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Alt yapı s�stemler�n�n rut�n aralıklarla tem�zlenmes�, düzenlemes� ve gerekl� bakımlarının yapılmasına kanal
tem�zleme den�r. Her gün kullanmak zorunda olunan, kullanım alanı en sık olan altyapı sorunlarının g�der�lmes�
ve bakımının yapılması açısından son derece öneml� b�r konudur. Bu yüzden alınacak önlemler ve yapılacak
çalışmaların altyapı düzenlenmes� kontrol ed�lmes�, buna göre önlemler alınıp çalışmalara hız ver�lmes� gerek�r.

Şeh�rler�n her geçen gün büyümes�, kalabalıklaşması, beklenen ya da beklenmeyen göç olaylarının yaşanması
da alt yapı �ç�n öneml� b�r boyut kazanır. Çünkü kalabalıklaşan ve nüfusu her geçen gün artan ortamlarda alt yapı
sorunları da çıkab�l�r. Önüne geçeb�lmek ve şeh�r s�temler�nde kanal tem�zleme çalışmalarını aksatmadan
gerçekleşt�rmek öneml� b�r duruma ulaşır.

Kanal Tem�zleme Hang� Alanlarda Yapılır?

Yaşadığımız ülkede var olan kanaların yükü her geçen gün artmaya devam ed�yor. Bu özell�k neden�yle alt yapı
çalışmaları �ç�n gel�şm�ş b�rçok ülkede, kullanımı yaygınlık gösteren teknoloj�k araçların kullanımına özen
göster�l�r.

Ayrıca gel�şm�ş ülkelerde kullanılan alt yapısal metotların hang� özell�ğe sah�p olduğu ve ne g�b� tedb�rler alındığı
ayrıntılı b�r şek�lde �ncelenmel� ve gerekl� önlemler almalıdır.

Hang� alanlarda kanal tem�zleme yapıldığına da bakılacak olursa bu alanın oldukça gen�ş çaplı olduğu görülür.
F�rmamız var olan bu alanlara ulaşmayı ve beklenen kal�tel� h�zmet� sunmayı çalışma prens�b� olarak bel�rlem�şt�r.

Kanal Tem�zleme Hang�
Alanlarda Yapılır?

Aynı zamanda yapılan çalışmadan gerekl� ve beklenen sonucun alınması �ç�n
gerekl� çabanın göster�ld�ğ� de görülür. Uzman tekn�k personel �le yapılması gereken bu çalışmaların gerekl� olan
malzeme ve ek�pmanla olması b�l�nen b�r gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

Özell�kle açık kanal tem�zl�ğ�, kanal�zasyon terf� merkez tem�zl�ğ�, endüstr�yel atık tem�zl�ğ�, yen� yapılan
kanallarda görüntüleme ve raporlama yapılması, drenaj hatları tem�zl�ğ�, organ�ze sanay� bölgeler� ve fabr�kaların
alt yapı tem�zl�ğ� g�b� b�rçok alanda çalışmaların yapıldığı görülüyor.

Kanal Tem�zl�ğ� Neden Yapılmalıdır?

Her şeyden önce kanal tem�zl�ğ� neden yapılmalıdır sorusuna yanıt olarak, en çok kullanılmak zorunda olunan
alanlar �ç�n altyapıların sağlıklı çalışması düşünüleb�l�r. Hedeflenen bu özell�k doğrultusunda kullanılacak olan
modern yöntemlerle daha �y� sonuçlar alınmaya çalışılır. Bu kapsamda yapılacak olan çalışmalar �ç�n, bel�rl� b�r �ş
yapım çalışma l�stes� çıkarılır. Çıkarılan bu l�ste doğrultusunda gerekl� b�r şek�lde sağlanmış olan doküman �le
b�rl�kte çalışmaya başlanılır.



Kanal Tem�zl�ğ� Neden
Yapılmalıdır?

Kanal tem�zleme, kanal �ç�nde zamanla b�r�kmes� muhtemel olan teressübat
d�ye adlandırılan ‘’katı atık’ ve en fazla 30 cm çapında yapılmış olan ve şeh�r �ç� var olan alt yapısında, düzenl�
aralıklarla kanalın dolmasına ve bunun devamında tıkanmasına yol açar.

