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HAVUZ TÜRLER İ 
Havuzların kullanım şekli, amacı ve yapılarına göre birçok ayrıma tabi tutmak mümkündür. 
Öncelikle yüzme havuzları ve görsel amaçlı kullanımı sunan süs havuzları bu ayrımın başını 
çekmektedir. Burada söz konusu incelemenize esas teşkil edecek olan havuzlar “yüzme 
maksatlı” olan havuzlardır. Yüzme havuzlarını yapıldıkları mekana göre açık ve kapalı 
havuzlar (ya da her ikisini birden içeren havuzlar) olarak ön ayrıma almak ve havuzları 
büyüklükleri ve kullanım amaçları itibari ile de yine iki ayrı bölümde incelemek gerekir. Bunlar; 
A- Özel Ev – Villa Havuzları  (UHE-2 Kapsamına girer) 
B- Genel kullanıma açık havuzlar’dır. (TSE 11899, UHE-1 Kapsamına girer) 
Bu umuma açık havuzların kullanım amaçları ve derinlikleri yönünden de ele alınması 
gerekmektedir. Bunlar sırası ile : 
 a) Sportif amaçlı havuzlar (Uluslar arası kurallar gereği boyutlandırılırlar.) 
 b) Eğlence amaçlı hotel veya site havuzları   
 c) Terapi amaçlı havuzlar  
 d) Masaj havuzları  
 e) Çocuk havuzları  
        f) Kaplıca havuzları  
 g) Ayak yıkama havuzları  
 h) Hareket havuzları  
 ı) Soğuk su (şok) havuzları  
 i) Su atraksiyon havuzları  
 j) Dalga havuzları  
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HAVUZ SU HAZIRLIK TEKN İĞİ: NE YAPMAK İSTİYORUZ? 
Havuzda temel hedefimiz kullanıcılar için yüksek kaliteli yüzme havuzu suyu hazırlamak ve tüm 
zamanlarda bunu muhafaza etmektir. Bütün yaptıklarımız, operasyonlar, öğrendiklerimiz ve nihayet tüm 
çabalarımız aşağıdaki tabloda gösterilen optimum (Çerçeveli bölge içi) değerleri sağlamak içindir. 
Havuzumuz yalnızca bu değerlerin tümünün eş zamanlı olarak sağlandığı durumda kusursuzdur. 
 

HAVUZUNUZ NASIL! GÜVENDEM İSİNİZ. 
HAVUZ DEĞERLENDİRME RENK SKALASI 

YÜKSEK  R İSK! 
GİRİLEMEZ◄ 

              ►  OPTİMUM ►SINIR AŞIMI  

PH 8,50 8,20 7,90 7,60 7,30 7,15 7,00 6,70 6,50 6,00 

B.KLOR 0,50 0,30 0,20 0,12 0,08 0,05 0,03 *0,02 *0,01 *0,018 

S.KLOR 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,90 1,20 1,60 

REDOX 550 600 650 +700 750 800 850 900 960 1050 

-Havuza girilmemeli 
-Dezenfeksiyon yetersiz,  
-Mikrop, yosun  ürüyor. 
-Şiddetli enfeksiyon riski. 
 

-Yüksek kaliteli havuz suyu. 
-Optimum bölge kalın çizgi içi. 
Değerlerin farklı kombinasyonları 
olabilir. 
+Deniz suyu için optimum. 

-Korozyon 
-Yüksek konsantrasyon 
-Sağlık riski 
*(Bu değerler çok iyidir) 
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HAVUZ SUYU NASIL K İRLENİR   
Havuza girenler üzerlerindeki organik ve 
inorganik kirlilikleri havuz suyuna bırakırlar. 
Bunlar özellikle, saç, kepek, tekstil parçaları, cilt 
pudrası, sabun parçaları, kozmetik, sümük, 
tükürük, idrar, dışkı, mikroorganizmalar, virüsler 
ve yosun sporlarıdır. Açık havuzlarda ilave 
olarak suyun kirlilik yükü, vücuda sürülen güneş 
yağları, kum, toprak, ot, yaprak gibi çevresel 
faktörlerle de artar. Vücudun önceden 
yıkanmasıyla havuzdaki kirlilik  azaltılabilirse de, 
uzun sürede yeterli derecede ortadan 
kaldırmaz. Havuz suyuna taşınmış olan yosun ve bakterilerin çoğunun zararsız oldukları düşünülse dahi 
hastalık yapıcıları daima göz önüne almak gereklidir. Yetersiz su hazırlık tesislerinde mikroorganizmalar, 
uygun su sıcaklığında hızlı bir şekilde çoğalarak suyu sağlıksız yaparlar. Sıcak masaj havuzlarında ise 
yüzme havuzundan çok daha az su miktarı yüzücülere hizmet verir. Masaj havuzlarının suları bu yüzden 
çok daha hızlı kirlenir. Buradan masaj havuzlarındaki hızlı su hareketi, yüksek su sıcaklığı (36oC ye 
kadar) nedeniyle girenlerin masaj havuzları suyuna %50 daha fazla kirli madde bıraktıkları anlaşılır. 
Dolayısıyla yüksek kirlilik riski, yüksek giriş frekansı ve/veya işletme arızaları gibi faktörler, kısa sürede 
hijyenik şartların sağlanması düşüncesini ortaya çıkartır.  
 
Örneğin serbest klor miktarları 0,5 mg/lt.olan 70m3 hacimli bir havuzda  toplam 35 gr. serbest klor varken, 
masaj havuzlarında toplam su miktarına denge deposundaki suda dahil edilir ve yaklaşık bir  masaj 
havuzu hacmi  7 m3 civarında olur. TSE 11899 da  tavsiye edilen değer masaj havuzları için serbest klor 
0,7-1,0 mg/lt.dir. Biz 0,8 mg/lt olduğunu kabul edersek toplam 7m3 su için 5,6 gr. serbest klor miktarı 
bulunur.  
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Suyun hijyen direnci: 
 

Tecrübelerle elde edilen bilgilere göre normal koşullarda her bir yüzücü için 1gr. Yeni Serbest klor ihtiyacı 
vardır. Bunun anlamı sadece bir yüzücü dahi masaj havuzlarında  kirlilik için yeterlidir. masaj 
havuzlarında bulunan 5,6 gr. klor 4,6 gr. klora düşürüldüğünde 4,6 gr toplam miktar 7m3 su için 0,66 
mg/lt. yapar, en düşük değer 0,7 mg/lt. olduğu için istenen değerin altına inilmiş olur. Bu yüzden hızlı 
otomatik dezenfeksiyon için doğrudan klor kontrollü  ayarlayıcılar masaj havuzları için kaçınılmazdır.  
 
Kirlenme, tanım olarak, her biri tek başına kirlilik ifade eden bir karakter çağrıştırma salarda,havuz 
suyunun birincil aranan özelliği olan BERRAKLIĞI nı artan şekilde bozan unsurların tümünün meydana 
getirdiği toplam etkiye verilen addır. Kirlenme ,özellikle açık havuzlarda,hava akımı ile çok şekilde katı 
partikülün havuza dahil olması şeklinde olacağı gibi, kullanıcılarda,üzerlerinde taşıdıkları mikroorganizma 
ve partiküllerle,ayrıca ter ve mukoza salgılarıyla ve muhtelif kozmetik ürünlerle kirlenme etkisinde önemli 
pay taşırlar.Su hazırlama tesisi ne şekilde planlanmış olursa olsun,kirlenme etki ve kaynaklarının doğru 
tespit edilerek bunlara karşı giderici önlem ve tekniklerin etkili bir şekilde ortaya konması birinci şarttır. 
 
Havuzda kirlenme mineral ve organik tabiatlı olabilir. Mineral tabiatlı kirlenme etkenleri havuz çevresinde 
bulunabilen kum, kil,  toprak vb. maddelerdir, komplikasyon yaratmaz ve artış göstermezler ancak 
bulanıklık olarak tanımlayabileceğimiz ve havuz suyunda en aranan özellik olan berraklığın karşıtı bir etki 
oluştururlar. Organik tabiatlı kirlenme ise daha ağır sonuçlar yaratır.  
 
Hayvansal veya bitkisel kökenli artık ve partiküller, eriyik maddeler enfeksiyonlara, bakteriyel ve yosun 
benzeri bitkisel oluşumlara uygun beslenme odağı oluştururlar.  
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KİRLENME RİSK OLUŞTURMA ETK İ GİDERİCİ UYGULAMA 
Mineral Kökenli Tehlikesizdir Bulanık su Filtre ile elimine edilir. 

Kum    
Kil    

Toprak    
    
    

Organik Kökenli Enfeksiyon odakları 
olarak 

Yosun artışı ile bulanmış Filtre ile elimine edilir.+ 

Yaprak artış gösterebilirler 
yosun 

ve patojen mikroorganiz- kimyasal ajanlarla nötralize 

Böcek ve mikroorganizmaların malarla enfekte olmuş edilir. 
Polen 
Yosun 
Bakteri 
Mantar 

gelişimine uygun 
şartlar 

hazırlarlar. 

havuz suyu  

Suda eriyik haldeki  Direkt tehlike düşüktür. Uzun vadede suyun 
Doğal 

Kimyasal ajanlarla nötra- 

Maddeler  Dengesinin bozulması 
söz 

lize edilir. 
+Kısmi su ilavesi ya- 

  Konusudur ve 
mikroorga- 

pılır. 

  nizmalara beslenme 
ortamı 

 

  Oluşur.  
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Yüzme havuzu istenmeyenlerinin atılma olasılıkları 
Su yükü Yükleme maddeleri Büyüklük 

(mm) 
Atılma 

Yüzen maddeler Saçlar – lifler > 1 Ön kaba süzgeç 
Kaba bulanık 
maddeler 

Sabun artıkları 
Deri parçaları vb. 

1 – 0,001 Filtrasyon 

Yapışkan maddeler Kozmetik, tükürük > 0,0001 Floklama 
Organik maddeler Mikro organizmalar 

(virüsler, filizler) 
> 0,00001 Oksidasyon 

Dezenfekte etme 
Çözülmüş maddeler Üre maddeleri, klor 

aminler 
Çözülmüş Kömürlü absorsiyon, ozon, 

temiz su ilavesi oransal 
azaltma. 
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DOLDURMA SUYU GEREKLER İ  
Doldurma suyu TSE 118999 a göre içme suyu özellikleri ile yaygın ve genel hijyen şartlarını 
sağlamak zorundadır. Bu, havuza verilecek suyun TSE 266 ya uygun olnası gerektiği 
anlamına gelmektedir. Aksi durumda havuza verilmeden önce, su hazırlık cihazları marifetiyle  
bu duruma getirilirler ve böylece su hazırlama işlemini zorlaştıran maddeler ön bir işlemle 
önceden sistemden uzaklaştırılır.  Burada demir miktarının  <0.1mg/l - Mangan miktarının  
<0.05mg/l. - Amonyum miktarının 2.0 mg/l. - P olarak polifosfat  <0,005 mg/l olması TSE 266 
uygunluğu, aksi uygunsuzluğu ve ön müdahale gerekliliğini ortaya koyar. Deniz suyu, mineral 
sular doğal olarak bünyelerinde bir miktar tuz bulundururlar. Bunlar yüzme havuzları için 
mahzurlu değildir.  
 
Biz genel olarak tavsiye ediyoruz ki, havuzu sert su ile doldurmayınız. Ekstra sert sularda asit 
kapasitesi açıkça 20°dH’dan daha yüksek olmaktadır. İyon değiş tokuşu ile sertliği giderilen 
sularda genellikle zor çözünen Kalsiyum ortaya çıkar ve bunun içinde Sodyum verilir. Sodyum 
kalsiyuma göre alkali reaksiyon yapar. Bu yüzden pH değeri sık sık 8.5’i aşar. Dolayısıyla çok 
miktarda pH düşürücü maddeye ihtiyaç vardır.  Temiz Su ve Havuz Suyunun Özellikleri TSE 
11899 ÇİZELGE 1 de verilmiştir. 
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MİKROB İYOLOJ İK PARAMETRELER 
TSE 11899’a göre yapılmış modern yüzme havuzu suyu hazırlık tesisinde hazırlık sonuçlarının kontrolsüz 
olması düşünülemez. Havuz yöneticisi yada işletmecisinin havuzun gereklerine göre ayarlanmış zorunlu 
değer yerlerini sadece aktüel bilgilerle değil sisteme ait yöntem sınıfının gereklerine göre ayarlayabilmesi 
gereklidir ki, havuz suyunun sağlık güvenlik açısından özellikleri mükemmel olsun. Otomatik ayar 
sistemleri havuz yöneticisinin rutin kontrollerini azaltabilir, suyu daha kontrollü ve güvenli kılar ama asla 
bu işi ortadan kaldırmaz. Havuz suyunun mikrobiyolojik gerekleri dediğimizde, insan sağlığına zarar verici 
yada hastalık yapıcıların havuz suyunda yok edilmesi veya  minimuma indirilmesi anlamını taşımaktadır. 
Rutin kontroller çerçevesinde bu hastalık yapıcıların varlığının ispatı mümkün değildir Koliforme virüsü, 
havuz suyu içindeki dışkı kirliliği için tipik bir göstergedir(Özellikle E.coli).   
 
Pseudomonas areuginosa 20-24 oC’de çoğalan bir bakteridir. Onu salya sümük gibi kirlilikler meydana 
getirir ve klor gibi dezenfeksiyon maddelerine karşı dayanıklıdırlar. Havuz suyundaki dezenfeksiyonun  
eksikliği bu virüslerin varlıklarının delilidir. Bunlar cilt, dışkulak ve sindirim yolunda enfeksiyonlara yol 
açarlar. 
 
Legionella (Legionella Pneumophila) 35-55 oC ısıda olağan üstü hızla çoğalan bir bakteridir ve 60 oC’ye 
kadar yaşayabilirler.  Hastalıktan bahsederken Legionaers ve Pontiak ateşi olarak adlandırılırlar. Bu 
virüslerin oluşumu genellikle havuz içinde yapılan su şelalesi, su akıntısı, duş gibi yerlerde ürerler. 
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YÜZME HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASININ TEMELLER İ 
Modern havuz suyu hazırlanmasının çeşitli yöntemleri TSE 11899 belirtilmiştir. İçinde suyu 
olan bir havuzunuz olduğunu düşünün. Yüzenler bu suyun içine mikroorganizmaları ve diğer  
kirlilik maddeleri taşırlar. Bu arada çevre kirliliği de ilave etki yapar. Yani özelliklede açık 
havuzlarda havadaki tozuma, kuş pislikleri ve yosun sporları gibi maddeler de havuz suyuna 
karışırlar. Şimdi bu dış ortamdan gelen kirliliklerin ve onların oluşturduğu etkilerin yok edilmesi 
gereklidir.  
Havuz suyunun hijyenik ve estetik özellikleri açısından tüm zamanlarda yüzülmeye hazır ve 
aynı olması garantiye alınmalıdır. Çünkü ancak bu durumda hastalık yapıcı virüslerden ve 
sağlığa zararlı unsurlardan korunulabilir. Yüzme havuzu suyu hazırlığı ve tüm yan tedbirlerin 
alınması için olan gereklere; kirlilik - temizlik arasındaki dengenin hesap edilmesiyle, TSE 
11899 daki hesap kurallarına uyularak  ulaşılır. Bu kurallar; Havuz suyu güvenliği için her bir 
işlemin ayrıca önemini izah etmektedir. Bu gerekleri yerine getirmemek insan sağlığı için ciddi 
risk oluşturur.  
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HAVUZ AKIŞI 
Yüzme havuzunun giriş ve çıkışları (basış ve emiş ağızları) iyi planlanarak yerleştirilmelidir ki, su havuzun 
her tarafına dengeli dağılsın ölü alan kalmasın ve aynı zamanda içinde yüzülmüş olan su en kısa yoldan 
yeniden hazırlanmak üzere su hazırlık tesisine geri gitsin. Yüzme havuzu içindeki akışı düzenleyen bugün 
temel  2 akış sistemi vardır. Dikey akış sistemi ve Yatay akış sistemi. Yatay akış sisteminde su havuza 
uzun kenarlara yerleştirilmiş olan ağızlardan verilir. Dikey akış sisteminde ise su, havuz tabanına 
yerleştirilen yeterli sayıdaki ve eşit alanları kapsayan ağızlardan belli bir havuz alanını hedef alacak 
şekilde belli bir basınçla ve debi ile verilir. Her 2 sistemde de mümkünse suyun tamamı üstten taşma 
kanalları ile sisteme geri gönderilir. 
 
Üstten taşmalı sistemin tartışmasız avantajı su yüzeyinin temizlenmesi için verdiği olanaktır.  Kirlilikler 
direkt olarak suyun yüzeyine ve bunun hemen altındaki katmanlara çıkarlar. Bu kirlilikler üstten taşırılarak 
kanallar aracılığı ile en kısa yoldan sisteme geri yollanırlar. Her şeye rağmen havuz içinde kirlilik 
oluşturan sedimantasyonlar, tedbir olarak ilave su bakım maddeleri ile  ve günlük havuz dip ve duvar 
temizliği ile yok edilmek zorundadırlar. 
 
Yüzme havuzu suyu hazırlığı ve dezenfeksiyonu ile ilgili olan TSE 11899’a göre akışın mümkünse 
%100’ü eşit olarak üstten taşma kanalına gitmek zorundadır. (Dalga havuzları tasarımı ilave  özellik içerir) 
Bununla birlikte tüm taşmalar boyunca dengeli ve sürekli bir akışın olmasına dikkat edilmelidir. Havuz 
kenarından taşma kanalının içine su akışının üstten serbest bir şekilde dökülmesinden kaçınılmalıdır. 
Üstten taşma kanalının içi haftada bir temizlenmeli ve tasarım buna imkan vermelidir. Taşma kanallarının  
temizleme suyu ayrı bir pissu hattına gönderilmelidir.  
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DOĞRU HAVUZ SU AKIŞI PLANLAMA 
Optimal bir havuz akışı elde etmek su hazırlama tekniği bakımından çok önemlidir. Bu da su 
hazırlama tesisinin kapasitesi ile ilgilidir. Bunun için  havuzun cinsine, kullanım amacına ve 
yüzücü yüküne bağlı olarak havuz su akışının (Su hazırlık tesisi  kapasitesinin) hesaplanması 
büyük önem taşımaktadır. TSE 11899 /5.2 de ve çizelge 10 da  buna ilişkin hesaplama 
yöntemi belirtilmiştir.  
 
Bu formülün tabii ki havuzun yapım aşamasında teknik yorumlar için önemi çoktur. Ana değer 
olarak her yüzücü için 2m3 hazırlanmış suya gerek olduğu söylenebilir. Bununla birlikte 
yüzücülerin ve çevrenin getirdiği kirlilikler tamamen  hazırlık cihazlarında sudan uzaklaştırılır. 
Ölçülebilen değer olarak suda çözünmüş kirliliklere -örneğin cilt artıkları gibi- suyun okside 
edebilme özelliği etki eder.  
 
Ozon basamağı ile entegre edilmiş ve aktif kömür filtrasyonlu yönteme göre kullanılan hazırlık 
cihazları yüzücü başına 1,67m3 su hazırlanması için yeterlidir. Ancak bundan, yüzücü 
sayısının az olduğu zaman tesisat akışının kısılabileceği yada yüzücünün olmadığı ( örneğin 
geceleri) zamanlarda akışın kapatılacağı anlaşılmamalıdır. Durgun su sağlıksız sudur. Çünkü, 
klorun dezenfeksiyon etkisi çok çabuk düşer ve bununla birlikte yosun ve bakterilerin oluşumu 
başlar. Havuz kullanıma bir gün kapatılmış olsa dahi su hazırlık cihazları 24 saat çalıştırılmak 
zorundadır. Bu durum özellikle açık havuzlar için geçerlidir. Çünkü çevreden taşınan önemli 
miktardaki kirlilikler (yosun sporları- kuş pislikleri- deterjan artıkları vb.) önemlidirler. 
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TAŞMA TEKN İĞİNE GÖRE HAVUZ DİZAYNI  
Günümüzde otel havuzları ve halka  açık havuzların  hemen  hemen tamamı Üstten Taşma 
Tekniğine göre inşaa edilmektedirler. TSE 11899 da zorunlu kılınan bu sistem havuz 
suyunun, tüm havuz kenarlarından taşırılması  esasına dayanmaktadır. Böylece yüzeydeki 
kirlilik en kısa yoldan hızlı bir şekilde havuzdan uzaklaştırılmış olur. Taşan su taşma 
kanallarına (savaklara)oradan taşma olukları vasıtasıyla taşma ana arterine ve buradan da 
denge tankına gider. Denge tankına gelen su ise  flokulasyon, filtrasyon, ph düzenleme ve 
klorlama aşamaları ile hazırlanarak  tekrar havuza verilir.  
 
Sistemin avantajları şöyle sıralanabilir: 
1. Su yüzeyindeki kirlilik en kısa yoldan taşırılarak sistemden uzaklaştırılır. 
2. Mükemmel bir mimari estetik sağlar. 
3. Yüzme esnasında havuzun duvarları seyri engellemez ve güvenliği artırır. 
4.Havuzda oluşan dalgalar havuz duvarlarına çarparak geri dönmez ve soğrulur, taşma 
kanalından denge tankına gider. Bu sebeple havuz yüzeyi dalgalı olmaz. 
5.Taşma tekniğine göre dizayn edilmiş havuzların duvarlarında lokal kirlilik meydana gelmez.  
Taşma tekniğine göre dizayn edilecek bir havuzun tüm detayları daha proje aşamasında 
çözümlenmelidir. Taşma kanalı kesiti, havuzda kullanılması gereken inşaa elemanlarının 
miktar ve kapasiteleri, Denge tankı kapasitesi, diğer boru vs. malzemelerin kapasiteleri doğru 
ve yeterli olmalıdır. Bu konularda uzman bir mühendis  en doğru bilgileri verecektir.  
 
Özel havuzlarda da taşma tekniği yaygın olarak tercih edilmektedir. 
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1.Filtrasyon Pompası    
2.Flok dozaj tesisi    
3.TS 11899 uygun filtre tesisi    
4.Isıtıcı      
5.Klor dozaj tesisi      
6.pH(+) dozaj tesisi        
7.pH(-)dozaj tesisi      
8.Elk.kumanda, ölçüm, kayıt 
tesisi    
9.Havuz taban beslemeleri     
10.Taşmalar ve ana toplayıcı 
arter   
11.Rezerv depo  

 



E.ERKOC   May. 2007                                                                                                                                                                                                                          Sayfa17/116

TS 11899/3.2.2  Su hazırlık kombinasyonu Ozon kadem esi 
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Özel havuzlar için ta şma 
tekni ği örnek sistem şeması 

 
1.Filtre + Pompa + ısıtma   
2.Klor dozaj tesisi   
3.pH(+) dozaj tesisi   
4.pH(-)dozaj tesisi     
5.Elk.kumanda, ölçüm, kayıt 
tesisi   
6.Havuz taban beslemeleri     
7.Taşmalar ve ana toplayıcı 
arter   
8.Rezerv depo  
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ÖZEL HAVUZLAR İÇİN YÜZEY SIYIRICI (SKİMMER) TEKNİĞİNE GÖRE HAVUZ DİZAYNI  
Özel  yüzme havuzlarında yüzeydeki kirliliğin 
emilmesi, filtre edilmesi için  skimmer tekniği 
basit ve uygun bir çözüm olabilmektedir. 
UHE-2 de belirtildiği şekilde havuz  duvarına 
yerleştirilecek yeteri kadar Skimmer ile 
ihtiyaç giderilir. Filtre tesisinin emiş hattı 
Skimmer ve dip emiş hattına 
bağlanmaktadır. Filtre emişinin büyük bir 
bölümü skimmer hattından sağlanmalıdır 
(Min. %50) . 
 
