foseptik olarak kullanılır.  

 Foseptikler sızdırmalı ve sızdırmasız olarak ikiye ayrılır. Ancak sızdırmalı foseptik yaptırılacak ise bahçenin 
bulunduğu arazi  " Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Alt Yönetmelik " kapsamında 
değerlendirilmelidir. Yani çevresinde alıcı su ortamı olmaması gerekir. (Akarsu yatağı, su havzası gibi). Bunun dışında 
komşu parselin durumu,  kendi parselinizde su kuyunuz  var ise,  fosseptiğin yeri ,  konutunuzun 4-5 mt uzağında 
yapılması gibi. Hobi bahçenizin bulunduğu arazinin imar durumuna, alt yapısının olup olmadığına, kalıcı mı  ya da belli 
bir süreliğine mi kullanılacak olması durumlarını değerlendirerek, ilgili belediyesinden de bilgi alarak sızdırmalı veya 
sızdırmasız foseptikten hangisini yaptıracağınıza karar vermelisiniz. 

 



SIZDIRMALI FOSEPTİK 
  Sıvı atıkların taban ve duvardan sızdığı, katı atıkların taban yüzeyinde 
kaldığı sistemdir. Kullanıcı sayısı ve kullanım sıklığı, toprak yapısının emilimine göre 
değişkenlik göstermekle birlikte kişi başı 20 lt. harcandığı kabul edilerek  1 m3, 2 m3, 
3 m3... kapasiteli foseptikler hobi bahçeleri için yeterli olacaktır. Öncelikle foseptiğin 
yeri belirlenir,  kepçe ile  çukuru açılır. Tabanı tesviye edilir.  Duvar malzemenizin 
genişliğinden 10 ar cm yanlara taşırarak harç ile yastık betonu yapılır. En basit ve 
maliyeti düşük bir foseptik için  19 x 19 x 13,5 cm delikli tuğlayı, deliklerinden sıvı 
sızmasını sağlayacak şekilde yatay örüp, tavanını da 8’lik veya 10’luk hasır çelikli 
tabliye betonu atarak kapatılabilir. 10 cm veya 15 cm çapında PVC borudan 
havalandırma bacası ve gerektiğinde vidanjör kullanılabileceğini düşünerek menhol 
bırakmalısınız. Pis su borusunu da ya tabliyenin hemen altından yada menholden 
giriş yapabilirsiniz. Toprağın 20 - 30 cm aşağısında kalacak şekilde tabliyeyi bitirip, 
üstünü toprakla örterek kapatın. Tabliye yüzeyinin ebadının,  2 - 2,5 mt.’den fazla 
açıklıkta olmamasına dikkat edilmelidir. Çökme olabilir. Tabliye betonu atılırken 
beton alt yüzeyinde ölü kalıp kullanılacağından ömrünü doldurmuş kalıp 
tahtalarından  kullanabilirsiniz. Sadece hafta sonu 2 kişi kullanılacaksa bacaya gerek 
duyulmaz. Toprak kokuyu da alır.  



          Yer altı su seviyesinin yüksek, zemin eğiminin yüksek, taşkınların meydana 
geldiği ve atık suyun, su kaynaklarının yakınlarında oluştuğu durumlarda sızdırmalı 
çukur tipinden vazgeçilmelidir. Foseptik çukuru yapılabilmesi için aşağıdaki kriterlere 
önem verilmelidir. 

• Üzerinden araç geçişi, yük basıncı da olmayacak şekilde, sadece toprak ile 
örtülmelidir. 

• Bir kuyudan veya başka bir içme suyundan en az 18 m uzakta, en yakın binadan 
en az 5mt. mesafede olmalıdır 

• Tankın dibi ile mevsimsel yeraltı suyuna en az 1,5 m mesafede tutulmalıdır. 

• Atıkların toprağa emilmesi için çevredeki toprağa sahip yeterli temas alanı. Killi 
toprakta daha büyük çukurlara ihtiyaç olacaktır. 

• Çevresindeki toprağa temas etmek için çukurun duvarlarında yeterli açıklık 
bırakılmalıdır.  

• Sızdırmalı tipte çukurlar, üzerinde yetiştireceğiniz bitkiye bağlı olmakla beraber 
toprak seviyesinden en düşük 30 cm. derinlikte gömülü olmalıdır. Kökleri ile 
yüksek su çekme kapasitesindeki bitkiler araştırılarak çukur çevresine dikimi de 
deşarjı kolaylaştıracak yöntemlerden biridir. 