Kanalların tıkanmış olması, gel�şm�ş b�r ülke ve şeh�rlerde görülmemes� �sten�len b�r durumdur. Çünkü modern ve
gel�şm�ş şeh�rler�n altyapısının da bu modernl�ğe yakışır b�r şek�lde olması beklen�r. Bu yüzden özell�kle gel�şm�ş
ülkeler altyapı sorunlarının önüne geçeb�lmek �ç�n, sürekl� önlemler alıp uygulama aşamasına geçerler.

Kanal Tem�zleme Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Kanal tem�zleme araçları sayes�nde kanal �çer�s�nde oluşması muhtemel olan tıkanıklık, k�rl�l�k, kum, çakıl, kök ve
k�reç g�b� b�r�k�nt�ler�n özell�kle yüksek basınçlı su �le sertl�ğ�n�n yok ed�l�p yumuşatılmasının sağlanması
sonrasında, rögar bacalarından yüksek em�ş kuvvet�ne sah�p vakum s�stem� �le em�l�m �şlem�n�n gerçekleşt�r�lerek
tank �çer�s�ne aktarılmasının sağlanmasıyla gerçekleşt�r�l�r. Bu şek�lde kanalları olması gerekt�ğ� şek�lde hızlı,
ekonom�k ve çevreye zarar vermeden günlük yaşamın var olan traf�ğ�n aksamasına sebep olmadan yapılması
uygun görülür.

Kanal Tem�zleme Nasıl ve Ne
Zaman Yapılır?

Kanal tem�zleme uygulama aşamasından gerçekleşt�r�len �şlemler, y�ne çevrede oluşab�lecek herhang� b�r
olumsuz durumda önüne geç�lmeye çalışılır. Alt yapı çalışmasının daha �y� koşullara sah�p olması �ç�n, yapılması
ön görülen kanal çalışmaları aynı zamanda tem�zl�ğ�n ön planda olması gerekt�ğ�n� de gösterm�şt�r.

Yapılan tem�zleme çalışmalarıyla beraber, muhtemel olarak ortaya çıkab�lecek herhang� b�r olumsuz durumun da
önüne geç�lm�ş olur. Aynı zamanda altyapı sorunlarının önüne geçeb�lmek �ç�n örneğ�n b�nada yaşayan apartman
sak�nler�n�n de çeş�tl� önlemler almaları ve alınan bu önlemler gereğ�nce yaşamaları gerek�r. Çocuklara ve
gençlere tavs�yelerde bulunularak özell�kle altyapı sorununa sebep olab�lecek alanların mesela tuvaletler�n uygun
b�r şek�lde kullanımının yapılması �ç�n de, b�l�nçlend�rme çalışmalarının yapılması şart hal�ne gelm�şt�r.
B�l�nçlend�rme çalışmaları sonrası herhang� b�r tıkanmaya sebeb�yet verecek olan maddeler�n, çöp kutusuna
atılması öğret�lmes� gerek�r. Eğer bu koşula sağlanmaz �se, özell�kle b�rçok b�rey�n aynı alanı paylaşmak zorunda
olduğu bu mekanlarda, altyapı sorunları ortaya çıkab�l�r ve önüne geç�lemez b�r hal de alab�l�r.
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Kanal tem�zleme durumunu gerekt�recek herhang� b�r durumla karşılaşmamak �ç�n önlemler alınır. Önlemler
alınmış olsa da rut�n olarak tem�zleme çalışmalarının yapılmasına gerek duyulur. Bunun sebeb� �se, kanallarda
b�r�kme �ht�mal� olan kum, çakıl g�b� maddeler�n de tem�zl�ğ�n�n şart olduğu görülmüştür. Sadece k�ş�ler�n d�kkat
etmes� hususu değ�l, aynı zamanda oluşab�lecek doğal süreçlerden dolayı düzenl� tem�zl�k çalışmalarının
yapılması sağlanır.

Kanal tem�zleme �ş yerler�n�n, kamu kurumlarının, hastaneler�n , okulların, s�teler�n, b�naların kanal�zasyon g�der�
bağlantısının yapılması �çer�ğ�ne dayanır. Aynı zamanda gerekl� olarak katı atıklardan tem�zlenme uygulaması
olarak b�l�n�yor. Hang� aralıklarla ve n�ç�n yapıldığı konusuyla �lg�l� detaylı b�lg�ler mevcut olmakla b�rl�kte, bunların
b�l�nmes� ve uzman b�r personel eşl�ğ�nde yapılması gerek�yor. F�rmamız bu konuda s�zlere gerekl� h�zmet�
vermek �ç�n, çeş�tl� önlemler� almakla beraber, altyapısal çalışma sorunlarına kalıcı çözümler üret�r.