Özel yüzme havuzları için geçerli olan UHE-
2 şartnameleri her 35 m2 su yüzeyi için 1 
adet  skimmer yerleştirilmesini istemektedir. 
Ancak havuzun eni 4.5 metreyi geçtiğinde 
filtre tesisinin kapasitesine de uygun olarak 2 
skimmer hatta havuzun formuna bağlı olarak 
daha fazla sayıda skimmer yerleştirilebilir. 
Bahçe havuzlarında skimmerlere ana rüzgar 
yönüne ve dip temizleyicinin hortum 
bağlantısının havuzun her köşesine erişebilir 
olmasına dikkat edilerek yerleştirilmelidir. 
Yeterli sayıdaki besleme nozulları da 
havuzdaki en mükemmel akışı sağlayacak 

konumda yerleştirilmelidirler. Özel havuzlar için olan UHE-2 şartnameleri her  8-14 m2’ye 1 adet besleme nozulu 
öngörmektedir. Havuz çanağının betonu döküldükten sonra beton içinde kalan elemanların yerlerinin değiştirilmesi yada 
yenilerinin eklenmesi hemen hemen mümkün değildir. Bunun için havuz dizaynı ile ilgili seçim yapılırken çok dikkat 
edilmeli ve uzman görüşü alınmalıdır. 
1.Filtre + Pompa + ısıtma   2.Klor dozaj tesisi  3.pH(+) dozaj tesisi  4.pH(-)dozaj tesisi     5.Elk.kumanda, ölçüm, kayıt 
tesisi  6.Havuz duvar beslemeleri     7.Dip emiş  8.Yüzey sıyırıcı (Skimmer)  
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TS 11899’A GÖRE YÜZME HAVUZU TEKN İĞİNDE YÖNTEM KOMB İNASYONLARI 
Yöntem kombinasyonlarının önemli kısmı aşağıdaki bileşenlerdir. Aşağıdaki yöntem kombinasyonlarını 
içeren liste DIN19643’ e uygundur. 
Yöntem: Adsorpsiyon - Topaklama - Filtrasyon - Klorlama (TSE11899/3,2,1) 
Yöntem: Topaklama - Filtrasyon – Ozonlama – Sorbsiyon Filtrasyonu- Klorlama (TSE11899/3,2,2) 
 

Adsorpsiyon:  
Aktif kömür tozlu: Aktif kömür tozu su hazırlık cihazlarının filtrasyon kapasitesine 
bağlı oransal olarak dozlanır. Aktif kömür tozu sulu bir  süspansiyon oluşturularak  
kesintisiz olarak dozlanır.  
  

Flokulasyon 
Havuz suyunda sadece  gözle görülen kirlilikler bulunmaz; aynı zamanda 
görülemeyen suda yüzen askıda koloidal  bakteri, mikrop, vücut yağları, kozmetik 
artıkları gibi kirlilikler de bulunur. Bu çok küçük kirlik maddelerini suda çözünmüş 
maddelerle (örneğin idrar gibi) karıştırmamak gerekir ve bunlar yüksek etkinlikli 
filtrelerde bile çok zor  tutunabilirler. Suya filtreden önce ve pompalardan sonra flok 
maddesi ilave edilerek  küçük maddelerin stabilitesi bozulur (elektriksel) ve sonunda bunlar bir araya 
gelerek topaklaşırlar ve filtre tarafından kolayca tutulabilir hale gelirler. 
Flok maddesinin kesintisiz ve doğru oranda dozlanması önemlidir.  
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Topaklama (Flokulasyon) ve su hazırlama için TSE11899 çizelge 2 de verilmiştir. ki değerler içinde 
aşağıdaki maddeler kullanılır.   
a) Alüminyum sülfat 
b) Alüminyumklorür-hexahidrat 
c) Sodyum alüminat 
d) Alüminyumhidroxiklorür 
e) Alüminyumhidroxikloridsülfat 
f)  Demir (III)-klorid-Hexahidrat 
g) Demirkloridsulfat 
h) Demir (III)-sülfat 
I)  Ozon 
k) Aktif kömür tozu 
l)  Kizelgur 
 
Flok maddesinin kesintisiz ve doğru oranda dozlanması önemlidir.  
 
Demir içerikli flok malzemeleri 6,5-7,6 , Aliminyum içerikli malzemeler 6,5-7,2 arasında, iyi etki ederler. 
Farklı olarak  Alüminyum hydroxidklorid ilaveten 7,4 e kadar etkilidir.  Dozaj için tecrübelere göre %2-5’lik 
çözeltiler uygundur.  
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Çeşitli floklama maddelerinin dozaj yönelim de ğerleri: 
Ham suya minimum flokulant a şılanması  

• Alüminyum tuzları için  0.05g/m3 
• Demir tuzları için 0.1g/m3 olmalıdır. 

 
Topaklayıcı Flok malzemeleri optimum kullanma aralı ğı 
Topaklama Flok maddesi pH-Aralığı 
Alüminyum sülfat  6,8-7,2 
Sodyum alüminat  6,8-7,2 
Alüminyum klorit-heksa hidrat  6,8-7,2 
Alüminyum hipo klorit veya sülfat  6,8-7,2 
Demir-III-klorit-heksa hidrat  6,5-7,6 deniz suyunda 7,8 ’ekadar 
Demir-III-klor sülfat çözeltisi 6,5-7,8 deniz suyunda 7,8’e kadar 
Demir-III- sülfat   6,5-7,6 deniz suyunda 7,8’e kadar 
Alüminyum tuzları pH= 6,5-7,2 
Demir tuzlarıyla  pH= 6,5-7,2 (deniz suyunda 7,8’e 

kadar 
 
Demir içerikli flok malzemeleri 6,5-7,6 , Aliminyum içerikli malzemeler 6,5-7,2 arasında, iyi etki 
ederler. Farklı olarak  Alüminyum hydroxidklorid ilaveten 7,4 e kadar etkilidir.  Dozaj için 
tecrübelere göre %2-5’lik çözeltiler uygundur.  
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Filtrasyon 
Filtrasyon havuz suyunun fiziksel olarak temizlenmesini sağlar. Yüzme havuzu suyu filtresi belirlenmiş 
şartlara (TSE11899/3.3.2 veya TSE 737) uygun olmalıdır.  Konu TSE 11899 da detaylıca verilmiştir . 
Filtre etmek havuz suyunu hazırlamasının en önemli bölümüdür. Tüm görülebilen kirlilikler ve floklama ile 
oluşmuş topaklar filtrece tutulurlar ve ters yıkama ile sistemden uzaklaştırılır. 
 

Tek Tabakalı Filtreler veya TS 737 Su Filtresi. 
Tek tabakalı kum filtresinin; tabaka yüksekliği tanecik grubu ve filtre hızı için değerler çizelge 3'de 
verilmiştir. Ayrıca TS 737 ‘de belirtilen su filtreleri de bu standard için geçerlidir. Bu değerler TS 737’de 
verilmiştir. 
 

ÇİZELGE: Tek Tabakalı  Filtreler için Tanecik Grubu -  Tabaka Yüksekliği - Filtrasyon Hızı 
 Birim Açık Filtreler Kapalı Filtreler 
Tanecik Grubu mm 0.71'den  1.25'e kadar veya 
Tabaka Yüksekliği1) m ≥0.9 ≥1.2 
Bırakılacak boşluk m Filtre materyal yüksekliğinin %25'i + 0.2 m'den fazla 
Filtre Hızı 1) 

a)Tatlı sular için  
b)deniz ve tuzu>2000 mg/l olan 
sular için 

m/h  
≤12 
≤12 

 
≤30 
≤20 

1)Mineralli sular için Filtre hızı ve Tabaka yüksekliği  denenerek bulunur. Denemelerde ÇİZELGE 
değerleri başlangıç için referans alınır. 
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Çok tabakalı filtreler 
Çok tabakalı filtrelerin tabaka yüksekli ği tanecik grubu ve  filtre hızı için de ğerler  çizelgede verilmiştir. 
ÇİZELGE :Çok Katlı Filtreler için Tanecik Grubu - Tabaka Yüksekliği - Filtrasyon Hızı 
 Birim Açık Filtreler Kapalı Filtreler 
Aktif kömür tozu dozajının yapıldı ğı 
durumlarda  
Tanecik grubu   

 
 

mm 
mm 

 
 

c) 0.71'den  1.25'e kadar 
d) ≈0.6’dan 1.6’ya kadar 

Kombinasyon   
Kum/Antrasit 

  
c/e 

Aktif kömür tozu dozajının olmadı ğı 
durumlarda  
Tanecik Grubu  
 
 

 
 

mm 
mm 

 

a) 0.4 'den   0.8 'e kadar 
b) 0.63'den  1.0 'e kadar 
c) 0.71'den  1.25'e kadar 
d) ≈0.6’dan 1.6’ya kadar 
e) ≈ 1.4’den 2.5’e kadar 

Kombinasyon   
Kum/Antrasit 
Kum/bims 
Kum/Kok kömürü 
Kum/Zift veya petrol koku 

 
mm 

 
a/d; b/d; c/e 
a/d; b/e; c/e 
a/d; b/e; c/e 

b/d; c/e 
Tabaka yüksekli ği 
Kum tabakası yüksekliği 
Antrasit yüksekliği 
Bırakılacak boşluk 

m 
 

≥0.6 
≥0.4  
Filtre toplam materyal 
yüksekliğinin % 25'i + 0.2 
m'den fazla 

≥0.6 
≥0.6  
Filtre toplam materyal 
yüksekliğinin % 25'i + 0.2 
m'den fazla 

Filtre hızı1) 
a)Tatlı sular için  
b)Deniz ve tuzu>2000 mg/l olan sular için 

m/h  
≤15 
≤15 

 
≤50 
≤20 

1)Mineralli sular için Filtre hızı ve Tabaka yüksekliği  denenerek bulunur. Denemelerde ÇİZELGE değerleri başlangıç için 
referans alınır. 
 



E.ERKOC   May. 2007                                                                                                                                                                                                                          Sayfa25/116

Absorpsiyon Filtrasyonu: 
Ozon kademeli su hazırlık kombinasyonunda suyun içindeki ozondan kalan artıklar, klor ve bileşikleri, 
stabilitesi bozulmuş kolloidal maddeler ve okside edilmiş kirlilikler Absorpsiyon filtrasyonu ile tutulur. 
Absorpsiyon filtreleri akışı ve yapısı genel olarak çok katlı filtrelerdeki gibidir.  
 
ÇİZELGE   Absorpsiyon Filtreleri İçin Tabaka Yükseklikleri ve Filtre Hızı 
Bilinen büyüklükler Birim Kapalı hızlı filtreler 
Tanecik gurubu  a 
                          b 
                          c 
                          d 

mm 0.5-0.6 
0.6-1.0 
0.7-1.25 
1.6-2.5 

Kombinasyon:  
Alt tabaka kum 
Üst tabaka Aktif kömür tozu 

  
b/a 
c/d 

Tabaka yüksekliği1) 
Alt filtre materyali 
Üst filtre materyali tabakası2) 
 
Kazan üst boşluğu 

 
m 
m 
 
m 

 
>0.4 
>0.7 
 
Toplam filtre materyal tabakası 
yüksekliğinin %30’u + 0.3m. 

Filtre hızı m/h ≤50 
1)  Filtre hızı hiçbir koşulda 50m/h’i aşamaz ve bu tabaka yükseklikleri ≤50m/h hız için geçerlidir.  Düşük 

filtre hızları için 1m3akış için gerekli aktif karbon miktarı 14 litre ve en düşük tabaka yüksekliği 35 cm. 
en az değerler olarak kabul edilmelidir.          

2)  Aktif kömür tozu için sarsılma yoğunluğu >450g/l, klor için yarılama uzunluğu <10cm. 
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Filtre Kazanları İçin Zorunlu İlaveler:  
En az 3 Atü de test edilmiş filtre kazanları aşağıdaki donanımlara da sahip olmalıdır. 
� Adam delikleri:  Çapı en az  D≥400mm’ e (Büyük filtre kazanlarında adam girişine elverişli) ve 2 adet 

olmak üzere müdahale  delikleri üstte ve yanda bulunmalıdır. D≤800mm’ye kadar olan kazanlarda 
gövde komple ikiye ayrılabiliyorsa (Alt ve üst olarak materyaller dökülmeyecek şekilde) ilaveten adam 
deliğine gerek yoktur. 

� Seyir camları:  Filtre içindeki akışı, ters yıkamayı ve filtre materyalinin durumunu gözleyebilmek için 
seyir camları kazanlara yerleştirilir. Tek tabakalı filtrelerde kazan üst boşluğunda, Çok tabakalı 
filtrelerde kazan üst boşluğunda ve gövdede (Filtre materyallerini izlemek üzere) seyir camları 
bulunmalıdır. Camlar kazan içini aydınlatmak için sabit spot yerleştirmeye, seyyar el feneri tutmaya 
elverişli olmalı veya ilave bu iş için cam bulunmalıdır. 

� Manometreler:  Filtre giriş ve çıkış basınçlarını gösterir 2 adet  manometre kazana monte edilmiş 
olmalıdır. 

� Numune muslukları:  Filtre üzerinde ham ve filtre edilmiş su numunelerini alma muslukları 
bulunmalıdır. 

� Ters yıkama şeffaf kontrol borusu: Ters yıkama suyu (Pis su) hattında geçen suyu izleme olanağı 
veren şeffaf (Transparan) kontrol borusu veya gözetleme şişesi bulunmalıdır.  

� Debi metre:  Her filtre tesisine ayrı ayrı olmak üzere filtre su girişine kontrol amacıyla debi metre 
konulmalıdır.  

� Havalandırma:  Kazan üst boşluğundaki havanın tahliyesi için bir düzenek ve ventil bulunmalıdır. 
� Filtre bilgi etiketi:  genel filtre bilgilerinin yazılı olduğu üretici tarafından kazan üzerine monte edilmiş 

olmalıdır. 
Filtre materyalleri;  filtre tesisinin esas elemanları olup, kazan ölçüleri ve ÇİZELGE 4-5-6 ya göre 
hazırlanmış uygun evsaf ve kalitedeki  materyallerin imalatçı tarafında teslimi zorunludur.  
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Filtrelerde Ters Yıkama  
Filtrenin devir-i daimi esnasında tuttuğu madde ve mikro organik kirliliği ters 
yıkama  ile filtre ortamından uzaklaştırmak gereklidir. Suyun sağlık koşullarına 
uygun olmasını garanti etmek için çalışma zamanından bağımsız olarak en az 
haftada 2 defa (Açık tesislerde çevre şartları, kullanım yoğunluğu ve diğer 
etkileyici faktörler ayrıca dikkate alınmalıdır.) ters yıkama yapılmalıdır. Kurallarına 
uygun bir ters yıkama ile filtre etkinliği artırılarak doğru su kalitesi elde edilir 
(Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik açıdan). Düzenli ve yeteri kadar ters yıkama 
çok önemlidir. Bunun için filtre ters yıkamasının otomatik olması tavsiye edilir. 
Ters yıkama süreci kesintiye uğramamalı ve tesisat ters yıkama  suyunun 
sistemden tümü ile uzaklaşmasını güvenle sağlamalıdır. Ters yıkama için gerekli 
su denge deposunda daima hazır bulunmalı ve eksilen kısmın otomatik olarak 
tamamlanması güvencede olmalıdır. Gerekli durumlarda  atık su birikme çanağı 
yapılabilir.  

Tek Tabakalı Filtrelerde Ters Yıkama İçin Geçerli De ğerler:  

Tek Tabakalı Filtrelerde Hava+Su Yıkaması 
Örneğin tanecik grubu 0.71-1.25 mm’ olan tek tabakalı filtrede hava+su 
yıkamasında (Ters-Yıkama) işlemler; 
1. İşlem:  Filtre kazanının havalandırılması ve suyun alçalma seviyesi atık su hatlarının üst 
kenarına gelmesi gerekir.  
Su ile ters yıkama ≈3 dakika, Su Hızı ≈ 60m/h den 65m/h’ e kadar Su sıcaklığı ≈25 0C  
2. İşlem:  Hava ile kabartma ≈5 dakika,   Hava Hızı ≈ 60m/h 
3. İşlem:  Su Yıkaması 3 dakikadan 5 dakikaya kadar; Su Hızı ≈ 60m/h’ den 65m/h, Su 
sıcaklığı 25 0C  
4. İşlem:  Ön filtre edilmiş  suyun deşarj edilmesi(Durulama) 
5. İşlem:  Filtrasyon konumuna dönülmesi 
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Tek Tabakalı Filtrelerde Su Yıkaması 
Örneğin tanecik grubu 0.71-1.25 mm’ olan tek tabakalı filtrede su 
yıkamasında (Ters-Yıkama) işlemler; 
 
1. İşlem:  Filtre kazanının havalandırılması ve suyun alçalma seviyesi 
atık su hatlarının üst kenarına gelmesi gerekir.  
Su ile ters yıkama ≈6-7 dakika, Su Hızı ≈ 60m/h den 65m/h’ e kadar Su 
sıcaklığı ≈25 0C  
 
2. İşlem:  Ön filtre edilmiş  suyun deşarj edilmesi (Durulama) 
 

3. İşlem:  Filtrasyon konumuna dönülmesi 
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Çok katlı Filtrelerde Ters Yıkama: 
Tek katlı Filtrelerin yıkanması ile ilgili ana prensipler çok katlı filtreler içinde aynen geçerlidir. Ancak çok 
katlı filtrelerde tek katlı filtrelerden farklı olarak hava+su yıkaması uygulanmamalı, yalnızca su yıkaması 
işlemi uygulanmalıdır. Su hızı ve yıkama süresi; yerleştirilmiş olan filtre materyalinin tipine ve yıkama 
suyu sıcaklığına dikkat edilerek  seçilmelidir.  
25 0C Su sıcaklığı için ÇİZELGE 5’de belirtilen materyal kombinasyonu a/d Su hızı 50m/h - 55m/h ve 
materyal kombinasyonu b/d,b/e ve c/e olduğu taktirde 60m/h -65  m/h uygulanmalıdır. 
 

Filtrasyon İşleminin Ba şarısının Kontrolü: 
Hemen filtre çıkışından alınacak filtre edilmiş su numunesi ile yapılır. Sonuçlar Çizelge 6 ile 
karşılaştırılmalıdır 
 
ÇİZELGE 6- Filtrasyonun Başarısının Kontrolü İçin Değerler: 
Parametre Birim Filtre edilmi ş sudaki de ğer 
Bulanıklık FNU1) 0.20 
Ortho - fosfat fosfat olarak mg/l 0.005 
Demir2) mg/l 0.020 
Alüminyum2) mg/l 0.050 
1)FNU Formazin nephelometrik birim 
2)Sadece çizelge 2’ deki malzemeler için. 
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Aktif Kömürlü Filtrelerin Ters Yıkaması 
Aktif kömürlü Absorpsiyon filtreleri yalnızca su ile yıkanırlar. Ters yıkama işlemi min 2, en çok 7 gün 
içinde mutlaka yapılmalıdır. 
1.  aşama: Filtre yatağının havalandırılması 
2.  aşama: Su ile yıkama 3-6 dk. Hız: 60-65m/h. 
3.  aşama: İlk filtre suyunun kanala verilmesi 
4.  aşama: İşletme hazırlığı 
        

Sorpsiyon Filtrasyonu İşleminin Ba şarısının Kontrolü:  
Hemen filtre çıkışından alınacak sorbe edilmiş su numunesi ile yapılır. Sonuçlar çizelge 7 ile 
karşılaştırılmalıdır. Aktif kömürün etkinliğinin azalması redoks geriliminin kıyaslamalı ölçümü ile belirlenir. 
Absorpsiyon filtresi girişindeki ozonlu su ile sorpsiyon filtrasyonundan geçen filtreden çıkış suyu en az 
redoks gerilimi farkı 250mV (Pt-Ag/AgCl 3m KCl) olmak zorundadır.  
Not: Redoks ölçümü ile ilgili doğru değerlerin alınması için gerekli süre ve şartlara uyulmalıdır.  
 

ÇİZELGE- Sorpsiyon  Filtrasyonun Başarısının Kontrolü İçin Değerler 
Parametre Birim Filtre edilmiş suda 
Bağlı klor mg/l <0.1 
Ozon mg/l 0.050 
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Filtreler için TS 11899 a göre hesaplanmı ş bazı ÖLÇÜ VE M İN.KAPAS İTELER 
Filtre iç çapı ∅ (mm) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 
Filtre yüzeyi m2 0,28 0,50 0.78 1,17 1,54 2,01 2,55 3,14 3,80 4,52 5,31 6,16 7,07 
*50 m/h hız için 
m3/h  Kapasite  

14 25 39 58 76 100 127 157 190 226 265 307 353 

30 m/h hız için m3/h  
Kapasite  

9 15 24 34 45 60 75 95 115 135 160 185 215 

20 m/h hız için m3/h  
Kapasite 

6 10 16 20 31 40 51 63 76 90 106 123 141 

*Yalnızca çok tabakalı filtrelerde 50m/h  hıza müsaade edilmektedir. Tuzlu sularda hız en çok 
20m/h alınabilir. 
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TSE11899/3.3.2.1  ÇİZELGE 4 E GÖRE HESAPLANMI Ş TEK TABAKALI F İLTRE MİN. TABAKA 
YÜKSEKL İKLER İ 
Filtre iç çapı ∅ 
(mm) 

 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

Tabaka yüksekliği 
(mm) 

Tane 
büyüklüğü 
(mm) 

Kg Kg Kg Kg kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 

Filtrasyon 
tabakası 

             

1200mm. kuvarz 
kumu 

0,63-1,25 960 1500 2250 2855 3870 4875 6000 7305 8685 1020
0 

1182
0 

1367
5 

Destek tabakaları              
100mm kuarz 
çakılı 

2,00-3,15 80 125 190 250 325 400 500 610 725 850 985 1130 

100mm kuarz 
çakılı 

2,00-5,60 80 125 190 250 325 400 500 610 725 850 985 1130 

100mm kuarz 
çakılı 

5,60-8,00 80 125 190 250 325 400 500 610 725 850 985 1130 
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TSE11899/3.3.2.2  ÇİZELGE 5 E GÖRE HESAPLANMI Ş ÇOK TABAKALI F İLTRE  MİN. TABAKA 
YÜKSEKL İKLER İ 
Filtre iç çapı ∅ (mm)  800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 
Tabaka yüksekliği 
(mm) 

Tane 
büyü
klüğ
ü 
(mm) 

 kg kg kg kg kg kg kg Kg Kg kg kg kg 

Filtrasyon tabakası:              
600mm hidro 
antrasit-H 

N-
1,20 

300* 470* 700* 925* 1210
* 

1525
* 

1885
* 

2280
* 

2715
* 

3185
* 

3895
* 

4240
* 

600mm kuarz kumu 0,40-
0,80 

480 750 1125 1475 1935 2435 3000 3650 4340 5100 5910 6785 

Destek tabakaları              
100mm kuarz çakılı 1,00-

2.00” 
80 125 190 250 325 400 500 610 725 850 985 1130 

100mm kuarz çakılı 2.00-
3.60 

80 125 190 250 325 400 500 610 725 850 985 1130 

100mm kuarz çakılı 3.00-
5.00 

80 120 180 240 320 390 490 600 720 840 975 1120 

*Litre olarak hidro antransit 
Not: Filtre tabakası tüm katman boyunca eşit yüzey büyüklüğünde ve düzgün silindirik şekilde olmalıdır. 
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Dezenfeksiyon ve Oxidasyon 
Dezenfeksiyonun ilk görevi, yüzücülerin enfeksiyon riskinden uzak kalabilmeleri için havuz 
suyu içine taşınmış hastalık yapıcı virüslerin tamamının öldürülmesidir. Dezenfeksiyonun 
etkinliği, mikrop öldürücü olarak  (Pseudomonas aeruginosa) 30 saniye içinde %99’unu 
öldürmeye dayanır. Mikrop öldürme hızı redoks potansiyeli ölçümü ile anlaşılır. Yukarıda 
bahsedilen mikrop öldürme hızı için gereken 700 mV redoks potansiyeli elde etmek için de iyi 
temizlenmiş suda serbest klor kesinlikle 0.2 mg/l olmalıdır.  
 
