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Çeşitli tesisatlarda bakır boru kullanımı esasen eskiden beri bilinen bir uygulama. Böyle bir konuyu yeniden 
gündeme getirmemizin sebebi, ülkemizde bu kullanımın, tüm dünyanın aksine son derece kısıtlı olması. Bunun 
başlıca nedenleri arasında, konu hakkında bilgi eksikliği yatıyor. Bu konuşmanın maksadı bu eksikliği bir nebze 
olsun gidermektir. 
 
Önce bakır borunun ne gibi tesisatlarda ve ne özelliklerde kullanılması gerektiğine bir göz atalım. Bakır borunun 
başta Balı dünyası olmak üzere, bütün dünyada yaygın bir şekilde kullanıldığı alanlar şunlar: 
 
1) Đçme suyu tesisatı 
 
2) Sıhhi tesisat-soğuk ve sıcak su 
 
3) Isıtma tesisatı 
 
4) Yerden ısıtma tesisatı 
 
5) Soğuk su tesisatı-klima sistemlerinde ehiller suyu devresinde 
 
6) Doğalgaz, şehirgazı vs. 
 
7) Her türlü tıbbi gazlar 
 
8) R-22 ve benzeri soğutucu akışkan devrelerinde 
 
9) LPG, yağ, yakıt, mazot, gaz vs. tesisatlarında 



 

Yaygın uygulamaları nedeni ile burada bilhassa üzerinde durmak istediğim ise içme suyu-sıhhi tesisatta ve 
doğalgazda bakır boru kullanımı. Artık bütün dünyanın metrik sistemi kabul etmiş olması ve ülkemizin, ortak 
pazara ve Avrupa ülkelerine yakınlığı nedeni ile de, metrik boru ve DIN normlarını misal vermek istiyorum. Gaz 
ve su tesisatlarında kullanılan borular en az %99.90 saf bakırdan imal edilir. Bu boruların fiziksel özellikleri 
şöyledir: Tablo 1. 

 

Bu borularla birlikte kullanılan bakır fittings malzemeleri DIN 2856 normunda olmalıdır. Bronz fittings 
malzemeleri ise DIN 2950 'ye göre olmalıdır. Bu normlardaki kalite vs. unsurların en önemlilerinden biri de ölçü 
ve tolerans'dır. 
 



Bilindiği gibi bakır boru ve fittings malzemeleri birbirlerine yumuşak veya sert lehini ile birleştirilir. Bu konunun 
üzerinde biraz duracağız. Önce, tam olarak yumuşak ve sert lehim'in ne olduğunu ve bakır boru sistemlerinde 
ne şekilde ve hangi uygulamalarda kullanıldığını görelim. Bilindiği gibi lehim tekniğinin esası, kapiler güçle 
lehimin iki cidar arasını doldurması ve her iki cidara da bir anlamda yapışmasıdır. Bu kapiler gücün sağlanması 
ise, iki cidar arasındaki boşluğun (toleransın) istenilen düzeyde olmasına bağlıdır. Bu nedenlerle bakır boru 
sistemlerinde, gerek borunun, gerekse fittings malzemelerinin ölçülerinin standart ve norm olması son derece 
önemlidir. 
 
Bakır boru tesisatlarında yumuşak ve sert lehimin hangi uygulamalarda ve ne şekilde kullanılacağına da bir 
bakalım. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus, özellikle içme suyu ve sıhhi tesisatta kullanılacak 
lehimlerin, ağır metaller ihtiva etmeyen içme suyuna uygun lehimler olmasıdır. 
 
Diğer önemli bir konu da, özellikle içme suyu ve sıhhi tesisatta, yumuşak lehimin tercih edilmesi, bilhassa 28 
mm çapa kadar olan borularda yumuşak lehim kullanılmalıdır. 
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Bakır borulara su verildikten bir müddet sonra, borunun iç yüzeyi, yeşil renkte bir bakır sülfat tabakası 
oluşturur. Bu tabakanın oluşması, borunun korozyona uğramaması açısından istenilen bir husustur. Yumuşak 
lehim, düşük ısılarda yapıldığı için (genellikle 230-250 °C civarında) boruda ısı nedeni ile yanma yapmaz ve bu 
tabaka mükemmelen oluşur. Sert lehimde ise bu tabakanın tam istenilen şekilde oluşmadığı görülür. Bu 
nedenle, yumuşak lehim tercih edilmelidir. Ayrıca yumuşak lehimin uygulaması da daha kolaydır. 
 