Kanal tem�zleme, kanal�zasyon g�der� bağlama, onarma, yen�leme ve dönüştürme �ş� c�dd� b�r deney�m gerekt�ren
b�r alandır. En uygun şekl� ve kullanılan yöntemler�n yen�lenme �ht�yacı da beraber�nde, d�ğer öğeler�n önem�n� de
get�rm�ş olur. Müstak�l evler ve v�llalarda da ortaya çıkab�lecek olan altyapı problemler� doğrultusunda, kanalların
yıkanması ve �stenen düzeye get�r�lmes� ayrı b�r detay olarak görülür.

En Çok Hang� Alanlarda Kanal Tem�zl�ğ� Yapılır?

En Çok Hang� Alanlarda Kanal
Tem�zl�ğ� Yapılır?

Nüfusun her geçen gün artmaya devam ett�ğ� çarpık kentleşmen�n de gündeme geld�ğ� alanlarda, daha çok
karşımıza çıkan altyapı problemler� �ç�n, gerekl� bakım ve desteğ�n sağlanması şart olmuştur.

Büyük şeh�rler�n ücra kes�mler�nde haberlere sıklıkla konu olana kanal ve kanal�zasyon sorunları görülüyor.
Özell�kle bu g�b� yerlerde bu sorunların gündeme gelmes�n�n sebeb� olarak, kanal tem�zleme g�b� öneml� b�r
konunun gözden çıkarılması ve gerekl� �şlemler�n yapılmamasıdır. Oysa k� düzenl� b�r şek�lde kanal bakım
çalışmaları yapılıyor olsa, bu yerlerde de kanalların tıkanması ve her defasında sorun teşk�l etmes� azalmış
olacaktır.

Özdoğan Grup olarak, ed�nd�ğ�m�z prens�pler� hayata geç�reb�lmek, s�z değerl� müşter�ler�m�ze gerekl� olan
çalışmaları sunmak �ç�n, uzman ek�b�m�z �le yanınızdayız. Uzmanlık gerekt�ren b�r alan ve bu alanda �şlemler�n
gerçekleşt�r�lmes� gerekl� olan mak�neler�n de, son s�steme uygun modern olması da aranılan özell�kt�r. Bu �lkeyle
hareket ed�yor ve yapılacak olan �şlemler� s�zlere detaylı b�r şek�lde sunuyoruz.

Tem�zl�ğ�n her geçen gün önem kazandığı günümüz koşullarında, her şeyden önce b�l�nçlend�rme çalışmaları
yapılmalı ve herhang� b�r tıkanıklığa sebep olacak durumun önüne geç�lmes� �ç�n, atıkların ve kullanılan eşyaların



g�derlere değ�l de, çöp kutusuna atılması gerekt�ğ� önemle ve hassas�yetle vurgulanmalı, gerekl� b�lg�lend�rmeler
yapılmalıdır. Bu sayede sadece rut�n aralıklarla yapılması planlanan kanal tem�zleme çalışmaları, bu şek�lde
yapılmış olacaktır. Aks� takt�rde b�l�nçs�z kullanım sonucunda kanalların tıkanmasına sebep olacak durumlarda
artış söz konusu olacaktır. Bu durum �se hem b�reysel hem de kurumsal olarak b�rçok sorunları da beraber�nde
get�recekt�r.

Kanal Tem�zleme Çalışmalarında Nelere D�kkat Ed�lmel�?

Kanal tem�zleme �şlemler� �ç�n son s�stem yöntemler�n ve c�hazlarının kullanılması, uzman ek�pler�n kal�tel�
ek�pmanları ve b�lg�s� �le gerçekleşt�r�lmes� �le sonuç elde ed�l�r. Özdoğan Grup olarak, tüm bu unsurları göz
önünde bulundurarak hareket etmey� ve çabayı gösterd�ğ�m�ze �nanıyoruz.

Yapılacak olan kanal tem�zleme �şlem�nde en çok d�kkat ed�lmes� gereken, çevreye herhang� b�r zararın
ver�lmemes�d�r. Bunun önüne geçeb�lmek �ç�nde, kal�te kontrolünün sağlanması ve b�rb�r�n� tamamlayab�lecek
önlemler�n alınması gerek�r.