Redoks potansiyeli, suyun içine uygun bir yerde daldırılmış olarak bulunan Bezug elektrodu 
(Kalomal veya gümüş) ile bir platin veya altın elektrod aracılığıyla ölçülür. Redoks 
potansiyelinin ölçümü kolay değildir. (Elektrotlar kirlenir ve düzenli olarak temizlenip yeniden 
kalibre edilmek zorundadırlar) Ayrıca bunun ölçümü ne dezenfeksiyon maddelerinin içeriğinin 
ölçümünün yerine geçer ne de dezenfeksiyon madde dozajının genel ayarının işini yapar. 
TSE 11899 da havuz suyunda sürekli izlenmesi gereken parametrelerden birisi de redoks 
gerilimidir ve minimum redoks değeri deniz suyu için 700, tatlı su içinse 750 mV Tur.  Genel 
kullanımlı havuzlarda sadece oksidasyon etkisi olan dezenfektanlara müsaade edilmektedir. 
Aynı zamanda  filtrasyonla sudan uzaklaştırılamayan suda çözünmüş organik kirlilik 
maddeleri oksidasyon yolu ile  örneğin, cilt artıkları ter ve tükürük oluşumları gibi indirgenirler. 
Ozon tek başına havuz içinde etkili değildir ve yalnızca su hazırlık aşamasındaki bir kademeyi 
(TSE11899 3.2.2) YÜKSEK OKSİDASYON GÜCÜYLE OLUŞTURUR.  
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Havuz suyu dezenfeksiyonu TEMEL 3 ŞARTI KARŞILAMALIDIR.       
1-Doğrudan havuzun içine yapılması  gereken  dezenfeksiyon sürekli olmalıdır. 
2-Filtre cihazının tutamadığı organik kirlilik, okside edici dezenfektanlarca parçalanıp yok edilmelidir. 
3-Havuz suyunun dezenfektan etkinliği, basit ve güvenilir bir yolla sürekli ölçülüp kontrol edilebilmelidir. 
 
TSE11899 3.2.2 de Filtrasyon kademesinden sonra ozonlama yapılır. Bu ozonlama bir reaksiyon tankı 
içinde (min 3 dakika) ozonla reaksiyona tabii tutulur. Burada işlevini yapan ozon ve reaksiyonun ilave 
sonuçları aktif kömür filtresi ile sudan tutulur. Havuza giden temiz suda  max.0.05 mg/l ozon bulunmak 
zorundadır. Genel olarak tüm dezenfeksiyon metotlarında dezenfeksiyon maddesi filtre edilmiş havuz 
suyuna filtreden sonra direkt olarak verilmek zorundadır. Su içindeki klor ürünlerinin dezenfeksiyon etkisi 
serbest alt klor asitlerinin (HClO) miktarına bağlı olarak çıkar ki bu da pH değerine bağımlı olarak  
Hypoklorit (ClO) ve hidrojen iyonlarına ayrılmasına bağlıdır.  Aşağıdaki tabloda artan pH değeri 
karşısında serbest alt klor asidinin azaldığı oransal olarak görülmektedir. Buradanda pH değerine bağlı 
olmak üzere klorun su içindeki dezenfeksiyon etkisi görülebilir. 
 

PH değeri HClO (%)  
Oranı 

(ClO- + H+) (%) 
Oranı 

6.0 96.8 3.2 
7.0 75.2 24.8 
7.5 49.0 51.0 
8.0 23.2 76.8 
9.0 2.9 97.1 

Havuz suyunun pH değeri yükseldikçe aynı dezenfeksiyon etkinliğini sağlamak için daha fazla klora gerek 
duyulmaktadır.  TSE 11899 da pH 6.5 - 7.6 aralığında  havuzlarda serbest klor miktarı min. 0.3mg/l 
olması şart koşulmaktadır 
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Ozon kademesi (TSE 11899/2,1,c) 
Ozon (O3) aktif formdaki oksijendir (O2) ve kuvvetli bir oxidasyon maddesidir. Zehirliliğinden 
dolayı sadece su hazırlık hattının içinde bir kademe olarak  yerleştirilir, Filtre edilmiş suya 
ozon verilir, ozon 3 dakika süre ile bir reaksiyon tankı içinde işlevini yerine getirir, sonrasında 
proses reaksiyon tankından çıkan suyun aktif kömür filtresinden geçirilmesi ile sonlanır.  Aktif 
kömür filtresi çıkışında  max. 0.05 mg/l ozon ölçülmek zorundadır. Hazırlık hattında 
dezenfeksiyon maddesi olarak Ozonun kullanımı , klorun  havuz suyu içindeki 
fonksiyonundan farklıdır. Sadece klorla dezenfeksiyon yapılan bazı havuzlarda (terapi,sağlık 
gibi),  ilave olarak Ozon yöntemi de kullanılmalıdır.   
Ozonlamanın Avantajları; 
Etkili yosun öldürme gücü 
Organik kirliliklerin (örneğin idrar gibi) oxidasyonu 
Düşük miktarda Trihalojenmetan 
Havuz suyunda düşük klor yoğunluğu 
Bozulmuş artık kalmaması 
Gaz formundaki Ozon onun sulandırılmış çözeltisi gibi (max.25 mg/l O3) çok dayanıksızdır ve 
bu sebeple kullanılacağı yerde üretilmelidir. Ozon üretici cihaz için önemli miktarda bir yatırım 
ve ilave donanımlar (örneğin; hava kurutucu, ozon yıkayıcı, aktif kömür filtresi gibi) 
gerekmektedir.  
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Trihalojenmethan (THM):  Havuz suyu içine bulunan organik kirliliklerle serb est klorun etkile şimi 
bağlı kloru olu şturur. Devamı olan reaksiyonda da bir Halojen olan klor THM’yi olu ştur. Buna 
sebep olan kirlilikler yüzücüler tarafından suya ge tirildi ği gibi , doldurma suyundan,  uygun 

olmayan plastik maddelerden  
ve hatta hatalı dezenfeksiyon 
malzemelerinden havuza 
gelebilirler. 
  
Oluşan THM gazı su yüzeyinden 
çıkar bu arada yüzücüler tarafından 
solunurlar. 
THM’nin analizi işletme şartlarındaki 
havuz suyu rutin ölçümlerinde 
belirlenemez.  
 
THM’nin üst değeri 
TSE11899/Çizelge 1 de havuz suyu 
içindeki kloroform olarak 0.02mg/l 
ile sınırlandırılmıştır.  THM özellikle 
kapalı havuzlar 
için çok çok 
önemlidir. 
Havuz suyu 
içindeki 

THM’nin konsantrasyonunun indirgenmesi için; Aktifkömür tozu Absorbsiyonu  uygulanır veya ozon 
+ reaksiyon tankı + aktif kömür filtreli bir su hazırlık kademesi devreye sokulur. Ozon’lu cihazlarda 
THM’yi teşkil eden  madde okside edilir ve absorbsiyon sırasında elimine edilerek desenfeksiyon 
basamağından önce (klorlama) THM oluşumu önlenmiş olur. TSE 11899/3.3.2.2 de anlatılan çok 
tabakalı filtreler THM oluşumunun sebebi olan malzemelerin tutulmasında çok iyi sonuç verirler. 
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PH - Değeri 
pH değeri ölçülebilen bir sayıdır. Asit,nötr 
veya alkali reaksiyon hakkında fikir verir. pH 
skalası:  0: Kuvvetli asit - 7: Nötr - 14: 
Kuvvetli alkalidir. Şu göz önüne 
alınmalıdırki; örneğin, 6 pH değerindeki bir 
çökelti, pH’ı 7 olandan 10 misli asidiktir. pH 
değeri 8 olan bir çözelti de pH’ı 7 olandan 
10 misli alkalidir. Havuz suyu hazırlığında; 
dezenfeksiyon maddelerinin (klor), 
çökelticinin, elektriksel ölçümlerin ve suyun 
cilt-göz için uygunluğu açısından pH 
değerinin önemi büyüktür. İnsan cildinin pH 
değeri 5,5’dir. Havuz için öngörülen değer  
insan cildi için olasılıkların en idealidir. 

Asidik havuz suyu gözleri kızartır. Çünkü, göz yaşının pH değeri cilde göre yüksektir (7,0-7,5 
arasındadır). Ayrıca düşük pH değeri havuzdaki metal aksamlara da kötü etki eder. Birçok 
sebep dikkate alındığında TSE11899 pH sahasını gerekleri en iyi yerine getirecek şekilde 
kesinleştirmiştir. Buna göre pH değeri 6,5’in altında ve 7.8 in üstünde olmamalı ve flok 
maddeleri kullanıldığında pH değeri etkili Flokulasyon için gerekli değerleri aşmamalıdır. 
Flokulasyonun fonksiyonu kusursuz değildir ve dezenfeksiyon maddelerinin etkisi (klor) aynı 
miktardaki dozajı hissedilir şekilde indirger.  Aynı zamanda kalkerleşme de yapabilir. 
Kusursuz bir havuz suyu hazırlığı sadece; pH değeri dar bir sahada - aynı seviyede 
duruyorsa mümkündür  
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PH değerinin ayarı için a şağıda verilen maddeler kullanılır. 
a) Kostik soda 
b) Sodyum karbonat (Soda) 
c) Sodyum bikarbonat 
d) Sodyumbisülfat 
e) Tuzruhu (asidi) 
f)  Sülfürik asit 
g) Karbondioksit 

Asit Kapasitesi KS4,3  
Asit kapasitesi aslında su içinde çözünmüş hyrojenkarbon iyonlarının stabil hallerinin 
konsantrasyonudur. Hyrojenkarbonat asitle birlikte karbonik asiti su ile CO2’ye ayrıştırır. Rijik 
hyrojen karbonatla birlikte su ve karbonat iyonlarına ayrışır. Bununla birlikte suyun pH değeri 
asit veya yükseltici ilaveleriyle uzun süre stabil kalır.  
Bu sebepten dolayı TSE11899 da tüm yüzme havuzları için (Sıcak masaj havuzları hariç)  
Min.asit kapasitesi değeri: KS4,3    = 0.7 mol/m3 tavsiye edilir. Doldurma suyunun asit 
kapasitesi düşük olmak zorundadır. Sıcak masaj havuzlarında  Min.asit kapasitesi değeri: 
KS4,3    = 0.3 mol/m3 tür. 
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Su Sertli ği 
Su sertliğini, Magnezyum ve kalsiyum iyonlarının varlığı belirler. Toplam sertlik kavramından kalsiyum ve 
Magnezyum tuzlarının toplamı anlaşılır. Bundan başka farklılık geçici ve kalıcı sertlik arasındadır. Geçici 
sertlik kalsiyum hidrojen karbonat (ya da Magnezyum hidrojen karbonat)’ ın oluşumunun sonucudur. 
Hidrojen karbonatın indirgenmesi ya da ayrışması sırasında suda çözünmeyen karbonat ortaya çıkar . Bu 
sebeple geçici sertlik olarak adlandırılır. Zira geçici sertlik direkt olarak suyun asit kapasitesine bağlıdır. 
Buradan da yüksek asit kapasiteli yüzme havuzu sularında muhtemelen kalker çökmesinin arttığı sonucu 
çıkar. 

 

TAZE SU İLAVES İ 
Havuz suyunun tazelenmesi için günlük her yüzücü başına en az 30 lt. su ilavesiyle olur. İlave 
su, kayıplar ve filtre yıkaması için harcanan su miktarını ayrıca karşılar. 

HAVUZ TABAN VE DUVAR TEM İZLİĞİ 
Havuzlarda taban ve duvar temizliği düzenli olarak yapılmak zorundadır.   
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Havuz suyu kalite ara ştırması için ba şlangıç noktası olarak Redoks :  
Havuz suyu araştırmasında daima ilk bakılması gereken parametre redoks değeridir. Redoks kavramı 
redüksiyon ve oxsidasyon  kelimelerinin ilk hecelerinin birleşiminden ortaya çıkmıştır.  redüksiyon(indirgemek) 
etkisi kirlilik maddelerini, okside eden serbest aktif klordur. Klorlanmış suyun Redoks potansiyelinin değeri; 
oksidasyon ve indirgeme etkilerinin oranları  önemli  sağlık  parametreleridir. Her yüksek Redoks potansiyeli; 
yüksek oksidasyon etkisi ve yosun öldürme hızı için kavram olarak sadece klor miktarı değildir. Bilakis bunun 
değeri su içinde bulunan kirliliklerede bağlıdır. pH değeri TSE11899 da belirlenen 6,5 - 7,3 arasında ise ve 
Redoks potansiyeli 750 mV  ise bu değerler doğru sağlık parametrelerini verirler. Bu değerin altına 
düşüldüğünde (örneğin 700 mV) cihazlar  hemen kontrol edilmelidirler. Havuz suyunun geçiçi kirliliğinin sebebi; 
çalışmayan flok dozaj cihazı yada serbest klor miktarının düşük olması olabilir. Havuz çevresinin temizliğinden 
havuza gelen kirli sular ve temizlik maddeleri Redoks Potansiyeli  için çok zararlıdırlar. Bu yüzden havuz 
çevresinin temizliğine çok dikkat edilmelidir. Tüm temizlik maddeleri deterjan içerirler. Bunlar dezenfeksiyonun 
etkinliğini ve suyun kalitesini bozarlar. Bu iş için ayrı bir personel çalıştırılmalı çevre temizliği yapılırken tesis 
kapatılarak taşma ana artellerdeki kanala bağlanan vana açılarak havuz çevresinin yıkama sularının havuz 
tesisatına karışmadan direkt kanala akıtılması sağlanmalıdır. Ayrıca bu işlem bittikten sonra taşma kanallarıda 
iyice yıkanmalı ve ondan sonra sistem tekrar işletmeye alınmalıdır. 
35 yıldan beri Redoks gerilimi yüzme havuzu tekniğinde havuz suyunun hijyenik olarak değerlendirilmesinde 
kullanılmıştır. Redoks geriliminin yardımıyla yosunların öldürülmesinin sürekli kontrolü mümkün olmaktadır. 
Havuz suyunun Redoks gerilimi + mV (milivolt) gerilim olarak verilmektedir. pH değerine bağlıdır, bu nedenle 
verildiğinde pH değeri ile birlikte söylenmelidir. Klorlama yapılmış bir havuz suyunun Redoks gerilim değerinde, 
o anda suda olan kirlilikler de dikkate alınarak dezenfeksiyon maddesinin oksidasyon ve dezenfeksiyon etkisi 
tam olarak görülmüş olur. Aynı miktarda klor örneğin kirlilik oranı daha az olan bir suya verildiğinde Redoks 
gerilimi daha fazla çıkacaktır. Günümüzde ölçümde daha çok kalomel yerine gümüş/ gümüşklorid kombinasyonu 
(Ag/AgCl) kullanılmaktadır. Bu sistem için değerler yaklaşık 50mV daha yüksektir.Yüzme havuzu su kalitesi 
araştırıldığında daima ilk bakılacak nokta redoks olmalıdır. Sonrasında pH ve serbest klor gelmelidir. Redoks 
ölçümü yapılmayan havuzlar daima şüpheli olarak düşünülmelidir. 
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HAVUZ FİLTRASYONU   GENEL KULLANIMLI HAVUZ F İLTRELER İ (TSE 11899) 
 
 
 
 
 
 

Filtrasyon havuz suyunun fiziksel olarak 
temizlenmesini sağlar. Yüzme havuzu suyu 
filtresi belirlenmiş şartlara (TSE11899/3.3.2 veya 
TSE 737) uygun olmalıdır.  Konu TSE 11899 da 
detaylıca verilmiştir . Filtre etmek havuz suyunu 
hazırlamasının en önemli bölümüdür. Tüm 
görülebilen kirlilikler ve floklama ile oluşmuş 
topaklar filtrece tutulurlar ve ters yıkama ile 
sistemden uzaklaştırılır. 
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FİLTRE İÇ AKIŞI 
FİLTRE İÇ AKIŞI 

 

Filtrasyon esnasında yüzeyi ve di ğer 
tabakalar düzgün ve homojen katmanlar 
halinde baskılanmı ş, Ters yıkamada ise 
homojen, düzgün ve kabarmı ş. 

Doğru filtre akı şı 

 

Filtrasyon esnasında yüzeyi ve di ğer 
tabakalar düzgün ve homojen katmanlar 
halinde baskılanmı ş. 
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HATALI F İLTRE AKIŞILARI 

  

 
 
Hatalı iç akış nedeniyle filtre yüzeyleri düzgün değil, katmanlar karışmiş. 
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Filtreler için TS 11899 a göre hesaplanmı ş bazı ÖLÇÜ VE M İN.KAPAS İTELER 
Filtre iç çapı ∅∅∅∅ (mm) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 
Filtre yüzeyi m2 0,28  0,50 0.78 1,17 1,53 2,01 2,54 3,14 3,80 4,52 5,30 6,15 7,06 
*50 m/h hız için m3/h  
Kapasite  

14 25 39 58 76 100 127 157 190 226 265 307 353 

30 m/h hız için m3/h  
Kapasite  

9 15 24 34 45 60 75 95 115 135 160 185 215 

20 m/h hız için m3/h  
Kapasite 

6 10 16 20 31 40 51 63 76 90 106 123 141 

*Yalnızca çok tabakalı filtrelerde 50m/h  hıza müsa ade edilmektedir. Tuzlu sularda hız en çok 
20m/h alınabilir. 
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TSE11899/3.3.2.1  ÇİZELGE 4 E GÖRE HESAPLANMI Ş TEK TABAKALI F İLTRE  MİN. 
TABAKA YÜKSEKL İKLER İ 
Filtre iç çapı ∅ (mm)  800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 
Tabaka yüksekliği 
(mm) 

Tane 
büyüklüğ
ü 
(mm) 

Kg Kg Kg Kg kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 

Filtrasyon tabakası              
1200mm. kuvarz 
kumu 

0,63-1,25 960 1500 2250 2855 3870 4875 6000 7305 8685 1020
0 

1182
0 

1367
5 

Destek tabakaları              
100mm kuarz çakılı 2,00-3,15 80 125 190 250 325 400 500 610 725 850 985 1130 
100mm kuarz çakılı 2,00-5,60 80 125 190 250 325 400 500 610 725 850 985 1130 
100mm kuarz çakılı 5,60-8,00 80 125 190 250 325 400 500 610 725 850 985 1130 
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TSE11899/3.3.2.2  ÇİZELGE 5 E GÖRE HESAPLANMI Ş ÇOK TABAKALI F İLTRE  MİN. 
TABAKA YÜKSEKL İKLER İ 
Filtre iç çapı ∅ (mm)  800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 
Tabaka yüksekliği 
(mm) 

Tane 
büyüklüğ
ü 
(mm) 

 kg kg kg kg kg kg Kg Kg kg kg kg kg 

Filtrasyon tabakası:              
600mm hidro 
antrasit-H 

N-1,20 300* 470* 700* 925* 1210
* 

1525
* 

1885
* 

2280
* 

2715
* 

3185
* 

3895
* 

4240
* 

600mm kuarz kumu 0,40-
0,80 

480 750 1125 1475 1935 2435 3000 3650 4340 5100 5910 6785 

Destek tabakaları              
100mm kuarz çakılı 1,00-

2.00” 
80 125 190 250 325 400 500 610 725 850 985 1130 

100mm kuarz çakılı 2.00-
3.60 

80 125 190 250 325 400 500 610 725 850 985 1130 

100mm kuarz çakılı 3.00-
5.00 

80 120 180 240 320 390 490 600 720 840 975 1120 

*Litre olarak hidro antransit 
Not: Filtre tabakası tüm katman boyunca eşit yüzey büyüklüğünde ve düzgün silindirik şekilde olmalıdır. 
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ÖZEL HAVUZ F İLTRELER İ 
Genel kullanımlı standartlara uygun filtrelerden farklı olarak boyutlerı ve filtre etkinlikleri azaltılmıştır. Kum, 

Kum+aktif kömür, Diatomit, kartuşlu tipleri vardır. Bunların her biri özellikleri 
itibariyle pek çok alt türeve sahiptir. 
 
Kum Filtreleri: Hemen hemen her tip havuza uygun farklı kapasitelerde kolayca 
boyutlandırılabilen,dayanıklı ve eskimeye kapalı filtrelerdir. Filtran maddenin ( 
kuartz kumu) değişimi ortalama 5 senedir. Farklı katman yükseklik ve materyal 
büyüklükleri uygulama alanı bulmuştur. İlaveten aktif kömür ile etkinliği artırılmış 
modeller geliştirilmiştir. 
 
Diatomitli filtreler:  Yüksek Filtrasyon etkinliğine sahiptirler.Filtrasyon inceliği 
bakımından en üst sınıfi teşkil ederler,0,002 ila 0,005 mm çaplı partikülleri 

tutabilme özellikleri vardır ki,bazı büyük bakteriler dahi bu tip filtrelerde tutulabilirler. Buna bağlı olarak bu tip 
filtrelerde flokulant kullanımı gerekli değildir, hatta kullanılması halinde filtrenin birdenbire tıkanması söz 
konusudur. Yüksek filtreleme kalitesinin yanısıra,düşük kimyasal madde tüketimi ve su sarfiyatının olmaması bu 
filtre tipinin belli başlı üstünlükleridir. 
Ekipman olarak hassastır ve diatomit düzenli takviyesi gereklidir ve belirli bir işletme maliyeti getirir.Çevresel 
etkilerle fazla kirlenen havuzlarda filtrenin süratle tıkanması söz konusudur, gözeneklerin çok küçük olmasıda 
dikkate alındığında suyun geçişi tamamen engellenir, bu durum bu tip filtrelerin en büyük sıkıntısıdır, 
manometrenin sürekli takibi gereklidir. Kullanımı bakımından  diğer filtre türlerine göre pek çok dezavantaja 
sahiptir. 
 
Kartu şlu Filtreler:   Bu tip filtrelerin az yer tutmaları, basit yapılı olmaları ve hassas filtrasyon yapabilmeleri (0,01 ila 0,02 
mm ) en büyük avantajlarıdır. Çevresel etkiler nedeniyle KİRLENME nin yoğun olduğu havuzlarda kullanılması uygun 
değildir. Kartuşların temizlenmesi genellikle çok başarılı netice vermez sık sık yenilenmesi gerekir. Kartuş yenilenmesi 
ise maliyetini yükseltecektir. 
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FİLTRASYON MALZEMELER İ 
1- Silis (Quarz) Kumu ve Çakılı:  Silis kumu ilk kullanılan filtrasyon maizemesi olup, bugün hala ana 
filtrasyon malzemesi olarak kabul edilmektedir. Buna neden maliyetinin nispeten ucuz olması, kolaylıkla 
temin edilebilmesi ve bu malzeme ile ilgili yeterli miktarda tecrübeye sahip olunmasıdır. Filtrelerde 
kullanılan kum ve çakıl genellikle %90-98 silistir. Standandar %90'dan aşağı silis içeren keza 
konkasörden çıkan kırık kumun kullanılmasına müsade etmemektedirler. Kumun tane yoğunluğu 2500-
2700 kg/mj dökme yoğunluğuda 1550-1600 kg/m3 tür. 

 
2- Hydroantrasit: Hydroantrasil + Antrasit kömürünün, kırlarak granüle edilmesi, termik işlemden 
geçirilerek yoğunluğunun azaltılması ile elde edilmektedir. Genel olarak sanayide su arıtımında 
deminirilasyon filtrasyonunda, su filtralizasyonunda üst filtrasyon malzemesi olarak kullanılmaktadır. 
Yüzme havuzIanda genel olarak kullanılan iki tip hydroantrasitin özellikleri aşağıda verilmiştir. 

 
Hydroantrasit N (TS 11899 da yer verilmemiştir, ancak havuz tekniğinde kullanılmaktadır) 
a- Tane büyüklüğü ve dökme yoğuniuğu    0,6-1,6 mm  730 kg/m3  
b- Tane büyüklüğü ve dökme yoğunluğu     1,4-2,5 mm  720 kg/m3 

c- Tane yoğunluğu         1450kg/m3 

d- Porozitesi          % 8,5 
 
Hydroantrasit H (TS 11899 Öngörülmüştür)  

a- Tane büyüklüğü ve dökme yoğunluğu     0,6-1.6 mm 500 kg/m3 
b- Tane bü}üklüğü ve dökme yoğunluğu     1,4-2,5 mm 480 kg/m3 

c- Tane Yoğunluk         1650 kg/m3 

d- Porozitesi          % 48,5 
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Bims:  Bims volkanik bir malzeme olup, % 90 amorf silistir. Asit ile yapılan denemede zayi at % 2'nin 
altında kalmıştır. Literatürlerde bilgi bulunmamasına rağmen fiziksel özellikleri, poröz bir malzeme olan 
Hydroantrasit'e benzemektedir. Havuz filtrelerinde 1,6-2,5 mm tane büyüklüğünde üst filtre malzemesi 
olarak kullanılmaktadır._ 
 
a- Tane Büyüklüğü         1,6 - 2,5 mm 
b- Dökme Yoğunluğu       600 kg/m3 

c- Islak Yoğunluğu         800 kg/m3 

 
Aktif Kömür:  Aktif kömür, kömürün termal yolla aktif hale getirilmesi ile elde edilmektedir. Yüzme havuzu 
sularının, klor, klor bileşiklerinden. keza ozon kademesinden sonra artık ozon ve reaksiyon sonuçlarından  
arındırılmasında kullanılmaktadır. Granül halinde filtrelerde kullanılmakta, toz olarak klasik derin yataklı 
filtrelere veya kiselgurlu filtrelere verilmektedir. 
 