 



 

 Bağlantısını yapacağınız pissu borunuzun çıkış noktasından foseptiğe kadar olan eğimi % 1'i 

geçmemesine dikkat edin. Çünkü eğimi fazla olduğunda  sıvı atıklar daha hızlı,  katı atıklar  

daha yavaş ilerleyeceğinden yapışabilir, tıkanma ve koku olabilir. Gevşek ve kumlu topraklar, 

bir ay içinde% 40'a kadar sıvı atığı emebilir. Bu, tankın hacminin azaltılmasını mümkün kılar.  

 



Foseptik deposunun 
çalışma şeması 

Sızdırmalı foseptik çukuru 
kesiti 



Yukarıdaki kesiti kuru taş duvar veya 
ateş tuğlası ile de yapabilirsiniz. 



Beton künklerle de foseptik 

oluşturabilirsiniz. 



SIZDIRMAZ FOSEPTİK ÇUKURU 

        Sıvı ve katı atıkların foseptik çukuru içinde kalıp, dolduğunda vidanjör ile 
çektirildiği sistemdir. Foseptik kuyusu için tuvalet ve kuyu arasındaki eğimle birlikte, 
gerektiğinde vidanjörün ulaşabileceği bir yol ve menhol kapağı olmalıdır. 

       50 yıla kadar dayanımlı foseptik tank, foseptik depo, lağım tankı, septik su 
deposu, foseptik atık deposu, atık su deposu gibi prefabrik beton, poliester ve 
polietilen hazır sistemler mevcuttur. Toprak altı kullanım özelliğine sahip bu ürünler, 
özel mukavemette üretilmektedir. 

       Polietilen tanklar 2000 lt. ve 3000 lt’lik hacimde hemen, poliester tanklar ise 
5000 lt. ve üzeri hacimlerde sipariş ile temin edilebilir. 2000 litrelik için Yaklaşık fiyatı, 
kdv hariç 2500-3500tl aralığındadır. (2000 lt. ~ 3 m3) 



    1 Tonluk Tank~ 1,5 m3              2 Tonluk Tank~ 3 m3        3 Tonluk Tank ~ 4,5 m3 

2 Tonluk tankın yerleştirilmesi için , 1mt. x 3mt. x 1,5mt. ebadında arazide çukur 
açılması gerekir. Tankın yüksekliği 1.30mt. olup üstüne en az 20 - 30cm toprak 
geleceğinden kazı yüksekliği 1.5mt’dir. 

https://www.foseptiktankfiyatlari.com/foseptik-tanki/1-tonluk-foseptik-tanki/
https://www.foseptiktankfiyatlari.com/foseptik-tanki/2-tonluk-foseptik-tanki/
https://www.foseptiktankfiyatlari.com/foseptik-tanki/3-tonluk-foseptik-tanki/


 Foseptik tank ürünleri genel olarak yatay konumda üretilmekte olup talep 

doğrultusunda dikey veya prizmatik olarak da üretilebilmektedir. Prizmatik foseptik 
tankı ölçüleri sizin tarafınızdan belirlenmektedir. Maliyetleri silindirik ürünlere göre 
fazla olan prizmatik tankları dar alanlarda maksimum hacmin sağlanmasında katkı 
sağlar. Foseptik tankları yerine konulduktan sonra üzeri ince kum ile kapatılmalıdır. 
Hafriyat toprağı içerisinde bulunacak taş vb. sert cisimler tankınıza zarar verebilir. Kazı 
alanın taban kısmının mutlaka düz bir beton zemin olması en önemli husustur. 
Tankınızın taban kısmı zemine dengeli ve sağlam bir şekilde temas etmelidir.  

 



 Foseptik depoları bölmeli de olabilir. WC’lerin ayrı, diğer pis suların 
ayrı bölmelere gönderildiği sistemler de mevcuttur. 



       Bölmeler, ayrı hacimler ile oluşturulabileceği gibi, hazır 
beton ünitelerin içerisinde bölme duvarlar ile de, tek hacimde 2 
bölmeli, 3 bölmeli olarak da üretilmektedir.  



SEPTİK TANK 
      Birinci bölme çökeltme, 
ikinci bölme ise 
durulama/süzme olmak üzere 
iki bölmeli bir planlama 
görülmektedir. Buradaki amaç 
ilk bölmede katı atıkların dibe 
çökerek çamurlaşması, 
bölmeden aşan sıvı atığın 
toprağa daha az zarar ile 
verilmesidir. Ancak vidanjör ile 
de çektirilebilen sistemler 
kurulabilir. Bunun yanı sıra 
suyun yeniden kullanılmasını 
sağlayan gelişmiş biyolojik 
arıtma sistemleri de 
bulunmaktadır, ancak hobi 
bahçeleri için oldukça maliyetli 
olur. 
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