Katı atıkların tem�zlenme sürec� esnasında çevren�n b�lg�lend�r�lmes� gerek�yor. B�lg�lend�r�len k�ş�ler buna göre
davranmakla beraber, traf�ğ�n uzun süre kapalı kalmaması �ç�n gereken çaba en güzel şek�lde göster�lmeye
çalışılıyor.

Yüksek basınçlı su �le katı atıkların yumuşatılması ve gerekl� tem�zl�ğ�n sağlanması �şlem�nde çevrede
oluşab�lecek olası kokulara karşı da çevrede yaşayan k�ş�ler önceden uyarılacak şek�lde önlemler�n alınması şart
hale gelm�şt�r.

Kanal tem�zleme uzman b�r ek�p tarafından gerçekleşt�r�l�rse olası tüm bu durumların en aza �nd�rgenmes�
sağlanmış olur.

Kanal Tem�zleme İçer�ğ�
Kanal Tem�zl�ğ� Özell�kler�
Kanal Tem�zleme Uygulamaları

Kanal tem�zleme şeh�rler�n altyapı çalışmaları �ç�n gerekl� olan ve uygulanması gereken b�r çalışma olarak
b�l�n�yor. Mevcut çalışmaların yapılmasının sebeb� �se, katı atıkların h�drol�k s�stemde aksaklığa sebep olmasıdır.
Bunun azaltılması ve tedb�rler�n�n alınması �ç�n gerekl� çalışmaların yapılması şart olarak görülür. Oluşab�lecek
koku ve taşmalar g�b� olumsuz durumlar günlük yaşamın aksamasına sebep olab�ld�ğ� g�b� çevreye de rahatsızlık
ver�r boyuta ulaşır.

Koku ve taşmaların önüne geç�lmes� kanal tem�zleme �çer�ğ�n� tam olarak anlatıyor. İçer�ğ�n detaylı b�r şek�lde
görülmes� ve bu �şlem�n hang� koşullarda gerçekleşt�r�ld�ğ�n�n b�l�nmes� gerek�r. Teknoloj� �le uyumlu olan
mak�neler�n kullanılması ve bu �çer�kler�n en �y� şek�lde uyarlanması sunulan h�zmet�n en �y� şek�lde olmasına
katkı sunacaktır.
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Kanal tem�zleme aracı faydasıyla b�rl�kte artık sokakların kazılmasının önüne geç�lerek son teknoloj�k unsurların
da kullanılmasıyla �sten�len sonucun elde ed�lmes� gerekl� adımların atılması sağlanmış olur. Özell�kle yüksek su
basıncına ve yüksek vakumlamam kuvvet�ne ve n�tel�ğ�ne sah�p olan kanal tem�zleme araçları sayes�nde
kanalların artık tıkanmak g�b� olumsuz b�rçok özell�kten kurtulduğuna şah�t oluyoruz. Elde ed�len bu avantajlar �le
daha �y� sonuçlar elde ed�ld�ğ�n� gören f�rmamız bu bağlamda f�rma �ç�n gerekl� olan �lkelere yen�ler�n� de
eklemekle b�rl�kte müşter� memnun�yet�n� sağlamaya dönük çalışmalarına son sürat devam ed�yor.

Kanal tem�zleme �şlem� sayes�nde sağlık ve tem�zl�k koşullarına uygun b�r çevre d�zaynı �ç�n gerekl� �şlemler�n
başlatılmış olması gerek�r. Günümüzde en çok merak ed�len sorulardan b�r� olarak karşımıza çıkan sorulardan
b�r� de n�ç�n kanalların tem�zlenmes�ne gerek duyulur ve eğer kanallar tem�zlenmezse hang� olumsuz durumlarla
karşılaşılır g�b� sorular akıllarda yer ed�nm�şt�r. Soruların gerekt�ğ� şek�lde ve merakları g�derecek şek�lde
cevaplanması bu konuda aydınlatıcı b�lg�ler ver�lmes�yle mümkün olacaktır. F�rmamız uzman ek�b� ve
tecrübes�yle var olan ve yapılması gereken �şlemler� gerçekleşt�rerek gerekl� adımları atmaya gayret gösterme
eğ�l�m�nded�r.

Kanallarda var olan katı atıklar, şeh�r �ç�nde bulunan altyapı �ç�nde bel�rl� zaman aralıklarıyla tem�zlenmezse
kanalın dolmasına ve devamında �se tıkanıklığa sebep olur. U sorunun ortaya çıkması ve kanalların tıkanması
�se gel�şm�ş ülke ve şeh�rlerde görülmemes� gereken b�r tablo �ç�nde yer alır.