A- Granül Aktif Kömür: (Ozon kademesinde sorbsiyon filtre materyali olarak) 
a- Tane Büyüklüğü       1,6-2,5 mm. 
b- Dökme Yoğunluğu       460 kg/m3 

c- Toplam Alanı       1000m2/gr. 
 
B- Toz Aktif Kömür(Filtrasyon öncesi adsorbsiyon iç in) 
a- Tane Büyüklüğü       40-65µ mm 
b- Dökme Yoğunluğu      460 kg/m3 
c- Toplam Alanı       1000m2/gr. 
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HAVUZ DEZENFEKS İYON YÖNTEM VE MALZEMELER İ 

TS 11899/2  SUYUN  DEZENFEKSIYONU İÇİN GEREKL İ OLAN MALZEMELER 
Su hazırlığı ve dezenfeksiyon için aşağıdaki 
kimyasalların doğru miktarda havuzda 
bulunması gerekir.  Bu miktarlar kaydedici 
cihazlarca kaydedilirler veya işletme 
defterinde düzenli olarak yazılırlar.  
Bu standarda ta belirtilmemiş malzemeler, 
yüzme havuzlarında su hazırlığı için 
kullanılamaz. Bu Standard da belirtilmemiş 
olan dezenfeksiyon maddeleri ile yardımcı 
diğer malzemeler, oluşturdukları 
konsantrasyon, içlerindeki etkin madde 
cinsine ve miktarına bağlı olarak; 
-Yüzenler ve personel için  risk  
oluşturmuyorsa, 
-Su hazırlığı ve Dezenfeksiyonu engellemiyorsa, 
-Havuzdaki materyallere olumsuz etki yapmıyorsa, 
-TS 266 veya muadili bir Standard da kullanımına müsaade ediliyorsa, bu standardta yer 
almamasına rağmen, yüzme havuzu su hazırlık işleminde  kullanılabilir. 
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TS 11899/2.1 MÜSEADE EDİLEN DEZENFEKS İYON MADDELER İ 
Dezenfeksiyon için bölüm 7.4 de anılan Dezenfeksiyon metotları çerçevesindeki maddeler 
kullanılır. 
a) Klor gazı (Basınçlı kaplarda, gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve mekan bol 
havalandırılmış vaziyette) 
b) Sodyum hipoklorit (Sıvı) 
c) Kalsiyum hipoklorit (Granül veya tablet halinde) en az %65 Ca(ClO)2 ve %5-10 
konsantrasyonlu çözelti  
d) Kullanım yerinde NaCl elektrolizi ile sodyum hipoklorit 
e) Kullanım yerinde NaCl elektrolizi ile klor gazı 
 
Su hazırlığı ve dezenfeksiyon için aşağıdaki kimyasalların doğru miktarda havuzda bulunması 
gerekir.  Bu miktarlar kaydedici cihazlarca kaydedilirler veya işletme defterinde düzenli olarak 
yazılırlar.  
Bu standartta belirtilmemiş malzemeler, yüzme havuzlarında su hazırlığı için kullanılamaz. Bu 
standart da belirtilmemiş olan dezenfeksiyon maddeleri ile yardımcı diğer malzemeler, 
oluşturdukları konsantrasyon, içlerindeki etkin madde cinsine ve miktarına bağlı olarak; 
-Yüzenler ve personel için  risk  oluşturmuyorsa, 
-Su hazırlığı ve Dezenfeksiyonu engellemiyorsa, 
-Havuzdaki materyallere olumsuz etki yapmıyorsa, 
-TS 266 veya muadili bir standard da kullanımına müsaade ediliyorsa, bu standartta yer 
almamasına rağmen, yüzme havuzu su hazırlık işleminde  kullanılabilir. Bu özellikler 
kanıtlanmış olmak zorundadır. 
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KLOR GAZI (TSE 11899/2,1,A) 
KLOR GAZI   +  SU                     HİPOKLORİT ASİT   +   HİDROKLORİK ASİT 
    ( Cl2 )          ( H2O )                         ( HOCI )                              ( HCI )   
Soluk, yeşil-sarı renkli bir gaz olup, keskin kokuludur.Gözleri,boğaz ve ciğerleri yakar; ölümcül olabilir.  
 
Aktif Klor Yüzdesi                   Mevcut Klor İçeriği Yüzdesi                  pH  
       %100                                           %100                                         0(%1’lik çözelti) 
     
           Avantajları                                           Dezavantajları  
 
. En ucuz klor dezenfektanı     . ilk yatırım maliyeti yüksektir.  
          . ekonomiktir. 
                                                 . Tehlikeli bir maddedir. 
                                                 . Havuz suyunun pH’sını önemli ölçüde 
                                                   düşürür. 
 
Element er klor piyasada basınç altında sıvı formda (Çelik varil, çelik silindir) piyasada bulunur. Yıllardan 
beri dünyada genel havuzlarda klorgazı yöntemi uygulanmaktadır. “Endirekt klorlama” ve vakum-klorgazı 
dozaj cihazları kullanıldığından bu yana klorgazı ile ilgili güvenlik sağlanmıştır. “Endirekt klorlama” 
teriminden bir enjektörün yardımıyla klorgazı ve sudan bir klor çözeltisinin oluşturulması anlaşılır. Klorgazı 
suda iyi çözüldüğü için günümüzde kullanılan klorgazı dozaj cihazları ile 0.5…3 g/l Cl2 
klorkonsantrasyonlarına ulaşılabilir Klorgazı dozaj tesislerinde mümkün olduğunca otomatik çalışan klor 
tüpü değiştirme şalterleri öngörülmelidir. Böylece boşalan klor tüpü nedeniyle klorlama yarıda kesilmez.  
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KALS İYUM HİPOKLOR İT (TS 11899/2,1,C)  
KALSİYUM HİPOKLORİT + SU          HİPOKLORİKASİT + KALSİYUM İYONU 
      [ Ca ( OCl )2  ]              [ H2O ]                  [ HOCI ]                   [ Ca+2 ] 
Aktif Klor Yüzdesi      Mevcut Klor İçeriği Yüzdesi                        pH 
   %65                                          %65                            11 ( yüzde birlik çözeltisi ) 
       Avantajları                                                                   Dezavantajları  
.Taşıma, depolama ve                               . pH ‘ yı yükseltir, asit ihtiyacı artar  
  uygulamada kolaylık                              . Sert sularda , kalsiyum sertliğini  
. Depolamada ihmal edilebilir,                   önemli ölçüde arttırır. 
  önemsiz miktarda kayıp                         . Bünyesindeki inert çözünmez  
. Yumuşak sular için, uygulamada             kimyasallar nedeniyle  suda bulanık  
   kalsiyum sertliğini önemli                       yapabilir.  
   ölçüde arttırması  
 
Kalsiyum hipoklorit en az % 65 klor içerir. Bunun anlamı sodyum hipoklorite göre daha fazla klor 
içermesidir. İçinde bulunan diğer kimyasallar kalsiyum karbonat, kalsiyum hidroxid, sodyum klorit ve 
kristal sudur. Sonuncusu %5-10 arasında bulunabilir ve kalsiyum hipoklorit’ in ayrışmasında çıkan ısıya 
karsı stabilizasyon görevi yapar. (Satışı genellikle granül yada tablet şeklindedir. Toz hali pek tavsiye 
edilmez) Sıkı formda bulunanları uzun yıllar dayanır. Aynı zamanda şok klorlama gereken durumlar içinde 
uygundur. Bu durumda granül havuz işletmesinden önce veya sonra direkt olarak su yüzeyine serpilebilir. 
Dozajı için %1-2’lik çözelti hazırlanması tavsiye edilir. Çünkü her litre 6,5 - 13 gr. etkili klor içermektedir. 
Yüksek konsantrasyonlu çözelti sodyum hipoklorit çözeltisi gibi az dayanıklıdır ve içerdiği fazla miktardaki 
bulanıklık parçacıkları (Suda çözünmeyen kalsiyum karbonatın oranına bağlı olmak üzere) dozaj 
pompasının tıkanmasına sebep olur.  
Kalsiyum hipoklorit alkali olarak etkiler. Sürekli kullanıldığında (özellikle havuz suyu azdan orta’ya kadar 
bir sertliğe sahipse) yüzme havuzu suyunun pH değeri çıkar. Kalsiyum hipoklorit ve onun sulu çözeltisi 
başka bir kimyasalla karıştırılamaz. (diğer klor ürünleri, pH düşürücüler) 
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SODYUM HİPOKLOR İT (TS 11899/2,1,B) 
SODYUM HİPOKLORİT  + SU            HİPOKLORİK ASİT  + SODYUM İYONU 
          ( NaOCI )                ( H2O )              ( HOCI )                     ( Na+) 
 
Aktif Klor Yüzdesi                           Mevcut Klor İçeriği Yüzdesi                pH 
   %10.8 ( aktif )                                             %10.3                                 13 
  %12.0 ( ticari )     
 
Sodyum hipoklorit yöntemi muhtemelen en eski klor yöntemidir. Piyasada bulunan sodyum 
hipoklorit aynı zamanda sodyum hipoklorit eriyiği olarak da adlandırılır. Alkali ve tahrip edici 
bir eriyiktir. Uygun bir sodyum hipoklorit çözeltisi içinde  %12-15 klor vardır. Alkaliliğinden 
dolayı (pH değeri yaklaşık 11’dir) orta sertlikteki sularda aşılama yerinde kalkerleşmeden 
dolayı tıkanıklık olur. Aşılama yeri düzenli olarak bakıma alınmalıdır. İlave olarak sodyum 
hipoklorit çözeltisinin alkalitesi yüksek olduğunda havuz suyunun pH değeri bir asit dozajı ile 
dengelenir. Sodyum hipoklorit çözeltisi sağlam bir yapıya sahip değildir. Klor (hipoklorit) ışık 
ısı ve tüm ağır metal etkisiyle bozulur. 
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KULLANIM YER İNDE KLOR GAZI ÜRET İMİ (TS 11899/2,1,E) 
Bu tür tesislerde sodyum klorür elektrolizi ile klor gazı elde edilerek su hazırlık işlemlerinin dezenfeksiyon 
aşamasında kullanılır. Tuz depolanması sebebiyle önemli bir güvenlik problemi ortadan kalkar ve klor 
yalnızca ihtiyaç kadar üretilir. Elektroliz sonucu bazik bir eriyik elde edilir. Bu bazik eriyik istenirse pH 
nötrlemek için kullanılır veya deşarj edilir. Bu proseste yalnızca elementer klor gazı havuza verilir. 
Elektroliz sonucu ortaya çıkan hidrojen gazı ortamdan uzaklaştırılır. 
Bir enjektör yardımıyla klor gazı ve su karışımından  elde edilen klor eriyiği  havuza verilir. Bu eriyik suya 
ilavesi ile suda HCL tuz ruhu oluşur. Buda suyun pH sını düşürür. Havuz suyundaki asit kapasitesi yeterli 
ise su klor eriyiğinde bulunan HCl ile nötrlenir. Karbonat sertliği yeterli değilse oluşacak  HCl’yi nötrlemek 
için asitli klor eriyiği  mermer çakılı doldurulmuş kaptan geçirilmelidir. 
Havuz suyu dezenfeksiyonunda kullanılan Elektroliz yöntemi ile yerinde üretim en gelişmiş yöntemdir. 
Doğru akımla tuz elektrolizi esasına dayanır. Dezenfeksiyon maddesinin üretim ve enjeksiyon miktarı 
anlık ihtiyaç kadardır. Havuz suyuna doğrudan elementer klor verilir.  
  

KULLANIM YER İNDE SODYUM HİPOKLOR İT ÜRETİMİ METODU (TSE 11899/2,1,D) 
Sodyum klorür çözeltisinin elektrolizi ile sodyum hipoklorit doğrudan kullanım yerinde elde edilebilir.  
Çözeltinin konsantrasyonu 2-8gr/l Cl2 olmalıdır. Ayni işlem deniz suyu kullanılan havuzlarda veya havuz 
suyunun tuzlandırılması ile dolaşımdaki suyun bir kısmının elektroliz hücresinden geçirilmesi şeklinde de 
uygulanır.  Elektroliz sonucu ortaya çıkan hidrojen ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Sodyum hipoklorit 
eriyiğinin filtre edilmiş suya verilmesi dozaj pompasıyla olur. Su sert olursa NaClO aşılama enjektörünü 
tıkayabilir. Ayrıca havuz suyunun PH değerini sürekli olarak yükseltir. PH değerinin ayarı için yeterli aside 
ihtiyaç vardır. 
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KLOR + OZON (TS 11899/2,1,C) 
Ozon (O3) aktif formdaki oksijendir (O2) ve kuvvetli bir oxidasyon maddesidir. Zehirliliğinden 
dolayı sadece su hazırlık hattının içinde bir kademe olarak  yerleştirilir, Filtre edilmiş suya 
ozon verilir, ozon 3 dakika süre ile bir reaksiyon tankı içinde işlevini yerine getirir, sonrasında 
proses reaksiyon tankından çıkan suyun aktif kömür filtresinden geçirilmesi ile sonlanır.  Aktif 
kömür filtresi çıkışında  max. 0.05 mg/l ozon ölçülmek zorundadır. Hazırlık hattında 
dezenfeksiyon maddesi olarak Ozonun kullanımı , klorun  havuz suyu içindeki 
fonksiyonundan farklıdır. Sadece klorla dezenfeksiyon yapılan bazı havuzlarda (terapi,sağlık 
gibi),  ilave olarak Ozon yöntemi de kullanılmalıdır.   
Ozonlamanın Avantajları; 
Etkili yosun öldürme gücü 
Organik kirliliklerin (örneğin idrar gibi) oxidasyonu 
Düşük miktarda Trihalojenmetan 
Havuz suyunda düşük klor yoğunluğu 
Bozulmuş artık kalmaması 
Gaz formundaki Ozon onun sulandırılmış çözeltisi gibi (max.25 mg/l O3) çok dayanıksızdır ve 
bu sebeple kullanılacağı yerde üretilmelidir. Ozon üretici cihaz için önemli miktarda bir yatırım 
ve ilave donanımlar (örneğin; hava kurutucu, ozon yıkayıcı, aktif kömür filtresi gibi) 
gerekmektedir.  
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DİĞER HAVUZ K İMYASALLARI (ÖZEL HAVUZLARDA) 
Havuz suyunun hazırlamada kullanım alanı bulan, TS 11899 bulunmayan kimyasal ve 
metotlar. 
 
Bu bölümdeki malzeme ve metotlar  standartlarda olmayan ama uygulamalarda mevcut 
malzemelerdir.  TS  11899 ve UHE-1 de olmamakla birlikte dezenfeksiyon ve oksidosyan 
ihtiyacını karşılaması koşuluyla özel havuzlar için hazırlanmış olan UHE-2 talimatının 
gereklerini karşılayabilirler. Ayrıca bunlardan bazıları içme ve kullanma suları için olan TSE 
237 ve gıda maddelerine ilişkin olan talimatlarda zararlı bulunarak yasaklanmışlardır. 
 
UHE-2 Özel havuz talimatında ; Suya dezenfeksiyon maddeleri öncelikle klor ve klor 
bileşikleri verilir ve böylece bakteriler, yosunlar ve algler öldürülebilir. ve suda boşta, etkili 
dezenfeksiyon maddeleri fazlalığı kalır. Klor ile dezenfekte edilen özel havuzlarda aktif klor 
miktarı terci han 0.3-0.6mg/l olmalıdır. Bu değer hiçbir koşulda 1.5 mg/l yi aşamaz. 
Dezenfeksiyon güvenliğinin sağlanabildiği tesis koşulları esas itibariyle miktar açısından 
belirleyicidir. Yeni kurulan tesislerde en çok 1.5mg/l  değerinde yeteli dezenfeksiyon güvenliği 
sağlanmış olmalıdır. 
Şartı:  Her koşulda uygulanması mutlak zorunluluktur. Seçilecek Dezenfeksiyon yöntemi 
aşağıdaki koşulları sağlamalıdır. Bu takdirde farklı yöntemler uygulanabilir.  
1.  Havuz suyu kendinden dezenfektan olmalıdır.   
2.  Filtrelerin tutamadığı kirlilik okside edici dezenfektanlarca yok edilmelidir. 
3.  Uygulanan yöntemin yeterliliği kolayca test edilebilmelidir. (Kullanıcı tarafından) 
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BROM 
Element hali sıvı olmasına karşın, havuz dezenfektanı olarak kullanılan formu sıvı olarak mevcut 
değildir.Havuz dezenfeksiyonu için kullanılan formu, iki ayrı katı formda satılır.Birincisinde; brom tuzu , 
kendisini aktif hale geçirecek bir oksidasyon ajanıyla birlikte çift komponentli olarak uygulanır. İkinci 
tipinde ise, brom tuzu, kendisini aktifleştirecek oksidasyon ajanı ile birlikte tablet formunda 
fabrikasyonkarışım olarak satılır. 
 
Brom kimyası, birçok bakımdan klorunkine benzemesine karşın, farklı olarak brom şoklama amaçlı 
kullanılmaz. 
 
pH’sı 4,0-4,5 cıvarında olup, oksidasyon ajanı tarafından aktiflendiğinde su içerisinde HİPOBROMİK 
ASİT(HOBr) ve HİPOBROM (OBr-) iyonu oluşturur. 
 
Klor gibi, bu oluşumda suyun pH derecesinden etkilenir.Ancak bu etki klordaki kadar dramatik değildir 
Elementer brom (Br2) klor gibi bir halojendir ve yüzme havuzu suyu dezenfeksiyonu için olan prensipler 
de klor gibidir. Bromun avantajları: Kloraminlerden (Bağlı klordan) farklı olarak bromaminler kokusuzdur. 
Piyasadaki bazı bromlu ürünler hem brom hem de klor içerir.  Ekseriyetle özel havuzlarda kullanılır. Bazı 
ülkelerde genel kullanımlı havuzlarda da kullanımına müsade edilmektedir. Havuz suyu ayrıca 
uygulamada  organik brom bileşikleri de  kullanılmaktadır. Bakteri ve Yosun öldürücü özelliği iyidir. Buna 
rağmen  oksidasyon etkinliği düşüktür. Bromun oksitleme tesiri düşük olduğu için halka açık havuzların 
dezenfeksiyonunda kullanılmasına izin verilmez. 
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KLORLU İZOSİYANÜRAT (ORGAN İK KLOR ÜRÜNÜ) 
Sodyumdiklorizosiyanürat, Triklorizosiyanürikasit. Her iki üründe geniş bir Pazar bulmuştur.  TSE11899 
ve UHE-1 de kullanımına müsaade edilmez. Ayrıca bu ürünlerin içme ve kullanma sularında, gıda 
maddeleri ve içeceklerde kullanımı kesin olarak yasaktır.  
 
KLOR STAB İLİZASYONU   
Zayıf bir asit olan siyanürik asitin, klorun suda yok olma sürecini önlediği  keşfedildi. Başka bir deyişle 
,siyanürik asit sudaki serbest klorun güneş ışığı tarafından parçalanma sürecini stabilize etmekteydi. 
Suda 25 ppm . mertebesinde mevcut olan siyanürik asit , mevcut olmadığı havuz sularına kıyasla serbest 
klor bakiyesini 3 ile 5 kez daha uzun süre muhafaza edebilmekteydi.  
Siyanürik Asit  ( s – Triazintrion)   
Serbest Klor    +   Stabilizatör              Korunmuş klor  
Kokusuz , beyaz, granül yapıda bir madde olup; stabilizatör , izosiyanürik asit , şartlandırıcı veya CYA 
isimleriyle de anılır.  
Siyanürik Asit Özellikleri 
. pH 4,5 ( %1 ‘ lik  çözelti  )  
. Yavaş erir.  
. Maksimum çözünürlük  = 1600 ppm. 
. Herhangi bir havuz kimyasalı ile yok edilemez.  
. Yalnızca drenaj , sıçrama ve ters yıkama yoluyla oluşan su kaybı ile havuzda     yok  edilebilir.  
. 1kg/41,6 m³, 25 ppm. CYA verir.  
Not: Siyanürik asit, kullanılan klor türevi ne olursa olsun hipoklorik asidi stabilize eder.  
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Sodyumdiklorisosiyanürat (hızlı çözünür) ve Triklorisosiyanürikasit  (yavaş çözünür) tablet veya 
granül formda bulunurlar.  Etkili klor içeriği (%56-90) yüksektir, stabilizatörden dolayı hariçte ve havuz 
suyunda dayanıklıdır.  Kullanımı kolaydır. 
Ancak etkili bir dezenfeksiyon etkisi sağlayabilmek için havuz suyundaki klor konsantrasyonun yüksek 
olması  (DPD ölçümlerinde Örneğin 0,6 - 1,2 mg/l.) gerekmektedir. Ancak bu etki izosiyanüratın havuz 
suyundaki konsantrasyonunun en çok 30-40 mg/l. ye kadar olduğu durumda söz konusudur.  İzosiyanür 
asitin varlığından doğan önemli bir kavramda “toplam mevcut olan klor” dur. Bundan, toplam serbest klor 
ile siyanür asite bağlı bulunan klor anlaşılır. Serbest klorun gerçek miktarının bulunması için sudaki 
siyanür asit konsantrasyonunun bilinmesi zorunludur. Yani serbest klor doğrudan ölçümle bulunamaz.  
 
Siyanür asit konsantrasyonunun 30 mg/l olduğu durumda örneğin; toplam mevcut olan klor içindeki 
serbest klor oranı %43-47 ‘dir. Siyanür asit konsantrasyonu 70 mg/l. olduğunda ise sadece % 19-37 
arasındadır.  Bu oranlar aşağıda cizelgede narmal su şartları için verilmiştir. 
 
  
Siyanür asit Konsantrasyonu 30 mg/l 50 mg/ 70 mg/l 90 mg/l 100 mg/l 130 mg/l 
Serbest klorun toplam mevcut klora oranı  
(pH=7.5  t=25 Co ) 

% 43-47 % 26-41 % 19-37 % 14 % 12 % 10 

 
Toplam mevcut klorun bakteriyolojik etkinliği tartışıldığında, bu önemli gerçeklere dikkat edilmelidir.  
Serbest klorun toplam mevcut klora olan oranının değişkenliğinden dolayı, siyanür asit 
konsantrasyonunun düzenli kontrolü zorunludur. 
 
Klor bileşiği İçerdiği * Klor Miktarı Aktif Klor ** 
Sodyumdiklorizosiyanürat %32 %50-63 
Triklorizosiyanürasit %46 %80-90 
* Kimyasal formülüne göre hesap ** Üreticinin verisi 
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LİTYUMHİPOKLOR İT 
LİTYUMHİPOKLORİT +SU        HİPOKLORİK ASİT +LİTYUM İYONU  
      ( LİOCl)               (H2O)                (HOCl )                      (Lit )  
Aktif Klor Yüzdesi          Mevcut Klor İçeriği Yüzdesi              pH 
        %  29                                         % 35                               1 ( %1’ lik çözelti ) 
İnorganik klor bileşiği, suda iyi çözünen beyaz taneli granül yapıdadır.  Büyük oranda etkisiz 
yan maddeler içerir. Lityum fizyolojik olarak aktiftir, yüzenler üzerinde toksit etkisi şüphesi 
sebebiyle içme suyu için önerilmez ve TSE 11899 da yer verilmemiştir.   
 