Burada, yeri gelmişken bakır borunun son derece sağlıklı olduğu konusuna da değinmek istiyorum. Çünkü hala 
birçok insan bakır boru lafı edildiğinde acaba zehirler mi v.s. gibi anlamsız sözler söylemektedir. 
 
Bakır, sadece belli bazı gıda maddelerinin ve yüksek ısının bir araya geldiği ortamlarda zehirleyici olabilmektedir 
ki bu durum ancak bakır kapla yemek pişirildiğinde ortaya çıkabilir. Bakır boru içinden su geçirdiğinizde ne bu 
gıda maddeleri ne de yüzlerce dereceye varan ısı söz konusu değildir. Dolayısı ile normal içme suyu tesisatı 
kullanımında bakırın zehirlemesi söz konusu değildir. Tam tersine yapılan araştırmalar bakır boruların yerine 
göre camdan bile sağlıklı olduğunu ortaya koymaktadır. 
 
Bakır borularla ilgili ikinci ve yaygın bir kanaat, bakır boru tesisatının çok pahalıya mal olacağı görüşüdür. Bu da 
kesinlikle doğru değildir. Bakır pahalı bir metal ve dolayısıyla bakır boru metre bazında mukayese edildiğinde, 
galvaniz, demir ve plastik boruya göre daha pahalıdır. Ancak isterseniz konuya bütünü ile bakalım, ve eklenti 
parçalan, işçilik vs. giderleri de dahil ederek mukayese yapalım. Ben bunun için tipik bir ev banyo bölümünü 
aldım. Ülkemizde pek yaygın olmadığı için bideyi dahil etmedik. Lavabo, kendinden rezervuarlı klozet, banyo 
küveti, şofbeni ve soğuk sıcak çamaşır makinası bağlantısı olan bir banyoyu alalım ve bakır boru, galvaniz boru 
ve plastik boru ile tesisat maliyetini hesaplayalım. Şimdi bu banyoyu ve mukayeseli maliyetini görelim. 



 

Her üç sistem için gerekli olan fittings malzemeleri ve yardımcı malzemeleri de hesaplayarak, işçilik hariç çıkan 
sonuç şöyledir. 

 

Bu hesaplar, firmaların Ocak 1994 liste fiyatlarından yola çıkılarak yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuç, her üç 
sistemde malzeme maliyetinin birbirlerine son derece yakın oluşudur. Buna ilave olarak, şunu da söyleyebiliriz. 
Bakır boru uygulaması, daha hızlı ve işçiliği daha düşüktür. Sonuç olarak, alternatif sistemlere olan üstünlükleri 
bir yana, maliyeti hemen hemen aynıdır. 
 
Bakır boru sistemleri ile ilgili olarak, bir hususa daha değinmek istiyorum. Bilindiği gibi bakır boruların iç 
yüzeyleri son derece pürüzsüz ve kaygandır. Bu nedenle, bu borularda basınç kayıpları diğerlerine nazaran daha 
azdır. Çeşitli borulardaki "k" değerleri şöyledir. 

 

Son olarak, bakır boruların içme suyu, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatı kullanımında çap seçimleri için gerekli 
tabloları vermek istiyorum. Bu abaklarla, istenilen akış hızı ve basınç kaybı değerlerine göre uygun boru 
çaplarının seçimi yapılabilir. 
 
Sonuç olarak, bakır boru, 
 
* hemen hemen hudutsuz ömrü 
 
* sağlıklı oluşu 
 
* uygulama kolaylığı 
 



* dış çapının küçüklüğü ile az yer işgal etmesi ve bütün bu niteliklerine ilave olarak ekonomik olması nedeni ile 
tesisatlarda kullanılması son derece uygun bir malzemedir. 
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