Kanal tem�zleme �le beraber var olan tıkanıklık ortadan kaldırılmaya çalışılır. Kananların tıkanması �se
gerçekleşt�ğ� yerde yaşayan �nsanları rahatsız etmes�n�n yanında sağlık açısından da tehl�ke boyutlarına
ulaşab�l�r. İşte bu durumların önüne geçeb�lmek kanal bakımlarının düzenl� ve olması gerekt�ğ� şek�lde yapılması
şart hale gelm�şt�r. Bu yüzden yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlend�rmeye alan f�rmamız gerekl�
donanımsal tedb�rlerle h�zmet sunmaya devam ed�yor. Bu çalışmaların yapılma sebeb� kaynakta oluşan katı
c�s�mler� ve tıkanıklıkların ortadan kaldırılarak altyapıda oluşan bu problemler� yok etmekt�r. Altyapı ne kadar �şler
durumda olursa o kadar �stenen ver�m sağlanmış olur.

Kanalların temel�n� oluşturan alt yapı �çer�kler� ve yapılması ön görülen �şlemler yapılmazsa karşılaşılan
sorunların boyutu da artış göstereb�l�r. Tüm bu sebeplerden dolayı yapılan kanal tem�zleme çalışmaları tüm ülke
ve şeh�rler �ç�n atlanılmaması gereken öneml� b�r detay olarak karşımıza çıkar.

Kanal tem�zleme, yağmursuyu hatları ve kanal�zasyon, �şyerler�n�n, konutların, b�naların, fabr�ka g�b� yüksek
kapas�tel� alanların ve mekanların çeş�tl� atıklarıyla geç�r�len zamana �çer�s�nde dolmaya sebep olması ve değ�ş�k
atıklar ve engeller g�b� nedenlerle tıkanmaya başladıkları görülür. Öncel�kl� olarak katı atıklarla dolmasının
ardından zamanla tıkanmaya sebep olan durumlar bahs� geçen kanallarda akışın sağlıklı b�r b�ç�mde ve pürüzsüz
b�r şek�lde devam edeb�lmes�, taşmalara ve koku g�b� oldukça rahatsız ed�c� durumların ortaya çıkmasını
engellemek ve önüne geçeb�lmek �ç�n tem�zlenmes�n�n şart olduğu görülmüştür.

Alt yapı çalışmaları b�r şeh�r hakkında b�lg� veren en öneml� detaylar arasında yer alır. Yalnızca şeh�rler
kapsamında değ�l aynı zamanda b�r ülken�n gel�şm�şl�k düzey� hakkında en gen�ş b�lg� sah�b� olab�leceğ�m�z b�r
landır. Ülke ve şeh�rler�n sah�p olduğu n�tel�kler b�r yana alt yapı çalışmaları ve var olan s�stemler� b�r yana g�b� b�r
algı oluşmuştur. Var olan s�stem�m�z ve sürekl� gel�ş�mler�n tak�p ed�lmes�yle ek�pmanların da yen�lenmes�yle
f�rmamız s�zlere beklen�len�n üstünde b�r h�zmet sunmayı �lke ed�nm�şt�r. Bu �lke doğrultusunda �ht�yacınız olan
çalışmalara olması gereken�n üstünde b�r performansla h�zmet sunar.

Kanal Tem�zleme İşlemler� ve Gerekl�l�ğ� Nelerd�r?

Kanal tem�zleme, gel�şm�ş ve nüfus yoğunluğu fazla olan b�rçok ülke ve şeh�rde d�kkat çek�lmes� gereken öneml�
b�r alan olarak görülür.



Kanal tem�zleme çalışmaları güçlü ve sağlam mak�ne desteğ�yle gerçekleş�rken b�rb�r�n� tamamlayan araç
gereçlere de gereks�n�m duyularak yapılan b�r �şlemd�r. Özell�kle f�rmamızı terc�h ett�ğ�n�zde almak �sted�ğ�n�z bu
kapsamlı h�zmet�n kal�tes�yle tanışmış olacak ve memnun olacaksınız. İşyerler�, b�nalar, fabr�kalar, çeş�tl�
kurumlar g�b� kalabalık nüfusların �kamet ett�ğ� alanlarda altyapı h�zmetler�n�n �çer�ğ� ve özell�kler� oldukça önem
kazanıyor. Örneğ�n kanal tem�zleme çalışmasına gerek duyuluyorsa çevrede bulunan sak�nler�n konu hakkında
önceden b�lg�lend�r�lmes� ve çevreye uyarı levhalarının da konulması gerek�yor. Tam donanımlı destek �le bu
çalışmanın en zararsız ve �y� b�r şek�lde olmasına katkı sunab�l�rs�n�z. Bunun �ç�n yapmanız gereken f�rmamızdan
gereken desteğ� almak �ç�n b�zlere ulaşmış olmak.