İYOT 
İyot tıpkı klor ve brom gibi bir halojendir. Ancak düşük oxidasyon gücünden dolayı tercihlerde 
son sırada bulunur. Havuz suyunda açığa çıkan iyot silik kahverengi bir renk yapar ki buda 
güvenlik gereklerine aykırıdır. TSE 11899 da yer verilmemiştir.   
Potasyum İyodür(KI), suda hiçbir artık bırakmaksızın çözünen kristal yapılı beyaz bir tozdur. 
Bir oksidasyon ajanıyla aktif hale geçirilir. Amonyak ile reaksiyon vermez. Bu yüzden 
iyodamin oluşumu yoktur; göz, cilt iritasyonu ve mayo aşınmasıda söz konusu değildir. 
Yalnızca bakteri öldürücü dezenfektan olarak kullanılabildiğinden, yosun mücadelesi ve 
oksidasyon takviyesine ihtiyaç vardır. 
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BAKIR-GÜMÜŞ İYONİZASYON SİSTEMİ 
Bu sistem; bakırın yosunlar, gümüşün bakteriler üzerindeki öldürücü etkisinden yararlanılarak 
tasarlanmıştır. Sistemde bakır ve gümüş belli bir oranda alaşım haline getirilerek yapılan elektrodlar 
kullanılır. Elektroliz yoluyla suya sürekli bakır ve gümüş iyonları verilir. Böylece havuzda, bir taraftan  
bakteri ve yosun mücadelesi yapılırken, diğer yandan bakırın topaklayıcı etkisinden yararlanılarak 
çöktürme işlemide gerçekleştirilir. 
 
Umuma açık havuzlarda ancak klorla birlikte kullanılabilir. Sistemin oksidasyon gücünün olmaması, bakır 
tuzlarının suda ve havuz yüzeylerinde renkli izler yapması, bakır ve gümüşün birer ağır metal iyonu 
olarak dezavantajları ve riskleri vardır. Bakır konsantrasyonu 0,7 ppm’i pek geçmemeli, mümkünse 0,3 
ppm düzeylerinde olmalıdır. 
 
Gümüşün ve bakırın oxidasyon etkisi yoktur ve mikroorganizmaları çok yavaş öldürür. TSE 11899 da yer 
verilmemiştir.   
 



E.ERKOC   May. 2007                                                                                                                                                                                                                          Sayfa64/116

UV IŞINI 
UV-uygulaması esasta havuzun dışında kullanılmaktadır. Bakteriye karşı etkisi elektro manyetik 
ışınlamaya dayanmaktadır. Havuz suyu filtre edildikten sonra kuarz imbiğinden ince katmanlarda kaplı bir 
alette (cıva-alçak basınç boruları) ışınlama maksimumu 253,7 mm’ de bulunan kısa dalgalı UV 
ışınlamasıyla karşı karşıya kalır. 
Etkin bir ışın yoğunluğu için ve böylece filizlerin ve bakterilerin öldürülmesi için şart, mümkün olduğunca 
emilen kirletmeyen ve özellikle bulandırma maddelerinden arındırılmış bir optimal filtre edilmiş su için bu 
fiziksel uygulama bulunmaktadır. Bu, mümkün olduğunca mangandan, gezen maddelerden ve huminden 
arındırılmış su demektir. 
Organik kirlilikler atılmadığından ve UV-ışınları yalnız alette ve yüzme havuzunda daha fazla etkili 
olmadığından, değinilmiş olan optimal filtre etmenin yanında uygun kısa süreli havuz dolaşımı ve 
mümkün olduğunca ölü sektör olmayan çok mükemmel bir havuz hidroliği şarttır. 
UV filizden arındırma tesisleri elektrik filtre tesisiyle elektriksel olarak paralel bağlanır. Böylece yöntem 
olarak her iki tesisinde aynı zamanda işletmede olduğu güvence altına alınır. UV tesisleri hatalı akım 
şalteriyle elektriksel olarak güvence altına alınmalıdır. UV-kuarz cam lambalarının ömürleri takriben 6000 
işletme saatidir. Filtre tesislerine ve havuz iç akışına yüksek istemlerde oksidasyon etkisiz ve çift etkisiz 
bu uygulamada ek kimyasal oksidasyon  ve filizden arındırma maddesi kullanımı amaca uygun olur. 
 
UV ışını sadece ışınların ulaştığı yerde etkindir. Havuz suyu içinde etkili değildir. Su hazırlık prosesi 
içinde  yardımcı olarak kullanılabilir, Ancak tek başına bu işlevi yerine getiremez. TSE 11899 da yer 
verilmemiştir.   
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OKSİJEN = PEROKS İT, PERSÜLFAT 
Serbest oksijen bileşikleri, örneğin hidrojen peroksit veya persülfat gibi oxidasyon yada dezenfeksiyon 
maddesi olarak kullanılırlar. Oxidanlığı veya dezenfektanlığının yanı sıra soluduğumuz havanın içerdiği 
gibi bir  oksijen (O2 molekülü) değildir. Çünkü bu oksijen özleri çok hızlı bir şekilde moleküler oksijenle 
tekrar birleşirler ve bu oksijenler soluduğumuz havayı oluştururlar. Oksidasyon ve dezenfeksiyon etkinliği, 
maddenin ilavesi için geçen kısa süre kadardır. Oksijen metodu kavramı biraz aldatıcıdır. Çünkü burada 
,diğer tüm dezenfektasyon metotları gibi, suya bir kimyasal verilmektedir. Ancak bu sadece oksijen 
değildir. Bir depolama etkisiyle sadece indirgeyici olmaktadır. Bu sebeple bu yöntem genel kullanımlı 
havuzlar için geçerli değildir. Özel yüzme havuzlarında, depo etkisinin indirgeyici özelliğinden dolayı, bu 
metodun ancak yardımcı metotlarla, örneğin; Algizid veya organik klor gibi, desteklenerek kullanımı söz 
konusudur. DPD ile klor ölçümleri çok yanıltıcıdır. TS 11899 da yer verilmemiştir.   

YOSUN ÖNLEYİCİLER:  
Havanın çok bunaltıcı ve yağmurlu olduğu dönemlerde, açık yüzme havuzlarında min.0.3 mg/l serbest 
klordan oluşan artık klorun muhafaza edilmesine rağmen yine de suda yosunlaşma olabilir. Yosun 
oluşumuna ve hem de oluşmuş olan yosuna karşı önceden hazırlanmış düşük konsantrasyon etkili (1-4 
mg/l)  Quats (quaternäre Amonyum bileşikleri) işe yarar. Kural olarak Quats üst yüzey aktivitesinde 
başarılıdır ve yüksek kullanım konsantrasyonunda havuzda köpük oluşumunu kolaylaştırır. Son 
zamanlardaki Quats’lar köpük ayarlı veya köpüksüzdür. Önemli: Quats’ın kullanımından en az 12 saat 
önce (şok klorlama) min.0,5 mg/l klor suya verilmiş olması zorunludur. Quats klorun yerine geçmez ancak 
klorla uyumludur ve o kullanılırken yoğun klorlamaya ara verilmemelidir. Quats yaygın Algizid bakır 
sülfata sahiptir. Dolayısıyla zararlı etkilerinin yok edilmesi gerekir. Bakır sülfat havuzdaki yüzücülerin saç 
rengini değiştirebilir. Ayrıca dikkat edilmelidir ki, havuz duvarlarında sık sık zor çıkarılabilen lekeler oluşur. 
Yüksek konsantrasyonda suyun rengi yeşile döner. TSE 11899 da yer verilmemiştir.   
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9. OZON 
Ozon molekülleri üç oksijen atomundan oluşan, çok kuvvetli oksidan bir gazdır. Havuz 
çevriminde, havadaki oksijenden dönüştürülerek üretilen ozon, devreden suyun m3 ü başına 
1 gr mertebesinde suya dozlanır. Güçlü bir karıştırma işleminden sonra, iki dakika süreyle 
suyun ozonla temas etmesi sağlanmalıdır. Bu işlemden sonra fazla ozon özel bir aktif karbon 
filtresinden geçirilerek sudan arındırılır. Bu esnada sudaki mevcut fazla serbest klorda alınır. 
Aktif karbon filtresinden sonra suda kalan ozon miktarı 0,05 g/m3 ü geçmemelidir. Su havuza 
geri dönmeden önce, içerisinde kalan serbest klor miktarı; havuzun her tarafında en az 0,3 
ppm klor mevcudiyetini sağlayacak düzeyde olmalıdır. Ozon sisteminin ilk tesis ve işletim 
masrafı nispeten yüksektir. Ancak havuzdaki organik kirlilikleri tamamıyla yok ederek bağlı 
klor mevcudiyetini ortadan kaldırdığı gibi, yüksek dozlu klor ortamında kanserojen etki 
oluşturan trihalometan oluşumunada imkan vermez.  TSE 11899 da ozon doğrudan havuza 
verilmez, ancak su hazırlık tekniğinin bir kademesidir. 
 
Başkaca burada yer vermediğimiz metod ve malzeme özel havuz tekniğinde kullanım alanı 
bulmuştur. 
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1. SERBEST KLOR(SK): 
SK,havuz suyundaki HOCl ve OCl- konsantrasyonlarının toplamıdır. Serbest klor 
dezenfeksiyon ajanı olarak tüm mikropları öldürür ve organizmaları okside eder.10-20 ppm 
mertebelerinde,SK hiçbir şekilde tat veya koku ile algılanamaz ve hiçbir iritasyona neden 
olmaz.Havuz suyunda izin verilen en yüksek konsantrasyon 3 ppm'dir. 
 
 

2. BAĞLI KLOR(BK): 
BK,SK'nın yüzücülerden gelen amonyak ile reaksiyonu sonucu oluşan kloromine verilen 
addır.Kloraminler (=Bağlı Klor)yoğun olarak kullanılan havuzların karekteristik "klor kokusu" 
na neden oldukları gibi;mukozada ve gövdede iritasyona yol açarlar.0.2 ppm seviyesinde bu 
tarz iritasyonlar görülebilir. BK'nın dezenfeksiyon etkisi oldukça düşüktür.  
 

3. TOPLAM KLOR(TK): 
Toplam Klor;serbest klor ve bağlı klor konsantrasyonlarının toplamına eşittir.  
Farklı klor türevlerinden 1 ppm SK eldesi için uygulanması gereken miktarları 
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SU PARAMETRELER İ KONTROL METOTLARI 
TS11899’a göre aşağıdaki kontroller günlük olarak 
yapılmalı ve bulunan sonuçlar İşletme defterine 
kaydedilmelidir. 
Klor (serbest ve ba ğlı) :  Havuzun işletme süresinin 
başlangıcında- ortasında- bitiminde yapılmalıdır. 
pH değeri:  Havuz işletmeye alınmadan önce ve sonra , 
havuz içindeki sudan yapılmalıdır. 
Redoks de ğeri:  Havuzun işletme süresinin 
başlangıcında- ortasında- bitiminde yapılmalıdır. 
 
Bu ölçümler, güvenli bir yüzme havuzu işletmesi ve 
denetim  içindir. Örneğin; bakteriyolojik değerler (Koloni 
sayısı, E kloli ..), Kimyasal değerler (Kalsiyum permanganat ihtiyacı, Nitrit, Nitrat) ve fiziksel değerler ( 
Renk, su içindeki parçacıklar) 
Aşağıdaki ölçümler İşletme güvenliğinin kontrolü içindir ve işletmeciye havuz suyunun durumu hakkında 
bilgi verir ayrıca tüm cihazların  işletme tarzı hakkında önemli  kararlar alınmasına sebep olur. 
Toplam sertlik, Kalsiyum sertliği, Klorit, Sülfat Havuz suyunun araştırılması için; kolorimetrik, fotometrik,  
titrimetrik ve elektro kimyasal yöntemler uygulanır . Pratikte, kolorimetrik ve fotometrik yöntemler 
yaygındır. Bu yöntemlerin kullanımı kolay ve güvenilirdir. Doğruluk oranı yüksektir. İçme ve kullanma 
sularının hazırlığında da klorimetrik ve fotometrik  yöntemler kullanılır.   
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KOLOR İMETRİK YÖNTEM 
Bu yöntemde tüm önemli rutin kontroller yapılabilir. Kolorimetrik  yöntem ölçüm suyuna özel  
tabletlerin ilavesiyle yapılır. Tabletler tüm gerekli komponentleri belirlenmiş miktarlarda 
içerirler ve kolay ve güvenilir bir şekilde folyo ile paketlenmişlerdir. Kolorimetrik yöntem, ölçü 
suyuna indikatör tabletlerinin  ilave edilmesiyle ortaya çıkan renk yada renk yoğunluğunun, 
standart renk diskiyle  optik karşılaştırılması esasına dayanır. Kaynak olarak gün ışığı 
yeterlidir.  
Gerekli ölçüm sonucunun doğruluğu, uygulamanın ve renk kıyaslamalarının doğruluğuna, 
referans disklerinin veya renkli küvetlerin  doğru olmasına bağlıdır. sadece sabit ışıkta renk 
standardının güvenceye alınmasıyla olabilir. Küvetler veya kaplar genellikle renkli bir 
plastiktendir ve ışığa dayanıksızdırlar, Camdan olanları ise ışığa ve kimyasallara karşı daha 
dayanıklıdır. Tablet veya sıvılı indikatörler mevcuttur. 
 

FOTOMETRİK YÖNTEM 
Yüzme havuzunun rutin kontrolleri için fotometrik yöntemide kullanmaktadır. Burada en 
önemli konu kalibrasyonun doğruluğu ve uygulamadaki titizlik, temizliktir. Ayrıca fotometrik 
cihazların zaman zaman kontrol edilmeleri ve ayarlanmaları zorunludur.  
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SU KONTROL, AYAR VE KAYIT TES İSLERİ 
Yüzme havuzu suyu kontrolünde modern tekniğin  sunduğu bu otomasyon bakımlı, kalbrasyonu yapılmış 
ise tüm zamnlarda havuzu güvenli tutabilir. Ancak elektronik ölçümlede olası hata ve ayarsızlıkları 
önlemek için, klasik DPD metodu yedekte bekletilmeli ve düzenli olarak başvurulmalıdır. 
 
TSE 11899 a göre; yapılmış bir tesiste  su kontrol, ayar işlemi elektronik bir sistemce otomatik olarak 
yapılmalıdır. Serbest klor, pH ve Redoks gerilimi ölçümü için  ölçü suyu hattı (Doğrudan havuzdan ölçüm 
için numune su alan) ve buradan referansla çalışan su kontrol ve ayar tesisi (Sabit ve sürekli, doğru 
ayarlanmış), su kontrol, ayar ve kayıt ünitelerinden oluşan bir elektronik sistem (Su kontrol, ayar ve kayıt 
tesisi) bulunmalıdır. Su kontrol  ve ayar cihazları okuma aralıkları serbest klor için en az 0-3mg/l, pH için 
en az 4-9, redoks için ise en az 300-900mV olmalıdır. Kayıt tesisi olmaması durumunda işlem havuz 
operatörünce yapılmalıdır.  Su kontrol ve ayar ünitelerinde ayrı ayrı serbest klor, pH ve redoks ölçümleri 
yapılmak ve bu ünitece havuz suyundaki parametreler tüm zamanlarda çizelge 2 deki aralıkta kalmak 
üzere ayarlanmalıdır. PH ve klor veren tüm dozaj ve elektroliz tesislerinin tüm çalışmaları su kontrol ve 
ayar ünitesince düzenlenmelidir. Redoks ölçümünde tolerans 20mV’u aşmamalıdır.  Ölçülen redoks 
değeri olması gereken  en az Değerinin 50mV daha altında ise su hazırlık tesisi ve işletme şartları 
gözden geçirilmeli, sebep araştırılmalı ve düzeltilmelidir. Ph değerinin elektro metrik olarak ölçümünde 
tolerans ± 0.1 doğrulukla gerçekleşmelidir. Amperometrik klor ölçümünde olası hata sınırı en fazla 0.05 
mg/l olmalıdır. PH ve serbest klor için verilen minimum ve maksimum değerlerin sınır değerler olduğu 
unutulmamalı ve Değerler başkaca metot ve referanslarla en az günde bir kez ölçülmeli, su kontrol, ayar 
ve kayıt tesisinin güvenilirliği başkaca bir metotla günlük olarak test edilmelidir. Su kontrol, ayar ve kayıt 
tesisleri talep edilen (Ayarlanmış) değerlerin dışında sudan olumsuz referanslar aldıklarında,  yüzenler ve  
işletmeciyi uyaracak bir ikaz düzeneğine sahip olmalıdır. Kayıt ünitesi (Grafik veya bilgisayarlı) 
bulunmadığı hallerde değerler bir işletme defterine saat başı kaydedilip saklanmak zorundadır. Ayrıca 
müşteri ve yüzücülerin bu değerleri her an bilme hakları vardır. Bu sebeple, değerlerin izlenebilir olması 
veya periyodik ölçümlerin sonuçlarının görünür bir yere düzenli asılması zorunludur.  Kayıtlar en az 2 yıl 
boyunca saklanır ve kontrollerde derhal ilgililere gösterilir. 
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Su kontrol ayar ve kayıt cihazları ile elektronik S ürekli Ölçüm  

Redoks Gerilimi 
Redoks Gerilimi, havuz suyundaki dezenfeksiyon maddelerinin oxidasyon ve mikrop öldürme 
etkisi için olan bir değerdir. Bu kavramdan bir gerilim olduğu anlaşılmaktadır. Bu, değerli 
metal elektrot (Platin veya altın) ile karşılığında bir Bezug eletkrotun (Kalomel/Hg2Cl2 yada 
Gümüş Ag/agCl) bir çözeltiye daldırılması işidir. (Birim:  milivolt mV)  Redoks gerilimi Ph 
değerine bağlıdır ve bu sebeple daima pH değeri ile birlikte yazılmak zorundadır.  
Gerilim, Oxidasyon maddesinin (örneğin, serbest klor) Redüksiyon maddesine (örneğin, 
organik kirlilikler) olan oranına bağlıdır.  
Redoks gerilimi, mevcut dezenfeksiyon maddesinin (klor) suda bulunan kirlilikler üzerinde bir 
andaki  dezenfeksiyon ve oxidasyon etkisi için tam bir ölçüdür. Buradaki klor miktarı bir başka 
suda düşük yada yüksek Redoks gerilimi verebilir. Ayrıca gerilim farklılıkları sadece yavaş 
meydana gelir, bu sebeple İşletme akışındaki arızalar da gecikmeyle anlaşılır.  
Redoks gerilimi  farklılık gösteren işletmelerde, sürekli yapılan ölçüm ve bunun bir yazıcıda 
veya bildisayara  kaydedilmesi, klor dozajının ayarı su hazırlık tesisi ve işletme şartları 
üzerinde değerlendirme yapma ve karar alma olanağı tanır. 
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 Amperemetrik Klor ölçümü 
Amperometrik çalışan klor ölçü kabı, ölçü suyu içindeki iki farklı metal elektrodun 
kontaktından oluşur. Bu iki elektrot klor içermeyen (oxidasyon maddesi) suda uzun süre 
bulunduğunda bir Galvaniz element oluşturur. Hemen hemen tamamı polorize olur ve sadece 
çok az artık akım verir. (suyun niteliklerine bağlıdır) Elektronik olarak bu akımın  kapatılması 
zorunludur.  Suyun niteliklerinin değişmesi (örn: tuz miktarı) artık akımı da değiştirir ve 
elektriksel tamamlamanın kalibre edilmesi ve ayarlanması zorunlu olur. Suda serbest klor 
bulunduğunda, oxidasyon maddesinin konsantrasyonunun büyük oranda olmasından dolayı 
sözü edilen polorizasyon bozulur. Element depolorize olur ve elektrik akımı verir.  Elektrot 
seçiminde kullanılan metallerin (Platin / bakır) spesifik ölçü değerleri serbest klor içindir.  
Depolorizasyonun sebep olduğu akım belirli miktardaki serbest kloru düzenler (Cihaz ayarı 
ile) Serbest klorun aktuel miktarı her an okunabilir. Ölçü değerinin ayarı ve kalibresi ile cihazın 
ayarı DPD metoduna göre kolorimetrik  yada fotometrik yöntem yardımıyla yapılır.  Özenli ve 
sürekli bir ölçüm için ilk şart; “0” noktasının ayarının doğru yapılmasıdır. Bunun için klordan 
arındırılmış filtreden gelen ölçü suyuna ihtiyaç vardır. Elektrotların temiz olmaları zorunludur. 
Çünkü, aktif elektrotun üst yüzeyi, mevcut depolorizasyon akımının yorumlanması işini yapar. 
Bu sebepten dolayı elektrotlar sık sık yada sürekli  otomatik olarak temizlenirler. Örn. Ölçü 
kabı içindeki temizlik maddeleri partiküllerinin sirkülasyonu ile.  İmalatçıların önerisi, “0” 
noktasının ve ölçü sahası ayarının tıpkı elektrotların temizliği gibi rutin işletme kontrolleri 
olarak haftada bir kez yapılmasıdır.  
Bu her iki indirekt ölçü metodunun yanı sıra, havuz suyu içindeki artık klor miktarının 
kolorimetrik yada fotometrik olarak ölçülmesinin önemi büyüktür. Kolorimetrik yada fotometrik 
ölçü metotları, tek başına ölçü değerlerinin direkt olarak anlaşılabilmesine yarayan otomatik 
çalışan ölçü ve ayar cihazlarının ayarı içi çok önemlidir.  
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ÖLÇÜ SUYU TESİSLERİ 
Su kontrol ve ayar tesisleri ölçü suyu hattı ve bu hat üzerindeki ölçü kabındaki elektrotlar 
vasıtası ile su parametreleri ölçülür. Bu yüzden ölçü suyu hattındaki su havuz suyunun en iyi 
ortalaması (havuz suyunu en iyi temsil eden numune) olmalıdır. Bunun için ölçü suyu 
doğrudan havuzdan ve 20cm derinlikten en iyi ortalamanın bulunduğu (Kör olmayan) bir 
yerden alınmalıdır. Ölçü suyu akışındaki gecikme havuz suyundaki değişime rağmen en çok 
0.5 dakikayı, ölçme sistemindeki  ölçüm gecikmesi ise 1 dakikayı aşmamalıdır. Bunun için 
ölçü suyu hattı mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Ölçü kabına (Ölçü hücresi, elektrotların 
ölçüm yaptığı kap) hava kabarcıkları ulaşmamalı, kap da basınç bulunmamalı veya en az 
seviyede (Elektrotları ve ölçümü etkilemeyecek kadar) olmalıdır. (ölçüm kesinlikle dolaşım 
hattından yapılamaz) derinliği değişen havuzlarda farklı su kotları için en uygun ölçü suyu 
alınabilecek ve bunu düzenleyecek düzenekler (dalga havuzları gibi) oluşturulmak 
zorundadır. 
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HAVUZ SUYUNDA YAPILMASI  GEREKEN BAZI ARA ŞTIRMALAR. (DPD) 

- Amonyum 
Amonyum NH4+ genel olarak havuz suyuna yüzücüler tarafından taşınır ve azot içeren  kirliliklerin (üre 
gibi) ayrışmasıyla ortaya çıkar. TSE11899 da doldurma suyu için amonyum üst sınırı 110mmol/m3 , 
havuz suyu için üst sınır 5,5mmol/m3tür.  Amonyum havuz suyunda klorominleri kaynağıdır ve  de  
Klorun dezenfeksiyon etkisini büyük ölçüde azaltır. Dolayısıyla sudaki amonyum miktarı  mümkün 
olduğunca düşük tutulmalıdır. Ölçüm özel amonyum tabletleri ile kolorimetrik veya  fotometrik yöntem ile 
yapılır.  
 

- Üre 
Yüzme havuzu suyunda amonyumun yanında üre de önemli bir kirlilik indikatörüdür. Üre havuz suyuna 
çiş ve ter olarak gelir. En iyi yöntem havuza girmeden önce yüzücülerin sıkı bir duş yapıp bunları 
üzerlerinden uzaklaştırmalarıdır. Esas olarak yüzücülerin vücut hareketlerinden bırakılan üre miktarı su 
ve dış ortam ısısına bağlıdır. Enzimatik ve bakteriyolojik gerekler havuz suyu içindeki üreyi amonyum ve 
karbondioksit’e ayrıştırır. Havuz suyunda dezenfeksiyon maddesi olarak kullanılan klor bileşiklerinin  
amonyumla olan  reaksiyonlarının sonucunda  kloraminler  ve üre ile olan reaksiyonlarının sonucunda da   
klorür ortaya çıkar. Bunlar bağlı klor olarak adlandırılırlar, yosun öldürme hızını düşürürler, ayrıca cilt 
iltihaplarının ve havuzdaki tipik kokunun sorumlusu da bunlardır. Havuz suyunun içindeki ürenin 
belirlenmesi için olan açıklamalara göre bolca temiz su ilavesinin ya da klor dozajının yapılması 
zorunludur. Ölçüm özel kolorimetrik veya , fotometrik yöntem ile yapılır.  
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- Brom 
Havuz suyu içindeki bromun belirlenmesi için DPD yöntemi uygundur. Bileşik brom da 
tamamen serbest brom gibi etkilediğinden her iki form arasındaki fark göz ardı edilebilir. Bu 
durumdan klorun yanı sıra bromun belirlenmesi içinde yararlanılır. Özel tablet (DPD Glycin) 
ilavesiyle serbest klor bağlı klora dönüşür. DPD 1 nolu  tabletle yapılan ölçüm brom miktarını 
verir.  
 

- Klor 
(DPD yöntemine göre serbest, bağlı ve toplam klor) Yüzme havuzu içinde Amonyak 
(amonyum) ve üre tipik kirlilik maddeleridir. Bunların serbest klor ile (alt klor asitleri ve 
hipoklorit) bileşimlerinden oluşan kloraminler,  esas olarak kapalı havuz mekanlarında 
hissedilen kokunun ve göz kızarmalarının sebebidirler. Kloraminlerin içerdiği klorun 
dezenfeksiyon etkinliği düşük olduğu için “bağlı klor” olarak ayrı grupta adlandırılırlar. Bu 
ölçümün DPD yöntemi ile yapılması mümkündür ve kolaydır. Ayrıca bu güvenilir ve garantili 
yöntemle sudaki serbest klor ile bağlı kloru ayrı ayrı belirlemek mümkündür. Yüzme havuzu 
suyunda olduğu gibi içme suyundaki serbest klor da  talimatlar doğrultusunda DPD metodu ile 
ölçülebilir.  Maalesef kapalı mekanlarda hissedilen tipik koku ile kızarmış gözlerin sorumlusu 
olarak fazla klor kullanımı sık sık söylenir. Hayır, bu yanlıştır. Sadece fazla klor bağlı kloru yok 
eder. Bu sebeple bağlı klor miktarının yükselmesiyle buna bağlı klor dozajı tedricen yükselir, 
hatta aksi durumda bir şok klorlama (gece olduğunda) yapılır.  
DPD (Diethyl-p-phenylendiamin) metodunun prensiplerine göre önce sadece serbest kloru 
gösterir. Sonra başka bir tablet ilavesiyle bağlı klor oranı anlaşılır. 
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- DPD 1 nolu tabletle serbest klor miktarının belir lenmesi: 
Temiz bir küvet önce ölçüm yapılacak su ile yıkanır. Bir iki damla küvet içinde bırakılır. DPD 1 
nolu tablet ilave edilerek çalkalanır, temiz bir çubukla karıştırılır. Sonra 10ml.işaretine kadar 
su ile doldurulur ve küvetin kapağı kapatılarak çalkalanır. Değer hızla okunur.  
 

- DPD 3 nolu tabletle toplam klor miktarının belirl enmesi: 
Serbest klor ölçüm sonucunun okunmasından sonra deney ikinci bir temiz küvete aktarılır ve 
DPD 3 nolu tablet ilave edilerek kapağı kapatılır çalkalanarak karıştırılır. 3 nolu tableti attıktan 
2 dakika sonra ölçüm sonucu okunur. Bulunan bu toplam klor değerinden, önce okunan 
serbest klor miktarına ait değer çıkarıldığında bağlı klor değeri bulunur. 
 
DPD 3 nolu tabletin içerdiği bir madde toplam klorun belirlenmesinde düşük konsantrasyon 
yaratabileceğinden serbest ve toplam klor ölçümlerinde farklı küvet kullanılması öngörülüyor. 
Küvetlerin kapaklarının işaretli olması birbirlerine karışmaması gerekir. Bu yöntemde pek 
dikkat edilmeyen bir durum da şudur; DPD 3 nolu tabletin reaksiyonundan sonra yapışan 
kalıntılar bir sonraki serbest klor ölçümünde miktarın gerçek dışı olarak yüksek çıkmasına 
sebep olurlar.  
Bu tabletli ölçüm yönteminin alternatifi sıvıyla ölçüm yöntemidir. Sıvı ölçüm yöntemiyle 
serbest klorun belirlenmesinde iki komponent vardır.  Deney suyuna damlatma metoduyla 
ilave edilir. Toplam klorun belirlenmesinde ise üç komponent vardır ve yine deney suyuna 
damlatma metoduyla ilave edilir.  Sıvı ölçüm kitleri buzdolabında depolandığında 1 yıl 
dayanma ömrü vardır.  
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DPD ile K l o r,   B r o m,   v e   O z o n’ u n    b e l i r l e n m e s i 

Serbest Klor  
 
DPD no:1 Tablet 
(Direkt değer okunur) 

Bağlı klor 
 
DPD no:1 Tablet 
(Serbest klor=1 değeri) 
                + 
DPD no:3 Tablet 
(Toplam klor=2 değeri) 
2 değeri - 1 değeri= 
Bağlı Klor 

Toplam Klor 
 
DPD no:4 Tablet 
(Direkt değer okunur) 
             veya  
DPD no:1 ve 3 tableti 

Monokloramin-
Dikloramin 
 
DPD no:1 Tablet 
(Serbest klor=A değeri) 
                  + 
DPD no:2 Tablet 
Sonuç= B değeri 
Monokloramin 
                    + 
DPD no:3 Tablet 
(Sonuç=C değeri) 
C değeri - B değeri = 
Dikloramin 

Klor 
 
Artık klordan diğer yan 
formlar 
 
DPD no:1 ve no:3 
tabletleri 
Glysin tableti 
Asit tableti 
Nötralizasyon tableti 

Brom 
 
 
 
DPD no:1 ve no:3 tableti  
Glysin tableti gibi 

Ozon 
 
 
 
DPD no:4 tableti  
 veya 
DPD no:1 ve no:3 tableti 

Ozon yan ürünü 
Klor 
 
DPD no:1, 3 veya 4 
tableti 
Glysin tableti  
 veya  
Ozon tableti gibi 
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Siyanürik Asit 
Siyanür asit konsantrasyonu basit bir test kabı ile belirlenir. Ölçü suyuna küçük bir çubuk yardımıyla bir 
Siyanür asit tableti ilave edildiğinde karakteristik bir bulanıklık oluşur. Siyanür asit konsantrasyonu 
alternatif olarak fotometrik yöntemle de belirlenir.  
Siyanür asit konsantrasyonunun bilgisi önemlidir, çünkü DPD yönteminde siyanür asitli bileşiklerin içinden 
sadece toplam mevcut  belirlenir. 
 

Toplam Sertlik, Kalsiyum Sertli ği, Klorit, Asit Kapasitesi  KS4,3  
Bu sertliklerin belirlenmesinde titrimetrik yöntem kullanılır. Titrimetrik yöntemde uygun indikatör birbirini 
takip eden tabletlerin ilavesidir. Ortaya tanımlanmış renk değişimi çıkar. Bu ilave edilenlerin miktarı, 
araştırılan konsantrasyonun oranından çıkar. Ölçülmüş deneme hacmi için reaktif tabletler ilave edilir. Su 
deneyi renklidir. Birbirini takip eden tabletler verildikçe belirlenmiş rengin ortaya çıkışı izlenir ( Yeşilden 
kırmızıya kadar) Kullanılan tablet sayısı aranan analiz sonucunu içerir.  
Toplam sertlik: Toplam sertlik tableti kullanımı 
Kalsiyum sertliği: Kalsiyum sertliği tableti kullanımı 
Klorit: Klorit tableti kullanımı 
Asit kapasitesi KS4,3 : Toplam alkalilik tableti kullanımı 
Dönüşüm Tablosu 
Asit kapasitesi 
KS4,3 
mmol/l 

CaCO3 
Kalsiyumkarbonat 
Faktörü 

        odH* 
Alman sertliği 
Faktörü 

              ofH 
Fransız sertliği 
Faktörü 

               oeH 
İngiliz sertliği 
Faktörü 

x Faktör=Sonuç            50            2.8           5.0            3.5 
 

*Karbonat sertliği (İlişki = Bikarbonat - Aniyon) Örnek: 2.5 mmol/l x 2.8 = 7.0 Alman sertliği odH 
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Ozon 
 “Ozon” tabletleri ile doğrudan ölçüm yapılabilir. Indigotrisülfonat (İndigo=çivit) indikatörü ile 
mavi bir renk ortaya çıkar. Ozon konsantrasyonunun düşürülmesi ile bu mavilik giderilir. 
Ölçüm güvenliği için  20 ml’lik deneme miktarı kullanılır. (40mm. kapta) Fotometrik yöntemle 
belirlenmesinde de yine ozon tabletleri kullanmak mümkündür. Bu yöntemin avantajı ozonun 
direkt olarak belirlenebilmesidir. 
 

PH değeri 
Yüzme havuzu suyunun pH değeri kural olarak 6,5 ile zayıf bazik değer olan 7,6 arasında 
olmalıdır. Bu değer  Phenolrot tableti ile kolayca ölçülür. Ölçüm özel kolorimetrik veya , 
fotometrik yöntem ile yapılır. 
 

Fosfat 
Sudaki fosfat’ın ispatı için (Ortho-fosfat) hem kolorimetrik  hem de fotometrik yöntemden 
yararlanılabilir. Fosfat (Ortho) tabletleri kullanılır. 
 

Asit İhtiyacı 
Ölçü suyunda pH değerini belirlemek için Phenolrot tableti kullanılır. PH değeri not edilir. 
Renkli çözeltiye bir damla “Acit Deamand Test Solution” ilave edilerek karıştırılır ve tekrar 
renk karşılaştırması yapılır. İstenen pH değerine ulaşıncaya kadar damlalar sayılır.  
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DPD ile Klor belirlenmesi  ( Olası Hatalar ) 
Deneme yapılacak su havuz yüzeyinin 20 cm. altından  ve havuz kenarının 50 cm. uza ğından (TSE 11899) 
alınmalıdır. 
Analiz yöntemlerinde deneme hacimleri çok hassas ol malıdır. 
DPD ‘deki renk geli şimi pH de ğeri 6,3 - 6,5 arasında ise olur. Reaksiyon tabletle ri pH de ğerini ayarlamak için bir 
toz içerirler. 
Reaksiyon tabletlerine hiç bir durumda elle dokunul mamalı aksine  i şaretli folyo ile deneme kaplarına 
bırakılmalıdır. Zedelenmi ş yırtılmı ş folyolara dikkat edilmelidir ki yanında bulunan di ğer tabletleri çizmesin, 
çünkü tabletler havanın oksijeni ile reaksiyona gir erler. 
Deneme kabı çalkalamak için hiç bir durumda parmakl a kapatılmamalıdır. Bu durum klor ve pH ölçümünde 
yanlı ş sonuçlara yol açar. 
tabletin ilavesi ile ölçüm arasındaki süre analiz y öntemlerinde verilmi ştir. Bu sürelere çok hassas olarak 
uyulmalıdır. Daha az yada uzun süre beklenmemelidir . 
Zarar görmü ş yada eskimi ş paketlerde bulunan tabletlerin rengi griden kahver engiye dönü şür. Dolayısı ile bu tür 
paketler hemen tanınırlar ve kullanılmamalıdırlar. Sıvı reaktörler ise bu sebeplere maruz kalmazlar. S adece son 
kullanım tarihine dikkat edilerek so ğuk ve karanlık bir yerde saklanıp gerekmedikçe pake tlerinden 
çıkarılmamalıdırlar. 
Ölçüm i şi bittikten sonra ölçümün yapıldı ğı kap ve kapa ğı bir fırça yardımıyla şebeke suyunda iyice 
yıkanmalıdır. Temizlik malzemesi kullanılmaz. Çünkü  onların içerikleri bir sonraki ölçümde hatalara yo l 
açacaktır.  
Cam kaplar klor tarafından a şındırılmamı ş olmak zorundadırlar ve “serbest ile toplam klor” ö lçümü haricinde 
kullanılmazlar. Artık klor içeren bu kaplarda bir s aat içinde sodyum hipoklorit çözeltisi olu şur. Bu sebepten su 
ile iyice yıkanmalıdır. Bu durumun di ğer bir şekli de kap içinde havuz suyunun kalmı ş olmasıdır. Bu durumda da 
kap su ile iyice yıkanmalıdır. 
10 mg/l klor konsantrasyon oldu ğunda sonucun ölçü alanı içinde kalması için deneme suyu klorsuz suyla 1/10 
oranında inceltilir  ve ölçüm yeniden yapılır. Sonu ç 10 ile çarpılır. Farklı yüksek klor konsantrasyon ları için farklı 
inceltme faktörleri uygulanabilir. (Sonuç inceltme faktörü ile çarpılır.) 
Yüksek kalsiyum iyonu içeren  ve / veya yüksek ilet kenli ğin oldu ğu ölçümlerde DPD 1 No’lu tabletin kullanımıyla 
deneme suyunda bulanıklık olu şur. Bu durum, hatalı sonuca yol açar. Bu durumda al ternatif olarak reaksiyon 
tableti “DPD No:1 High-Calcium (yüksek kalsiyum)” k ullanılır. Bulanıklık önce DPD 3 No’lu tabletin 
kullanımından sonra ortaya çıkar, ancak  “DPD No:1 High-Calcium” tableti kullanımıyla da buna engel ol unur. 
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Fotometrik Ölçümdeki Hatalar 
Fotometrik ölçüm sistemi kullanımında şeffaf olunmak zorundadır. Çünkü, ölçü aleti laboratuar parçası 
olarak tasarlanmıştır. Teknik gelişmeler çerçevesinde geçmiş yıllarda farklı Fotometrik sistemler 
kullanılmıştır. Daha sonraları mobil olabilmesi için ve havuz suyu analizi için geliştirilmiştir. 
 
Bu tür sistemlerin kullanımında eğer temiz ve hassas çalışılmazsa asla tam ölçü sonucuna ulaşılamaz. 
Her bir analiz adımında yapılacak küçük hatalar büyük ölçü değerleri hatalarına yol açarlar. 
 
Farklı mekanlar arasındaki ısı farklılıkları ve havuzdaki yüksek nemlilik cihazın foto-elektrik kısmında 
buğulanma yapabilir. 
 
Analiz için sadece temiz kaplar kullanılır. Renkli ölçü çözeltisinde veya kabın üst yüzeyinde küçük 
kabarcıklar oluştuğunda Aynı bulanıklıkta olduğu gibi hatalı sonuç verir. Kabın ışık alan yüzeyine 
kesinlikle parmakla dokunulmamalıdır. Kabın dışı kesinlikle kuru olmak zorundadır. 
 
Ölçüm güvenliği açısından mutlaka referans küvetleri bulunmalı ve cihazların doğruluğu test edilmelidir. 
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4. HAVUZDA ÖLÇÜM-GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME:                                  
Problem ETKİSİ SEBEB İ ÖNLEM 

Serbest klor, yoğun 
güneş ışınları sebebiyle 
etkisizleşiyor. Yazın sıcak 
günlerinde normal bir 
durumdur. 

Klorun seviyesinin korunması için düzenli klor 
ilave yapılması ve dozaj kabındaki klor 
konsantrasyonunun yükseltilmesi.  

Yüksek organik kirlilik. Yüksek miktarda  temiz su ilavesi, şok klorlama, 
filtre tesisi kontrolü çalışma süresi ve ters yıkama 
kontrolü. Kötü işletme şartlarının iyileştirilmesi. 

Filtrasyon yetersiz 
çalışıyor, veya kalıyor. 

Filtre tesisi, çalışma süresi ve ters yıkama 
kontrolü iyileştirme, floklama kontrolü ve etkili 
Flokulasyon.  

Test tabletinin 
eskimesinden dolayı klor 
değerlerinin ölçümünde 
hata yapılması veya . Su 
kontrol ünitesi arızası 
veya ayarsızlığı, 
Elektrotlar eskimiş, kirli 
veya ölçü suyu hattı 
problemli. 

%100 İnceltilmiş havuz suyu ile ölçümlerin 
(Ölçülen değerler havuz değerlerinin yarısıdır, 
dolayısıyla çıkan sonuçlar 2 ile çarpıldığında 
havuz değerleri bulunur.) bir kez daha yapılması, 
hatalı ölçüm sebeplerinin ortadan kaldırılması. 
Su kontrol üniteleri, ölçüm elektrotları ve dozaj 
tesisleri kontrol edilir. 

Serbest klor 
çok düşük 
 
 
0.3mg./l nin 
altında 

Yetersiz 
Dezenfeksiyon 
 
 
Yüzücüler için 
sağlık açısından 
riskli. Havuz 
suyu.  

Yüksek su sıcaklığı ile 
klorun etkisizleşmesi. 

Yüksek klor dozajı ile ihtiyacın karşılanması. 
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Şok klorlama sonucu yüksek 
klor, Arızalı dozaj cihazı, Elle 
kontrolsüz fazla klor ilavesi. 
Su kontrol ünitesi arızası veya 
ayarsızlı ğı, Elektrotlar eskimi ş, 
kirli veya ölçü suyu hattı 
problemli. 

Klor de ğeri kendili ğinden dü şene kadar bekleyin 
veya serbest kloru dü şürmek için havuza su ilave 
edin. 
TSE 11899 de s.klor miktarı 0.3-0.6mg/l dir. 
Mikrobiyolojik şartları sa ğlamak için geçici olarak 
yüksek doz 1,2mg/l kullanılabilir. 
UHE-2 de özel havuzlarda 0.3-0.6mg/l optimum, 
1.5mg/l  s.kloru ise her ko şulda üst sınır sayar. 

Serbest klor çok 
yüksek 
 
0.6mg/l den fazla.. 
Mikrobiyolojik 
şartları sa ğlamak 
için geçici olarak 
yüksek doz 
kullanıldı ğında 
1,2mg/l den fazla 
olması hali. 

Sağlık açısından 
sakıncalı hatta tehlike 
olabilir. 

Kullanılan kimyasallar do ğru 
ölçüm yapmaya imkan 
vermiyor. 

TSE 11899 da belirtilmeyen, içme ve kullanma 
suyunda ve gıda üretiminde kullanımına müsaade 
olmayan ürünler. (Siyanürik organik klor bile şikleri, 
alg asitler vb.) 

Yüksek organik kirlilik Yüksek miktarda temiz su ilavesi, 3mg/l ye kadar 
şok klorlama. ( Şok klorlama uygulandı ğında havuz 
kullanılmamalıdır) 

Filtrasyon yetersiz Filtre temizli ği, Filtre materyalleri kontrolü, 
Flokulasyon kontrolü  Filtre tesisi yetersizli ği 
olabilir  bir uzmanına danı şınız. 

Bağlı klor çok 
yüksek 
 
TSE    max. 0.2mg/l., 
UHE   max. 0.3mg/l. 

Kapalı havuzlardaki 
tipik mekan kokusu, 
cilt ve göz tahri şi, 
Düşük redox de ğeri. 

Serbest klor çok dü şük Klor dozajı. Dozaj tesisi, a şılama enjektörlerinin ve 
dozaj emi şinin kontrolü,  0.3mg/l. Altında. Standart 
(TSE11899) dışı havuzlarda yetersiz tesis sebebiyle 
bu miktar yetersiz kalabilir. 

pH değerinde büyük 
farklılık 
 

Kalker olu şumu 
Korozyon 

Düşük asit kapasitesi K S4,3 Asit kapasitesi K S4,3  yükseltilmeli  
PH Geniş aralık 6.5-7.6 
PH İdeal aralık  7.2-7.3 

pH değeri sürekli 
düşük 

Korozyon Havuz dolum suyu dü şük asit 
kapasitesine ve/veya kalsiyum 
sertli ğine sahip 

Asit kapasitesi ve kalsiyum sertli ği ölçülerek 
ayarlanır. Asit kapasitesi K S4,3  yükseltilmeli  

Dezenfeksiyon 
etkisizle şir 

Yüksek asit kapasitesi Asit kapasitesi yüksek konsantrasyonda kontrollü 
olarak uygun asitlerle dü şürülür  

pH değeri çok 
yüksek 

Kalker oluşumu Kalsiyum veya sodyum hipoklorit 
kullanımı ve uzun süre 
yenilenmemiş su. 

Klorozon kullanımı. Asit kapasitesi yüksek 
konsantrasyonda kontrollü olarak uygun asitlerle 
düşürülür.  
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pH değeri kontrol edilir ve dü şürülür. Kalsiyum 
sertli ğinin dü şmesi için kH dü şürücü  ve de yüksek 
miktarda yeni su ilave edilir. Filtre materyalleri  
kalkerle şmeye kar şı kontrol edilmelidir. 

Kalker olu şumu 

Kalsiyum hipoklorit  kullanılmaz.  
Koloidal organik kirlilik Şok klorlama, Flokulasyon, Filtrasyon  süresini 

artırın veya kapatmayın. 
Sertlik verici (organik) Flokulasyon Filtrasyon  süresini artırın veya 

kapatmayın. 
Arızalı Filtre Temizlenir, filtre tabakasındaki kalkerleri yok edi lir 

veya yenilenir. 

Bulanık su Sütümsü beyaz  

Flok malzemesi çökeltisi (Al) Flok dozajı çok yüksek yada uygun olmayan 
ayarda. PH de ğeri Flokulasyon a engel olacak 
kadar yüksek (Max.7.4) ayarlanır ve kontrol edilir.  

Suda renkli bulanıklık 
oluşur. 

Metal iyonları yüksek dolum 
suyu, veya metal iyonlarının 
havuzu bir yolla karı şması. 

Dolum suyu kalitesi kontrol, havuz ve çevresinde 
kullanılan malzemeler kontrol edilir. 

Kahverengi Demir içerikli dolum Suyu Şok klorlama, pH de ğeri 7,6’ya yükseltilir Flok 
malzemesi ilavesi Devir-daim pompası çalı şır 
bırakılır.  

Renkli Flok malzemesi çökeltisi (Fe) Flok dozajı çok yüksek yada uygun olmayan 
ayarda. PH de ğeri ayarlanır ve kontrol edilir. 

Siyah-kahve renk Mangan içerikli dolum suyu Şok klorlama pH de ğeri 7,6’ya yükseltilir Flok 
malzemesi ilavesi Devir-daim pompası çalı şır 
bırakılır.  

Sarı-yeşil Bakır kalıntısı Flok malzemesi ilavesi  Devir-daim pompası çalı şır 
bırakılır. 

Renkli Bulanık su 

Turkuvaz-ye şil Bakır içerikli malzeme 
kullanımı yada bakır parçaların 
korozyonu 

Flok malzemesi ilavesi  Devir-daim pompası çalı şır 
bırakılır 

Havuzun duvarları 
kaygan ve ye şil 

 Yosun olu şumu (Açık 
havuzlarda genellikle ya ğmur 
ve fırtınalı havalarda) 

Şok klorlama (2mg/l. ye kadar), Flok malzemesi 
Devir-daim pompası çalı şır bırakılır. Sert küçük 
fırça ve dip temizleyici ile temizlik yapılır. 

Havuz duvarları 
pürtüklü 

 Sert sudaki (Kalkerli) sertlik 
vericinin çökelmesi 

Havuz bo şaltılır, kalker çözücü temizleyiciler ile 
havuz temizlenir. PH de ğeri 7,2 - 7,3 arasında 
tutulur. Filtre materyalleri kontrol edilir.  
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Suda kuvvetli 
köpürme var 

 Sudaki algzid ve ayrıca kış 
etkilerine karşı kullanılan 
temizlik ürünleri 

Temiz su ilavesi çoğaltılır, Önleyici olarak; 
köpüksüz algizid ve ev için olmayan temizlik 
ürünleri kullanımı önerilir. Algizid kulanım 
sebepleri ortadan kaldırılır. (Algizidler: sağlığa 
zararlı ürünler) 

Folyolarda siyah 
lekeler 

 Folyo yüzeyinde ağır metal 
tuzlarının oluşumu 

Temizliğin özel folyo ürünleri ile yapılması 
Önleyici olarak; Bakır ve gümüş içerikli algizid 
kullanmamak. 

Korozyon  pH değeri çok düşük pH değeri min. 7,2’ye ayarlanır.  
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YÜZME HAVUZLARINDA GÜNLÜK HAFTALIK VE AYLIK PER İYODİK BAKIM ve KONTROLLER 

Havuz Temizli ği  (TS 11899)  
Genel kullanıma açık yüzme havuzlarında, havuz haftada bir gün işletmeye kapatılarak,    genel bakım ve 
temizlik işleri yapılmalıdır.  