Kanal Tem�zleme Başlangıcı

Kanal Tıkanıklığı Neden�



Tem�z Kanal Görüntüsü

Gel�şm�ş kentlerde fabr�ka sayılarının çok olması ve sanay� atıklarının da çevreye dolayısıyla �nsanlara zarar ver�r
boyuta ulaşmaması �ç�n düzenl� aralıklarla alt yapı tem�zl�k çalışmaları ve gerekl� kontroller�n�n yapılarak
�şlemler�n başlatılması gerek�r. Nasıl k� hasta olan b�r k�ş�n�n ya da sağlıklı olsa da düzenl� aralıklarla doktor
kontrolü gerek�yorsa altyapısal çalışmalar �ç�nde bu kontroller�n gerekl�l�ğ� mevzu bah�s olmuştur.

Kanal Tem�zleme İşlem�n�n Avantajları;



Kanal tem�zleme, kanalların olması gerekt�ğ� şek�lde katı atıklardan ve �çer�klerden tem�zlenmes� ve olası
herhang� b�r tıkanmanın önüne geçeb�lmek �ç�n tem�zl�ğ�n�n �nce detayına kadar yapılması �şlem�n� kapsar. İşlem
düzey�n�n basamakları ve neler yapılacağı �se uzman f�rmamızdan alacağınız destekle gerçekleşt�r�l�r.

Eğer kanal tem�zleme �şlem�n� gerçekleşt�r�rsen�z b�rçok avantaj elde etm�ş olacaksınız. Bu avantajlar en başta
kalabalık yerlerde zorunlu olarak kullanımının söz konusu olduğu alanların özenl� b�r şek�lde kullanılmasını
sağlar. Çünkü yapılacak tem�zl�k çalışmaları sonrasında b�reylerde b�l�nçl� olma durumu oluşacaktır. Mevcut şeh�r
kanal ve kanal�zasyon hatları gün geçt�kçe dolmaya başlar ve tıkanmasıyla beraber k�myasal atıklar sebeb�yle
deforme olab�lmekted�r.

Kanal tem�zleme yöntemler�yle kanalların tem�zl�ğ� sağlanarak gerekl� koşulların sağlanmasına çalışılır.
Fabr�kalar, hastaneler, alışver�ş merkezler�, evler, �ş yerler�, �ş kurumları g�b� kalabalık nüfusların barındığı ve
çalıştığı mekanlar süreç �ç�nde dolmaya başlar ve çeş�tl� katı atıklarla beraber h�drol�k akışta b�r aksama ve
tıkanmaya sebeb�yet ver�r. İşte bu durumun önüne geçeb�lmek �ç�n yapılan çalışmalar sayes�nde tem�zl�ğ�n
avantajını yaşamış olur ve resmî kurumlarda ortaya çıkab�lecek olumsuz durumların önüne geçm�ş olursunuz.

Avantaj olarak s�zler de b�r adım öne geçmek ve altyapıda oluşab�lecek olumsuz durumlara karşı önlemler�n�z�
gen�şleteb�l�r ve bu konuda kend�n�z� daha �y� h�ssedeb�l�rs�n�z. Örneğ�n herhang� b�r ş�rket ya �şyer�nde sorumlu
k�ş�ysen�z ve ortaya çıkacak olası durumları azaltmak �st�yorsanız öncel�kle personel� b�lg�lend�r�c� çalışmalar
yapılab�l�r. Sonrasında �se düzenl� zaman aralıklarıyla altyapısal bakım ve tem�zl�ğ�n�z� yaptırab�l�rs�n�z.