Yüzme havuzları:                  
Havuz dibinin temizliği her gün, duvarlarının temizliği  ise haftalık olarak yapılmalıdır. (Havuz işletmeye 
kapatıldığı zaman)  senede en az bir kez havuz suyu  tamamen  boşal-tılarak dezenfeksiyonlu su ile 
genel bir temizlik yapılmalıdır. Havuz dip temizliğinden (süpürme) sonra kurallara uygun bir şekilde ters 
yıkama yapılır. Ters yıkama işleminden sonra sistem çalışmaya devam ederken, sırayla pompalar 
durdurularak pompa ön filtreleri temizlenir. 
 

ÖN FİLTRE TEMİZLİĞİ; 
 temizlik yapılacak pompa elektrik panosundan kapatılır. Pom-pa emme ve basma vanaları kapalı 
konuma getirilir. Ön filtre kapağı açılır., ön filtre yerinden çıkarılır. Kaba kirler elle temizlenir. Yapışmış 
kirler basınçlı su ile temizlenir. Ön filtre yerine konulduktan sonra, ön filtre kapağı yerine takılır. Pompa 
emme ve basma vanaları açık konuma getirilir. Pompa elektrik panosundan açılır. Diğer pompaya geçilir.    
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Filtre Temizli ği : 
Filtre sürekli çalışan bir elemandır. Zamanla filtre içinde kireç artıkları ve mikroorgoniz 
malar çoğalmaya başlar.  Kaba pislikler ters yıkama işlemi ile uzaklaştırıldığı halde kum tanecikleri ve 
filtrenin çeperlerinde mikroorganizmalar tutunabilir. Bu durumda suyun hijyeninde bozulma meydana 
gelebilir. Bunun önüne geçmek için güçlü bir filtre dezenfektanı kullanmak gerekir. Filtre dezenfektanı 
filtre tankı içerisine konarak maksimum etkisini gösterebilmesi için uzunca bir süre, tercihen bir gece 
bekletilir. Ardından filtre ters yıkanır. Böylelikle filtre kumu yalnızca kalsiyum çökeltilerinden ve kirden 
arındırılmakla kalmaz, aynı zamanda tamamiyle dezenfekte edilmiş olur. Yıllık filtre bakımının  
en iyi zamanı kış ve bahar sonrası sezona girmeden yapılan kimyasal bakımdır.    

Ayak Havuzları : 
Günlük işletme sonunda tamamen boşaltılıp temizlenir, yeniden doldurulur ve dezenfekte edilir.  

Üstten Ta şma Kanalları : 
Haftada en az bir kez yapılır. Devir-daim pompası kapatılarak taşma ana artelinin kanala giden vanası 
açılır. Kanalın üzerindeki ızgaralar dışarı alınır. Kanalın içi ve yüzeyi iyice yıkanır  ve  ızgaralar tekrar 
yerine  yerleştirilerek kanal vanası kapatılır ve  devir-daim pompası açılarak tekrar işletmeye alınır. ( 
Taşma kanalı temizliği havuz haftada bir gün işletmeye kapatıldığı zaman yapılmalıdır.)   

Rezerv Depoları  (Denge Tankı): 
Altı ayda bir kez rezerv depoları suyu boşaltılır. Temizlik yapıldıktan sonra  dezenfekte edilip tekrar su 
doldurulur.  
 
Yeni dolumdan önce yapılan genel temizlik çok önemlidir. Temizlik malzemeleri (Deterjanlar) hiçbir 
durumda havuz devir-daim sistemine karışmamak zorundadır. Karıştıkları zaman işletme arızalarına yol 
açarlar. 
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YÜZME HAVUZLARININ YILLIK BAKIM VE KONTROLLER İ 
Yüzme havuzları tesislerinin su hazırlanması ve dezenfekte edilmesi için gerekli ekipmanların güvenli 
işletme şartlarının sağlanabilmesi yönünden sürekli bakımının yapılıp devamlı çalışır halde tutulması 
gerekmektedir. Bu tür işlemler için uzman bir kuruluşla bir sözleşme yapılması gerekebilir. Su hazırlama 
tesisindeki çalışmalar senelik olarak yapılır. Bunun için işletmenin  durdurulması   gerekmektedir. Diğer 
işlerin yanı sıra bu çalışmalarda aşağıda verilen hususlara dikkat edilmelidir.  
 

- Üst boşaltma kapağı açılarak metoda uygun şekilde filtre ters yıkamasının kontrolü.  
- Filtre dolgusunun kontrolü, gereğinde (miktar ve konumu) filtrenin boşaltma planına göre tekrar 

doldurulması,   
- Ön filtrede sürekli elemanlarının sökülmesi ve temizliği.  
- Tüm makinelerin ve cihazların bakımı (pompalar, kompresör ısı değiştiriciler) ve imalatçı bilgilerine 

göre armatürlerin bakımı,  
- İşletme fonksiyonlarının, devre elemanlarının ve güvenlik tertibatının testlerinin yapılması,  
- Tesis malzemelerinin üzerindeki aşınma ve korozyon etkilerinin kontrolü,  
- Dezenfeksiyon ve kimyasal dozaj tertibatları ile ölçü, ayar ve kayıt Tertibatlarının çalışma kontroller 

her yarı yılda bir yapımı,  
- Klorlama tesisinin emniyet tertibatının kontrolü, gaz ileten bağlantı hatları ve armatürlerinin geçirgen 

olmayışının yazılı protokole alınması dahil, Kimyasal dozaj tertibatının bakımı, özellikle kimyasal 
dozajın verildiği bağlantı yerlerinin sökülmesi ve temizlenmesi,  

- Ölçü, ayarı ve kayıt tertibatının ve bunlarla ilgili elektrik bağlantılarının kontrolü,  
- Topraklama ve elektrik kaçak korumasının denetlenmesi,  
- Diğer güvenlik bilgileri, ilk yardım eğitimi ve bilgilerin kontrolü, 
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İŞLETME KONTROLÜ  
Sağlık açısından periyodik kontroller yerel yöntemlerin sorumluluğundadır. Bir çok ülkede bu dene-tim (örneğin 
Almanya’da) yasal bir zorunluluktur. Kapalı havuzlar en geç iki ayda bir, açık havuzlar-sa en geç ayda bir kez kontrol 
edilirler. Bu kontroller sizin havuz müşterilerinize karşı sorumluluğunuzdur. Doğru sonuçlara erişebilmek sadece dikkatli 
bir işletme kontrolüyle mümkündür. Eğer işlet-me maddelerinin temini yada cihazların kontrol ve bakımı yapılmıyorsa 
yada yeterli değilse; en iyi teknik donanıma da hiç ihtiyaç yoktur.  Normlar ve  talimatlara göre uygun işletme tarzı için 
hem dü-zenli kontrol hem de otomatik çalışan sistem akışının sağlanması gerekir. Doğru malzeme ve doğru teknik 
ancak, doğru ve sorumlu işletmecilikle amacına ulaşır.  
 

Dikkat edilecekler.  
Su hazırlık cihazları, özellikle de dezenfeksiyon cihazları ara verilmeden çalıştırılmak zorundadır. Şayet sağlık parametre 
değerleri (serbest klor, pH değeri, Redoks potansiyeli ) sabit duruyorsa; havuz işletmeye kapatıldıktan bir sonraki açılışa 
kadar olan sürede sadece flok verilmesi durdurulabilir. Bunun pratikteki anlamı ya flok dozaj tesisi bir zaman saatine 
bağlanarak ayarlanmalıdır yada flok dozajına tesis yarım işletmeye alındığında ara verilebilir.  
 
Tesisin çalıştırılmadığı gün, devir-daim akışı yarıya kadar düşürülebilir. Bunun anlamı; yani yarım kapasite işletme 
durumunda cihazlar tamamen kapatılmamış olur. Havuz İşletmeye tekrar tam başlamadan önce devir-daim 0.5 olmak 
zorundadır. Tam işletme için daha sonra tam kapasiteye geçirilir. 
 
Tüm cihazların bakımı düzenli olarak yapılmalı ve korunarak iyi durumda muhafaza edilmelidir. Ayrıca cihazlara bağlı 
tesisatlarda kontrol edilmelidir.  
 
Havuz suyu hazırlık tesisinin bakımı, kontrolü ve sağlık makamlarına karşı kusursuz bir işletmenin delili olarak işletme 
defteri  tutulmalıdır.  
 
Bu iş çok zahmetsizdir. Sağlık kontrollerinde ilgililer havuz suyu hazırlığının gerekli özenle hazır-lanmış olup olmadığını 
ve günlük bilgileri öğrenmek için işletme defteri görmek isterler. Bu yüzden işletme defterinin tam ve doğru tutulması 
gerekmektedir. İşletme defteri hiçbir şeyi unutmamamız açısından size kontrol listesi olarak da yardımcı olur. 
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Kısa Önemli Notlar  
İşletme ba şında günlük olarak şu kontroller yapılır: 

1. Havuzun tam dolu olup olmadığı ve havuz ile taşma kanallarının temizliği kontrol edilir.  
2. Tüm cihazların çalışmaları kontrol edilir.  
3. Özellikli yerler örneğin; aşılama yerleri kontrol edilir (Kimyasal Dozlama Noktaları). 

Gerekiyorsa temizlenir.  
4. Flok-pH ayar ve dezenfeksiyon maddelerinin depoları kontrol edilip gerekiyorsa 

tamamlanır. Dozaj kaplarının günlük dolum cihazları bellidir. Hesaplanmış olan günlük 
ihtiyaç miktarı işletme defterine yazılır. (Böylece dozaj cihazlarının arızaları doğru 
zamanda tanımlanarak giderilebilinir.)  

 



E.ERKOC   May. 2007                                                                                                                                                                                                                          Sayfa91/116

İşletme defterinde günlük olarak a şağıdaki ölçüm sonuçları ve bilgiler yazılmalıdır.  
1. Dozaj sistemlerini kontrol ediniz.  
2. Havuz suyundaki serbest klor miktarı günlük işletme süresinin başında, ortasında, sonunda DPD test kiti yardımı 

ile elle ölçülür ve bulunan değerler ölçü ve ayar cihazındaki değerlerle karşılaştırılır. Arada çok fark varsa cihaz 
yeniden ayarlanır veya servis istenir. 

3. Toplam klor değeri ile aktif klor değeri arasındaki farktan bağlı klor miktarı; işletmenin başlangıcında, ortasında ve 
sonunda, işletme defterine yazılır. Özellikle otomatik Redoks ölçümü yoksa yada ölçüm cihazı Redoks 
potansiyelini 750 mV’den daha düşük gösteriyorsa bu ölçümler önemlidir.  

4. Karbonat sertliği yüzme havuzlarında en azından haftada bir kez ölçülüp sonuç işletme defterine yazılmalıdır.  
Karbonat sertliği hiçbir durumda 2 dH’ın altında olmamalıdır. Aksi durumda temiz su ilavesi yapılmalı yada 
yükseltici ilave edilmelidir.   

5. Flok dozaj tesisi kontrol edilmelidir. Eğer gece kapatılmışsa ve kendi otomatik olarak çalışmaya başlamıyorsa siz 
çalıştırınız. İşletme gününün sonunda günlük ihtiyaç miktarını işletme defterine yazınız.  

6. pH değeri işletme süresinin başında ve sonunda test kitiyle ölçülerek işletme defterine yazılmalıdır. Bulunan değer 
ölçü ve ayar cihazındaki değerle karşılaştırılıp gerekiyorsa cihaz yeniden ayarlanır. pH değeri 6.5’in altına 
düşmemeli ve 7.6’yı aşmamalıdır.   

7. pH ayar maddelerinin günlük kullanım miktarları gün sonunda belirlenerek işletme defterine yazılmalıdır.  
8. Redoks potansiyeli ölçü ve ayar cihazından işletmenin başında ortasında ve sonunda okunarak işletme defterine 

yazılmalıdır.  
9. Filtre cihazlarının kendi işletme talimatlarına uyularak günlük temizliği yapılmalı ve bunlar mutlaka deftere 

yazılmalıdır. Filtre temizliğiyle (ters yıkama) en az ayda bir izlenerek kontrol edilmelidir.  
10. Her cihazın kendine ait su sayacından günlük ilave su okunarak deftere yazılmalıdır.  
11. Günlük çalışma süresi deftere  yazılmalıdır. Filtre cihazının yosunlaşmaması için geceleri işletmeye 

kapatılmamalıdır.  
12. Günlük yüzücü sayısı işletme defterine yazılmalıdır. Böylece havuzun kirlilik derecesi bulunabilir.  
13. İşletme arızaları, tamir, bakım ve temizlik gibi özel durumlar deftere yazılmalıdır. Bu temizlik malzemelerinin 

yanlışlıkla havuz suyuna karıştığında (su kalitesini olumsuz etkileyecektir.) malzemenin cinsini hesaba katmak 
açısından gereklidir.  

 
Günlük i şletme süresinin sonunda cihazların kontrolü özellik le önemlidir. Bu kontroller size cihazların kusursu z 
çalışıp çalı şmadığını ve bir sonraki i şletme günü için hazır olup olmadıklarını gösterir.  
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İŞLETMENİN DURDURULMASI VE YEN İDEN ÇALIŞTIRILMASI  
Kısa süreli işletme durdurmaları, geceleri su hazırlık cihazlarının kapatılması gibi, sistemde 
yosunlaşmaya yol açmaz. Ancak uzun süreli örneğin işletme tatili gibi kapatmalarda aşağıdaki uyarılara 
uyulmak zorundadır.  
 

1. Dozaj pompaları temiz su ile yıkanmalıdır. Bunun için filtre cihazları çalışmalıdır. Sonra emiş 
bağlantıları temiz suya batırılarak dozaj pompaları uzunca bir süre (tüm dozaj maddesi kalıntıları 
dozaj hattından ve ventilinde atılana kadar) çalıştırır.  

2. Filtre cihazları iyice yıkanmalıdır. Burada suyun klor miktarı en az 1.0-2.0 mg/l. olmalıdır. 
3. Daha sonra havuz denge deposu, boru tesisatları ve diğer tüm tesisatlar tamamen boşaltılmalıdır.  
4. Tesis tekrar işletmeye almadan önce fitler cihazları serbest klor miktarı en az 1.0-2.0 mg/l. olan 

suyla iyice yıkanıp yine bu özellikteki suyla cihazlar en az 2 gün çalıştırılmalıdır.  
 

UYARILAR  
Genel kullanımlı yüzme havuzu cihazlarının kullanımı size önce karışık ve zahmetli bir iş gibi gelebilir. 
Ancak zamanla siz bu genel bilgilere sahip oldukça bütün problemlerin çözüldüğünü fark edeceksiniz. 
Eğer işletmenin hizmetini, cihazların özenli bakımını vakitsizlikten dolayı siz yapamıyorsanız güvenilir bir 
teknik personel alınız.  
 
Genel kullanımlı tesislerin havuz suyu hazırlama cihazlarının bakım ve kontrolü senede en az 2 defa 
esaslı bir şekilde uzman kişilerce yapılmalıdır.  
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ÇOK ÖNEML İ   (ÇOCUK HAVUZLARINDA)  
Aşırı kullanım veya yüksek kirlenme (yaprak, kum v.b.) gibi durumlarda işletmenin kapanmasından sonra, 
gereğinde işletme sırasında, havuz suyu deşarj edilmelidir. Normal işletme koşullarında çocuk havuzu 
ayda bir kez boşaltılmalı,  dezenfekte edilmeli,  temiz su doldurulmalı ve yeniden işletmeye alınmalıdır  

KIŞ BAKIMI 
Kışın açık havuzların dolu tutulması tavsiye edilir. Böylece dış etkenlere karşı havuz yüzeyi ve yapı-sı 
daha iyi korunur. Havuzu toprakta bir kayık gibi düşünürsek toprakta olabilecek yer değişikliklerinden  
kayık etkilenecektir. Havuzun içindeki su, havuz yüzeylerine yaptığı basınçla bu etkilere karşı direnç 
sağlar ve betonarmeyi korur.  
 
Zemin suyu yüksek yerlerde inşa edilmiş havuzlarda, baharda yükselen bahar suyunun havuz gövde-sini 
harekete geçirmesiyle muhtemel deformasyonları önler.   
 
Dolu havuz dış etkilere karşı daha duyarlı olacağı gibi, yabancı maddelerin havuz içine düşmesi  do-
layısıyla havuz  kaplamasının zarar görmesi de söz konusu olamaz.  (Ölü yapraklar havuz kaplama 
yüzeyinde leke yapabilir.) Ayrıca havuzun kış boyu bakımının yapılması havuzun sezona hazırlan-
masında maddi ve manevi  daha az bakım gerektirir.  
 
Buz basıncını  ortadan kaldırmak  için havuz yüzeyinden takriben  30 cm.  civarında bir su seviyesi 
azaltılması önerilir. Bunun yanı  sıra herhangi çözüm seçilse de tesisin gözetimi gereklidir. Havuzda 
suyun bırakılması durumunda bir kapalı buz tavanı oluşturulması  önlenmelidir. Bunu önlemek için havuz 
başına esnek buz basınç yastığı asılmalıdır. Bundan başka bir ısı kablosu veya izafi olarak da-ha sıcak 
ve daha derin  bölümlerden havuz suyundan devri daim  pompalamayla yan bölümün ısıtılması 
mümkündür.  
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ELEKTR İK 

1. ELEKT İRİK TESİSATI 
Kullanıcı için en yüksek ölçülerde güvenlik sağlamak için kapalı ve açık yüzme havuzlarındaki elektrik 
tesisatı özel ölçütleri ve düşünceleri gerektirir. Artan gerilimle (potansiyel farkı) birlikte İnsan ve çevre için 
güvenlik önemli hale gelmektedir. Bundan dolayı yüzenlerin su ile olan büyük alanı temasları ve buna 
bağlı olan gerilim taşıyan parçalara doğrudan veya dolaylı dokunmalardaki tehlike aşağıdaki koruma 
önlemlerini zorunlu kılmaktadır. 
 

2. KORUMA TEDB İRLERİ 
Bu bölüm yukarıda söz edilen kurallar çerçevesinde ve yüzme havuzu alanındaki özelliklerin ışığı altında 
önlemler alınmalıdır. Her durumda uygulayıcı tesisatçı ve planlamacı önce belirtilen kurallara ve 
talimatlara  başvurmalıdır ve sorumludur. Burada temel olarak 1. Topraklama(Potansiyel dengelemesi) 2. 
Kaçak akım koruma  konularından bahsedeceğiz. 
 

3. KORUMA ALANI 
Kapasite seçimi ve koruma tedbirine dikkat edilerek yüzme havuzu,Makine dairesi, galeriler ve  
çerçevesinde bir koruma alanı öngörülmektedir. bu alan nemli ve ıslak bölge olarak düzenlenmelidir. 
Önlem ve topraklanmalar bu özelliğe cevap vermelidir. Koruma alanının ölçüleri havuz dahil tüm ıslak 
alanları içerir. 
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4. KABLO VE HATLAR 
Koruma alanında sadece orda elektriği kullanan cihazın beslenmesi için gerekli olan kablo ve hatlar 
döşenmelidir. Yüzme havuzu sistemleri için NYY plastik kablolar, NYM mantolu hatlar veya eşit değerli 
çevresi iletken olmayan kablo ve hatlar tavsiye edilir ki metal dış satıh üzerindeki kontak gerilimlerinin 
dışarıdan yüzme havuzu alanına taşınması önlensin. Hareketli hatlar özel önlem gerektirirler. 
 

5. PRİZLER 
Anma gerilimi 50V’dan büyük olan prizler havuz kenarından en az 1.25 m uzakta olmalıdır. 
 
6. TOPRAKLAMA (POTANS İYEL  DENGELENMES İ ) 
Havuz kenarının yanında tabanda koruma alanının içinde (havuz çevresinde 2 m) taban yüzeyinin 
olabildiğince hemen altında, Makine dairesinde zemininde topraklayıcılar döşenmelidir. Bütün iletken 
malzemeler, hatlar,  gerilime maruz tutunma yerleri, dokunma mesafesindeki her türlü metal aksam 
usulüne uygun yapılmış bir topraklama düzeneğine min.10 mm2 CU  bir hat ile bağlanmalıdır. bağlantı 
yerleri özellikle korozyona ve mekanik darbelere karşı dayanıklı yapılmalıdır. Doğrudan gerilime maruz 
olmayacak çelik kapı kolları tutunma yerleri gibi metal parçalar potansiyel dengelenmesine gerek 
göstermez. Konstrüksiyonu  iletken olmayan folya vb. havuzlarda tüm metal aksamı vb. iletken malzeme 
ve hatlar doğrudan gerilime maruz kalmasalar bile topraklanmalıdır.  

7. KAÇAKAKIM KORUMA ŞALTERLER İ 
Ülkemizde 30 Kasım 1995 tarih ve 22479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kullanımı yasal sorumluk 
haline gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Elektrik İç Tesisat Yöntemliği’nin 18. maddesinde 
belirtilen kaçak akım tehlikelerine karşı canlı yaşamını ve kaçak akımın sebep olduğu yangınlardan 
korumaya yönelik şalteri uygulamasına başlanmıştır. Bu düzenlemeye göre ‘’ Kofrelere, yangın koruma 
şalteri, sayaç kolon devrelerine ise hayat koruma eşikli amper değerleri yeterli büyüklükte olan hata akım 
korumalı, mühürlenebilir termik manyetik şalterler konulmalıdır. Bu maddeye aykırı olarak yapılan tesise 
işletme kesinlikle elektrik vermez.’’ denilmektedir. 
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KURAL 
KAK şalteri elektrikte ‘’Giren akım dönem akıma eşittir’’ kuralına göre çalışır Yani faz veya fazlardan gelen akım nötrden 
dönem akıma eşit olduğu sürece besleme hattında her hangi bir sorun yoktur ve  her şey yolundadır. Ancak bu eşitlik 
bozulduğunda yani her hangi bir kaçak olduğunda problem var demektir. Yani KAK şalteri yük akımındaki farklılıkları 
izler ve yaklaşık sıfır olduğunu kontrol eder. Eğer fark şalterin nominal kaçak işletim akımını aşarsa şalter arızalı kısmı 
devre dışı bırakır. Standartların belirlediği Kaçak Akım şiddetinin üzerinde bir akımın canlıların üzerinden akması halinde 
o canlı varlık yaşamını kaybedebilir. Veya tesisattaki izolasyon hatları nedeni ile standartların belirlediği değerlerin 
üzerinde bir kaçak akımın akması halinde yangın çıkabilir.  
 

8. DİREKT TEMAS 
Canlı uca direkt temas olayında kaçak akım insan vücudundan toprağa doğru akar. Nominal işletim akımı 30mA ve daha 
düşük değerlerdeki (I n 30mA )  KAK şalterleri  ile direkt temasa karşı koruma sağlanmalıdır. Bu ekstra koruma her koşul 
için temel korum ölçüsü olarak kabul edilmemelidir. Bu daha ziyade yukarda tanımlanan elektrik kaçağı durumları için bir 
ilk  önlemidir. Aşırı akım ve kısa devreye karşı gerekli cihazlara ayrıca koruma yapılmalıdır.  
 

9. İNSAN VE YANGIN KORUMASI 
Uluslararası standartlarda canlılar üzerinde geçerek 30mA şiddetindeki bir akım yaşam için tehlike sınırıdır. Aynı şekilde 
300mA şiddetindeki kaçak akımların oluşturduğu elektriksel güç normal tesisat malzemelerinin tutuşma sınırına yakın bir 
sınırdır. Bu değerleri baz alarak tesisat kullanılacak KAK şalteri yaşam ve yangın koruması yaparlar. Kaçak akımların 
yukarıda alınan değerleri geçmesi halinde elektriği keserek koruma yaparlar.  
 