Kanal Tem�zleme �le İsten�len Tem�zl�ğe Kavuşun

Tem�zl�k, şartları sadece görülen yüzeylerde değ�l de aynı zamanda yaşadığımız ortamların �y� b�r şek�lde �şlet�m
s�stem�ne sah�p olan altyapısal özell�kler� de d�kkat çekm�şt�r. Evlerde �şyerler�nde, okullarda, hastanelerde,
fabr�kalarda ve b�rçok k�ş�n�n barınmak zorunda kaldığı kalabalık alanlarda altyapısal h�zmet ve desteğ�n tam
donanımlı b�r şek�lde gerçekleşmes� ve altyapıda var olab�lecek tıkanıklıkların önüne geçeb�lmek �ç�n yapılan
kanal tem�zl�ğ� b�rçok öğey� de �ç�nde taşır. Katı atıkların yumuşak b�r kıvama get�r�lmes� sayes�nde atıkların hızlı
b�r şek�lde tem�zl�ğ�n�n sağlanması ve çevreye en az zarar �le �şlemler�n b�t�r�lmes� kapsamında f�rmamız kend�n�
yen�l�yor ve gel�şt�r�yor.

Tem�zl�k koşulları çoklu ortamlarda sağlanmaya çalışılırken altyapı çalışmasının uzman eller tarafından
sağlanması ve teknoloj�k unsurların en �y� şek�lde kullanılması da alınacak olan h�zmet�n kal�tes�yle doğru
orantılıdır d�yeb�l�r�z.

Kanal Tem�zl�ğ� ve V�danjörle Çekme İşlem�

Kanal tem�zleme, uzmanlık gerekt�ren b�r alan olmakla beraber yapılan �şlemler esansında kullanılan mak�ne ve
araçların da bell� başlı özell�kler� bulunuyor. Bu özell�kler� detaylı b�r şek�lde �nceleyeb�lmen�z �ç�n yazımızın
devamını okumanız gerek�yor.

Kanal yıkama �şlem� aynı zamanda kanal tem�zleme olarak da �s�mlend�r�lm�ş olmakla beraber özell�kle esk� yapı
ve b�nalarda bu �şlem yapılacağı zaman aşırı derecede d�kkat ed�lmel� , kanal yıkama ve tem�zleme �şlem� genel
olarak kuka adı ver�len b�r araçla yapılır. Kuka, suyu oldukça basınçlı b�r şek�lde püskürttüğü �ç�n beton boruların
kırılmasına sebep olab�l�yor. Bu �kaz �le b�rl�kte kanal yıkanması esnasında �şlem� gerçekleşt�ren k�ş�n�n alanında
uzman ve profesyonel olması gerek�r.

Her Türlü İht�mal Düşünülür



Kanal tem�zleme �şlem� esnasında beton boruların zarar göreb�lme �ht�mal� de düşünülerek hareket ed�lmes�
gerek�r. Başka sorunlara da ortam vermemek �ç�n oldukça hassas ve �t�nalı b�r şek�lde �şlemler� gerçekleşt�rmek
gerek�yor. Kanal tem�zleme �şlem� yapılırken çürümüş ve artık esk�m�ş olan beton boru bazı bölgeler�nden kırıldığı
�ç�n bu bölümlerden su vermeye ve sızdırmaya başlayacaktır.

Var olan su kanal�zasyona değ�l de b�nanın temel�ne kaçacak ya da başka b�r b�nanın tabanından çıka �ht�mal�
söz konusu olacaktır. Oluşab�lecek bu durum �se kanal�zasyon tıkanıklığından d daha tehl�kel� b�r boyutta
olmasına sebep olur. Bunun sebeb� �se tıkanıklık olduğu zaman tuvalet g�der� akt�f olmadığı �ç�n sorun hemen
ortaya çıkar ve bunun farkına varılmış olunur. Bazı durumlarda �se çok farklı şek�llerde karşımıza çıkması söz
konusu olab�l�r.

Bu durumda kanal tem�zleme kapsamında �çten kaynaklanan sorunların ev sah�b� veya ortamda yaşayan k�ş�ler
farkına varmadan gerçekleşeb�l�r. B�na ya da evde temel�n su dolmasıyla beraber çökme meydana gel�rse ya da
b�r alt parsel bölümünde bulunan ve yaşayan k�ş�ler�n yaşadığı alanı etk�leyeb�lme �ht�mal� de yüksekt�r. Bu
sebeple var olan durumların önüne geçeb�lmek �ç�n gerekl� önlemler�n alınarak düzenl� aralıklarla kontroller�n
sağlanması ve gerek�yorsa uygulamaların yapılması gerek�r.

Kanal Tem�zleme ve Kapsadığı İlkeler

Kanal tem�zleme, her şeyden önce �nce b�r d�kkat ve tecrübes�n� yaşama geç�rmek �steyen personel�n varlığına
gereks�n�m duyar. Bu sebeple f�rmamız özenl� b�r şek�lde hazırladığı uygulama planının hayata geç�rmeye çalışan
uzman personel�m�z�n desteğ�yle ayakta durur. Çalışma �lkeler� olarak dayanıklı ve güvenl� b�r şek�lde elde ed�lm�ş
olan mak�ne, araç, gereç ve gerekl� olan d�ğer koşulların sağlanması da ayrı b�r ayrıntı olarak bel�rt�l�r.

Atıklardan oluşab�lecek k�rl�l�k, tıkanıklık ve oluşab�len d�ğer b�r�k�nt�ler örneğ�n kök, m�l�, taş, yağ vb. g�b� zarar
ver�c� atıklar kanalların tem�zlenmes� �ç�n gerekl� olarak bel�rt�len l�ste �ç�nde yer alırlar kanal tem�zleme bu
kapsamda olan atıkların donanımlı b�r b�ç�mde tem�zlenmes� esasına dayanıyor.

Endüstr�yel katı atıkların gözden geç�r�lmes� ve bu atıkların tekrardan yok ed�lmes�n�n sağlanması �ç�n
gerçekleşt�r�len �şlem�n düzey�n� bel�rler. Uzman ek�b�m�z gerekl� alt yapıyı oluşturarak elde ett�ğ� yılların
tecrübes�n� s�z değerl� müşter�ler� �ç�n uygulamayı �lke ed�nm�şt�r. Var olan alanların detaylı b�r şek�lde tem�zlenme
�şlem� sayes�nde oluşab�lecek taşma, tıkanma ve doluluk oranları b�naları ve resmî kurumları rahatsız edecek
boyuta geleb�l�r.

Kanal tıkanıklığı eğer resmî kurumlarda meydana gel�rse olası b�r taşma durumunda kurumda yer alan resm�
evrakların, belgeler�n, dosyaların da zarar görmes�ne sebep olab�l�r. İşte bu yüzden kanal tem�zleme �şlem�
per�yod�k olarak düzenl� b�r şek�lde aksatmadan yapılmalı ve oluşab�lecek tehl�kel� durumların önüne geç�lmes�n�n
sağlanması gerekl� b�r durum hal�n� almıştır.

Kanal Tem�zleme �le Sonuçlanan İşlemler;

Kanal tem�zleme sayes�nde ortaya çıkmış altyapı problemler� en alt sev�yeye �nd�r�l�r. Uygulama sırasında �se
çevresel şartların kontrol altına alınmasının da geçekleşmes� gereken b�r durum hal�ne gelm�şt�r. Özell�kle fabr�ka
ve �şyerler�nde meydana geleb�lecek altyapı sorunlarının önüne geçmek �ç�n özell�kle bu �şlem�n yapılması
gerek�r. Nüfusun fazla olduğu tarım, endüstr� ve h�zmet kapsamında yer alan kentlerde altyapı problemler�n�n
görülmemes� arzu ed�ld�ğ� �ç�n bu yönde yapılan çalışmaların desteklenmes� gerekl� görülmüştür.

Destek almak �ç�n b�z� arayın!B�z� günün her saat� �nternet üzer�nden arayab�l�rs�n�z. Tekl�f �ç�n formu doldurun!D�led�ğ�n�z heran onl�ne tekl�f �steyeb�l�rs�n�z.



Nasıl b�z �nsanlar �ç�n yeryüzünde var olan �mkanlar ve yaşadığımız tüm süreçlerden etk�len�yorsak, farkında
olmadığımız halde sürekl� �şlerl�ğ� olan b�r alt yapı düzeneğ�n�n olduğu unutulmamalıdır. Bu konuda gerekl� b�l�nç
sağlanmalı rut�n kontroller yapılmalı ve gerek duyulduğu anda bekletmeden kanal tem�zleme �şlemler�
yapılmalıdır.

Kanal tem�zleme �şlem�n�n hızlı ve güven�l�r b�r b�ç�mde yaptırmak �stersen�z, b�ze günün her saat� ulaşab�l�rs�n�z.

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/kanal-tem�zleme/

https://www.ozdoganvidanjor.com.tr/kanal-temizleme/