10. ENDİREKT TEMAS 
Makine ve cihazlarda izolasyon hatasından kaynaklanan kaçak akımlara temasla canlı yaşamı tehlikeye girer. Yaşam 
tehlikesi durumunda nominal işletim akımı  I 30mA olan hassas KAK şalterlerle ani ayırma sağlanır. Bu koruma makine 
ve cihazların gövdelerini yeteri kadar küçük toprak direnci ( RA ) ile topraklayarak sağlanır. 
Toprak direnci 
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ELEKTR İK TESİSATI İÇİN İLAVE ÖNLEMLER 
Filtre düzeneğinin çalışma güvenliği ve fonksiyonunun görülebilmesi için filtrenin şalter kumandası filtrenin yakınında 
olmalıdır. Bunun için filtrenin yanında ve üzerinde  önceden bir şalter öngörülmemişse doğrudan doğruya fitrenin yanına 
besleme hattına takılmalıdır. 
Muhtemelen gerekecek bir boşaltma pompası veya diğer kaldırma düzenekleri başka kumandalarla  beraber emniyete 
alınmamalı ve çalıştırılmamalıdır. Sürekli işletmeye hazır olma gereğinden dolayı bu pompalar tekrar açma kilidi 
olmadan akım kesildiğinde kapanmalıdır. Seviye kumandası, taşma besleme ve boşaltma için olan armatürler akım 
kesilmesinde kapanacak şekilde bağlanmalıdır. Gereken yardımcı enerji, yay kuvveti, basınçlı hava veya benzeri bir 
sistemle sağlanabilir. 
 

HAVUZ  AYDINLATMASI 
Havuz su altı aydınlatmalarında; 
Projektör ve elektrik iletim hattı doğrudan su içinde bulunuyorsa max. gerilim 24 Voltu aşmayacak şekilde yapılır. 
Transformatörler primer ve sekonder tarafları ayrı (İzole) olarak üretilmiş olmalıdır. İlaveten Hatlarda mutlaka kaçak akım 
koruması yapılmalıdır.  
Yüzme havuzlarında yüzücü güvenliği için su altı aydınlatması gereklidir. Su aydınlatması boyutlandırması için her m2 
havuz yüzeyi başına Özel havuzlarda 300-600 lümen, Kullanım amacına ve ihtiyaçlara göre genel havuzlarda 400 ila 
1000 lümen aydınlatma yapılmalıdır.  
 

- Su altı projektörleri esas olarak halojen metal buharlı lambalar ile donatılır ve suya tecritli, pasa dayanıklı 
muhafazaya yerleştirilir. 

- Projektörlerin montaj derinliği ( lamba ekseni ) küçük yüzme havuzlarında takriben 0,6 m, spor havuzlarda takriben 
1 m havuz suyu seviyesinden aşağıda bulunmalıdır. Daha derin özel nitelikli havuzlarda derin bölgelere galeri 
tarafından müdahale edilebilen armatürler yerleştirilebilir 

- Projektörlerin aralıkları birbirlerinden 2.00-2.80 m. olmalıdır. 
- Bir ek şebeke tesisinin bulunması durumunda ( örneğin dizel jeneratör )  şebekenin devreden çıkması halinde su 

altı aydınlatmasının jeneratörle beslenmesi önlenir. 
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PROJE HESAPLAMA KR İTERLERİ 
 

 
YÜZME HAVUZLARI İÇİN ANMA YÜKÜ VE S İRKÜLASYON DEB İSİ 
Bir havuzun anma yükü, tasarımda temel alınan havuzun bir çalışma 
saatinde havuzu kullanan kişi sayısıdır. Havuzun su yüzeyi alanı, kullanıcı 
frekansı ve kişi başına düşen su yüzeyinden çıkar. 
N = A ⋅⋅⋅⋅ n  /  a 
N: Anma yükü,  1 / h 
A: Havuzun su alanı, m2 
n: Kullanıcı frekansı, 1 / h 
a: Kişi başına düşen su yüzeyi, m2 

Q: Sirkülasyon debisi, m3/h 
k: Yüklenebilme faktörü  1 / m3 
P: Oturma yeri sayısı; 1 oturma yeri 0.4 m3 lük havuz hacmine denk gelir. 
L: Beher su atraksiyonu 
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Bir havuzun anma yükü, o havuzun ve içinde yerle ştirilmi ş 
olan havuzların anma yüklerinin toplamına e şittir. 
Sirkülasyon debisi, bir saatte havuzda sürekli olar ak 
sirkülasyon yapan su hacmidir. Gerekli minimum 
sirkülasyon debisi çizelge 9’ da verilmi ştir. 
 
 
 
Yeterli miktarda Dezenfeksiyon maddesi kapasitesini  
koruyabilmek ve kirliliklerin havuzda kalmasını 
sınırlandırmak için yük faktörü k, 0.6 1/ m 3 ün üzerine 
çıkmamalıdır. (Klorlu sistemlerde 0.5, Ozon ilaveli 
sistemlerde 0.6) 
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Derinli ği değişen havuzların hesabı sı ğ havuzlara göre 
yapılır. Su derinli ği iki veya daha fazla a şama ile de ğişen 
havuzların anma yükü ve sirkülasyon debisi hesabı (  dalga 
havuzları, yarı de ğişken ara zeminli havuzlar) bölgelerin 
derinlik oranlarına kullanım amaçlarına göre ayrı a yrı 
hesaplanır. Her bölüm için çıkan debi gene o bölüm için 
kullanılır.  
 

Su kaydıra ğı havuzlarının sirkülasyon debisi sı ğ havuzlara  
göre bulunur ve her kaydırak için 35 m 3/h oranında arttırılır. 
Sonuç 60 m 3/h dan az çıkarsa bu de ğer seçilir. 
Bir yüzme havuzunun sirkülasyon debisi onun içinde 
yerle ştirilmi ş havuzların sirkülasyon debilerinin toplamına 
eşittir. Ç İZELGE 10 da her havuz çe şidi için su derinli ği, ki şi 
başına düşen su alanı, anma yükü ve sirkülasyon debisi 
verilmi ştir.   
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ÇİZELGE 9: Havuzların Su Derinliği, Kişi Başına Düşen Su Alanı, Anma Yükü ve Sirkülasyon Debisi 

Havuz Tipi Su derinli ği 
(m) 

Kişi başına 
düşen su yüzeyi 

 a (m2) 

Anma yükü N  
(1/h) 

Su hazırlık tesisi 
debisi  

Q  (m3/h) 

Atlama havuzu 3.40 4.5 0.222 .A 0.222 A/k 

Derin havuzlar >1.35 4.5 0.222 A 0.222 A/k 

Derinliği değişen1) havuzlar 0.30-1.80 2.7 0.37 A 0.37 A/k 

Dalga  havuzu2) ≥0.60 ≤1.35m için 4.5 
>1.35m için 2.7 

0.37 A 
0.222 .A 

0.37 A/k 
0.222 A/k 

Sığ havuzlar 0.6 - 1.35 2.7 0.37 A 0.37 A/k 

Su atraksiyonu olan havuzlar 0.6 - 1.35 2.7 0.37 A 0.37 A/k + 6 L 

Kaydırak havuzları 1.0 - 1.35 - - Her kaydırak için 
(0.37 A /k) + 35, 

en az 60 

Çocuk havuzları ≤ 0.5 2 0.5A A 

Ayak yıkama havuzu 0.10 - 0.15 - - V 

Küçük havuz ≤ 1.35 12.0 0.083 A 0.25 V 

Masaj havuzları (Müstakil) ≤ 1.0 1 oturma yeri 3 P 10 V 

Masaj havuzları (kombine 
kullanım) 

≤ 1.0 - 10 k ⋅ V 10 V 

Terapi havuzları ≤ 1.35 4 k ⋅ V V 

Hareket havuzları ≤ 1.35 4 k ⋅ V V 

Soğuk su (Şok) havuzları 1.10 - 1.5 - - V 
1)  Derinliği değişebilen tüm bölümler, en düşük derinliğe göre hesaplanılırlar. 
2) Derin ve sığ bölümler dalga havuzları ve farklı derinlikleri olan tüm havuzlarda her bölüm ayrı ayrı hesaplanır ve 
toplanır. 
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Su Hareketi  
- Suyun havuz içine giri ş ve çıkı şı; suyun havuz içinde her noktada de ğişimini 

sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.  
- Bu hareket, su içindeki dezenfektan maddelerin karı şımını ve kirliliklerin 

devridaime katılmasını temin eder. Bunun için havuz  yüzeyinin her 8 m 2’si (R 3.2m 
veya bir kenarı 2.8m olan kare) için  bir besleme e lemanı dü şünülmelidir. S 
derinli ğinin 1.35m den az oldu ğu durumlarda beslemeler 6m 2 için bir adet 
yerle ştirilir. 

- Beslemeler iyi bir karı şım için tercihen havuz tabanına yerle ştirilmelidir. Tabana 
yerle ştirilen beslemeler suyu tabandan yüzeye do ğru diyagonal bir şekilde 
dağıtmalı ve nozulların açıklı ğı 2mSS basınç olu şturacak büyüklükte 
planlanmalıdır. 

- Havuz içindeki beslemeler yatay yönde duvardan ise,  besleme a ğızları (Dikdörtgen 
havuzlarda) havuzun uzun kenarına şaşırtmalı olarak havuz tabanından 50cm 
yukarıya yerle ştirilir. Beslemeler arası açıklık en çok uzun kenar ın 1/3 ü kadar 
olabilir. Di ğer durumda havuz kenarı boyunca e şit mesafeli olarak yerle ştirilir. 
Beslemelerin konumu havuz derinli ğinin yakla şık yarısı olmalıdır. Atlama 
havuzlarında 2 sıra besleme konulmalı, 1. sıra yüze ye, 2. sıra tabana derinli ğin 1/3 
ü kadar mesafelendirilmelidir.  

- Pompa emi ş hatları ve pompa filtre arası Topaklamanın (flokul asyon) ba şarısı için 
1.5 m/s.’ yi a şmamalı ve kesinlikle vakum olu şturmayacak şekilde tesis edilmelidir. 
Diğer basma hatlarında ise 2.5 m/s. hız sınırı a şılmamalıdır. pompa seçiminde 
denge deposundan besleme nozullarına kadar ki tüm k ayıplar dikkate alınmalıdır. 
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- Suyun temizli ğinin sa ğlanması için havuzun  tüm çevresinde ta şma 

kanalları in şa edilmeli ve yüzeyden ta şan suların miktarı toplam 
sirkülasyona göre mümkünse % 100, en az %50 olmalıd ır. İstisna olarak 
dalga havuzlarında dalganın çalı ştığı anlarda tüm kapasitenin alıkonulması 
gerekir. Dikey ta şma giderleri hesabında su hızı en fazla 1 m/s alınm alıdır.  

- Taşma ana arterlerde e ğime göre alınması gereken boru su hızları 
şöyledir: 

 
Eğim %1 %1.5 %3 
Maksimum hız m/s 0.55 0.75 1.0 

-  
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- Doğrudan havuz içi ile ba ğlantılı borular (Emi ş veya bası ş boruları) için en 

büyük ölçü 4” (100) olmalıdır.   
- Havuzdan emi ş yapan borularda en çok 1m/sn hız alınabilir. Ayrıc a, 

doğrudan havuzdan emi ş yapan borular en az 2 adet olarak düzenlenmek 
zorundadır.  

- Emişler en çok d 6mm çaplı delikli ve vidalı büyük boyu tlu sabit (Vidalı) 
kapaklarla donatılmak zorundadır.  

- Emiş kapaklarında net emi ş 0.5 m/sn. den fazla olamaz. Kompakt 
cihazların (kar şı akım cihazları gb.) emi ş hızları gene en çok 0.5 olmak 
zorundadır. Bu cihazlarda 2 emi ş zorunlulu ğu dikkate alınmaz. 
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HAVUZ SUYUNUN ISITILMASI 
Su sıcaklığı, insan vücudu ile su arasındaki ısı ve madde alışverişini etkiler. Tesisin 
ölçümlendirilmesinde çizelge 10’ deki değerler göz önüne alınır.   
ÇİZELGE 10- Su Isıtılmasında Kullanılacak Tesisin Ölçülendirilmesinde Baz 
Alınacak Su Sıcaklıkları 

Havuz çeşidi Max. su sıcaklı ğı 
Derin, sığ, Atlama, Dalga,Atraksiyon,Kaydırak 
havuzları 

26-28 

Çocuk havuzları 26-32 
Terapi havuzları 35 
Masaj havuzları 32-36 
Soğuk su (Şok) havuzları 15 
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Pompalar  
Pompa seçiminde madde 5 da belirtilen debiler altın a inilmemelidir. Pompalar 
bakımlarının kolayca yapılabilmeleri için kolay ula şılabilir bir yere 
yerle ştirilmeliler. Maksimum filtre direncindeki sistemde ki toplam kayıp, 
pompanın manometrik basma yüksekli ğinin belirlenmesinde dikkate alınır. 
Pompanın emi ş ve bası ş ağızlarına, vana ve çekvalf’’ler  takılmalıdır. 
Pompalar, armatürler boru hatlarının anma geni şliklerinde seçilmelidir (TS 
1258). Emme ve basma hatlarında kapama musluklu man ometreler 
öngörülmelidir Pompa, ön filtre tarafından kaba kir liliklere kar şı korunur. 
Pompanın susuz kalmaması için tedbir alınmalıdır. P ompanın elektrik motoru  
TS’ye uygun ve  koruma sınıfı en az IP 54 olmalıdır . Pompaya monte edilen 
işletme saati sayacı, i şletme süresinin belirlenmesini kolayla ştırır. 
 
 
 

Filtre Ters Yıkama Körü ğü 
Yıkama hava vantilatörünün çalı şması sırasında gürültü olu şabilir. Suyun ters 
akışının engellenmesi için bir emniyet sistemi ile dona tılmalıdır. 
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Boru Tesisatı 
Boru tesisatı, teknik, hidrolik gereklere göre yapı lır. Emi ş yönündeki tesisatta zararlı 
olabilecek vakum olu şumu önlenmelidir. Borular için malzeme, cidar kalın lığı ve boru 
bağlantı elemanlarının seçimi i şletme şartlarına ba ğlıdır. (Basınç, sıcaklık, akı şkanın 
kimyasal özellikleri) 
 
 

Armatürler 
Armatürlerin adet, tip ve düzeni, i şletmenin devre dı şı kalması durumunda (elektrik 
kesintisi) makine tesisinde bir tehlike olmayacak v e çevreyi su basmayacak şekilde 
seçilmelidir. 
 

Sirkülasyon Debisi Ölçümü 
Birden fazla filtrenin bulundu ğu tesislerde filtre çalı şmasının ve her filtrenin ayrı ters 
yıkamasının kontrolü için debi ölçü cihazları gerek lidir. Birden fazla havuzun aynı 
sirkülasyon sisteminden çalı şması durumunda da gereken miktarda debi ölçüm 
cihazları öngörülmelidir. 
 

Doldurma Suyu Sayacı 
Eklenen doldurma suyunun kontrolü için bir su sayac ı gereklidir. 
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HAVUZ İÇİ KAPLAMASI ve HAVUZ TEM İZLİĞİ 
Havuz suyunun temas etti ği materyaller (Havuz kaplaması, örtüler, nozullar, 
fuga malzemeleri vb.) suyun özelliklerini etkilemem elidir ve suyun fiziksel- 
kimyasal özelliklerine ayrıca mikroorganizmalara pl anktonlara kar şı tepkisiz 
olmalıdır. A ğaç kaplamalar ile her türden tekstil esaslı kaplama lar (sentetik 
esaslı çim de dahil olmak üzere) kullanılamaz. Havu z döşemesinin günlük ve 
duvarların haftalık temizli ği için kendinden motorlu yada vakum hattına 
bağlanan dip temizleyiciler  (Havuz süpürgesi) bulundu rulmalıdır. Senede en 
az 1 kez havuz bo şaltılıp havuz dibi ve duvarları dezenfektan maddele rce 
yıkanmalıdır. 
 
DENGE (REZERV) DEPOSU HACMİNİN BULUNMASI 
Suyun yüzeyden sürekli olarak ta şmasını garanti etmek için su miktarındaki 
düzensizlikleri dengeleyecek bir depo olmalıdır. Yü zücülerin ta şırdığı dalgalanma ile 
taşan su, su hazırlık sebebi  ile dola şımdaki su ve ters yıkama suyu denge depo 
hacmini olu şturur. Denge depoları kapalı olmalı, atmosferle tem asta bulunmamalı, 
tamamen bo şaltılabilir ve temizlenebilir olmalıdır. Denge depo ları havuza en yakın 
konumda ve su ve havuz su seviyesinin mutlaka altın da yapılmalı, ta şma ana arterlerin 
bir eğimle denge deposuna akaca ğı dikkate alınmalıdır. Denge deposu hacmi a şağıdaki 
denklemlerden belirlenir.  
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V=VV+VW+VR 

VV=0.075.A/a 
VW=0.052.A.10-

0,144.Q/l 

VR=6.AF 
 

V   :Denge deposu toplam hacmi 
VV : Yüzenlerin taşırdığı su hacmi, m3 (Kişi başına ortalama 0.075 m3 alınır.) 
V W : Dalgalanmalar ve sirkülasyon nedeni ile taşan su hacmi, m3 
V R : Filtre ters yıkaması (temizliği) için kullanılan (depolanan) su hacmi, m3 
A :  Havuzun su alanı, m2 
a : Kişi başına su alanı, m2 (ÇİZELGE 8) 
Q : Su hazırlık tesisi sirkülasyon debisi, m3/h 
l :  Taşma kanalının uzunluğu, m 
A F : Filtre kesit alanı, m2 

  

- Denge deposu, içerisinde düzenli bir akış olacak şekilde yapılmalıdır. Masaj havuzlarında 
denge deposunun yararlanılan hacmi küvet hacminin en az 2 katı olmalıdır. Yapılan 
hesap denge tankında bulunması gereken en az su miktarıdır.  

- Denge deposundaki su eksilmeleri (Her bir ters yıkamada atılan pis su miktarı kadar) en 
çok 3 saatte otomatik olarak takviye yapacak bir düzenekle karşılanmalıdır.  

- VR hesabında  birden fazla filtre bulunan tesislerde  her bir filtrenin ters yıkama işleminin 
farklı zamanlarda yapılabileceği dikkate alınarak, tüm filtre tesisi kesit alanı yerine en 
büyük filtrenin kesiti AF olarak alınır.  

- Filtrelerin ters yıkama  süresi denge deposundaki eksilen suyu tamamlanma zamanından 
kısa olamaz. Denge deposunda suyun bitmesi ve pompaların susuz çalışması emniyetli 
bir düzenek ile engellenmelidir. 

- Havuzdan taşan suyu denge deposuna ulaştıran ana taşma boruları denge deposu en 
yüksek su seviyesinin üstüne yerleştirilmelidir.  
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HAVUZ TEKN İK YAN ODALARIN PLANLAMASI VE YAPILI ŞI 
- Tesisin fonksiyonunu ve istenilen su niteliklerini garanti edebilmek için in şai 
şartların yerine getirilmesi gerekir. Planlama mimar  ve konu mühendisinin sıkı 
işbirli ğini daha ba şlangıç a şamasında gerektirir.   

- İnşaat kural ve standardlarına uyulması gerekir. Hacim lerde malzeme, montaj, 
tamirat, ve ta şıma için gerekli alanlar bırakılmalıdır.  

- Hacimlerde rutubete kar şı gerekli havalandırma düzenekleri bulunmalıdır.  
- Zemin ıslak kalmayacak, birikintiler olu şmayacak şekilde düzenlenmelidir. 
- Mekanlar amacına uygun şekilde yeteri kadar aydınlatılmalı, güvenlik için g erekli 

ikazlar ve çıkı ş yollarını belirtir levhalar bulunmalıdır. 
 
Denge Deposu 
Kapalı veya örtülü olabilir, atmosfere açık olmamal ıdır ve bir güvenlik ta şması 
bulunmalıdır. Tamamen bo şaltılabilir olmalıdır ve temizleme i şlemi için ula şılmasında 
bir problem olmamalıdır. Denge depoları havuz su se viyesinin altında olmalıdır. 
Böylece ta şma hatları yeterli bir e ğimle depoya yönlendirilebilir. 
 
Su İle Teması Olan Yüzeyler 
Su ile temasta olan malzemeler (örn. havuz kaplamas ı, havuz örtüsü, su kaydırakları ve 
oyun araçları, derzler) suyun durumunu etkilememeli dir ve suyun fiziksel, kimyasal 
özelliklerine, mikroorganizma ve planktonların ürem esine, büyümesine ortam 
sağlamamalı ve nötr olmalıdır. Su hazırlama i şlemini olumsuz yönde etkilememelidir. 
Tekstil kaplamaların her türü (sentetik esaslı çim de dahil olmak üzere) kullanılamaz. 
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Makine Dairesi 
- Bu odaların büyüklüğü ve teçhizatının belirlenmesi ekonomik işletme tekniği için şarttır. 

Bu nedenle inşaat ve işletme tekniği planlamasının işbirliğine önem verilmelidir.  
- Binaya girişte ve bina içinde, ekipmanların geçmesi için yeterli büyüklükte bırakılacak 

kapılar ve taşıma yolları gereklidir.  
- Açık havuzların makine daireleri donma olmayacak şekilde düşünülmelidir. (en az 5 oC) 
- Makine daireleri yeterli derecede doğal veya cebri olarak havalandırılmalıdırlar. 
- Kullanımına ve donanımına göre gereken güvenlik kurallarına uyulmalıdır. 
- Odanın drenajı, hazırlama ve Dezenfeksiyon tesisinin gereklerine göre düzenlenmelidir. 
- Odanın aydınlatılması ekipmanların kullanımında sorun çıkarmayacak düzeyde olmalıdır. 
- Acil çıkış yolları ve acil aydınlatma düzeneği de dikkate alınmalıdır. 
- Zemin ve duvarlar işletme şartlarını iyileştirici, malzemeler, mekanın temizliği ve hijyeni 

dikkate alınarak düzenlenmelidir. 
 
Filtre Tesisinin Yerle ştirme Alanı 

- Zemin alanı ve yüksekliği seçilen filtre konstrüksiyonuna uygun olarak planlanmalı ve bu 
aşamada bakım ve onarım için gerekli alan da hesaba katılmalıdır.  

- Kazanın üzerinde diğer tesisattan  veya tavandan (İlave olarak üretici önerilerini dikkate 
alınız) en az 60 cm ara olmalıdır.  

- Filtrelerin her tarafına rahatça ulaşılabilmelidir. Filtre materyallerini değiştirmek için 
filtrenin yanında çalışacak olanlar ve ekipmanlar için yeterli alanı olmalıdır. Filtrelerin 
yerleşeceği mekanda yükseklik  H=0.6D+2.9m formülünden hesaplanabilir. (H= Metre 
olarak yükseklik, D: metre olarak filtre çapı) 
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Dozaj Cihazlarının Yerle ştirme Alanı  
- Dozaj cihazlarının yerle ştirilmesi ve sarf malzemelerin depolanması için fil tre 

kazanının yerle ştirilme yerinin yakınında yeterli büyüklükte yer ol malıdır.  
- Dozaj kaplarına rahatça ula şılabilmeli ve farklı kimyasalların yanlı ş kaba konmasını 

engelleyici in şai ilave engeller dü şünülmelidir.  
- Malzemelerin depolanmasında gerekli mekansal engelle re dikkat edilmeli, tehlike 

halinde malzemeler biri birini etkilememelidir. 
 

Dezenfeksiyon ve Ozonlama Tesislerinin Yerle ştirilme Alanı 
- Dezenfeksiyon ve ozonlama tesisi mekanları gerekli güvenlik şartlarını 

karşılamalıdır. 
- Hızlı hava de şarjı ve inceltme için su vb. 
- Acil çıkı ş, ikaz butonu vs. 
- Kesintisiz aydınlatma, ı şıklı yönlendirmeler. 

 
İşletme Kontrolleri İçin Oda 
İşletmenin kendi içinde yapaca ğı kontrol ve bakımlar için en az 6 m2 büyüklü ğünde su 
bağlantısı ve lavabo test ve kontroller için gerekli d onanımın bulundu ğu bir alan 
öngörülmelidir. 
 
Atölye ve Yedek Parça Odası 
Onarım i şlemlerinin ve yedek parçaların depolanması amaçlı b ir oda öngörülmelidir. 
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HAVUZ YAPIMI VE TESL İMİ İÇİN TALEPLER  
 
Yapıma İlişkin Talepler   

- Tesisin TS 11899’ standardına uygun olarak hazırlanmış proje, detay, metraj ve özel 
teknik şartnameleri yapım için esas alınır. Uzman yapımcı tüm bu aşamalara uyar. 
Proje ve hesaplamalarda TS 11899 ‘a olasılı aykırılıkları idareye bildirmek ve 
tekniğine uygun olarak düzeltmek zorundadır. Aksi durumda yapımcının tesise ilişkin 
uzman sorumluluğu sürer.  

- Yapım sözleşmesinin ekleri olarak aşağıdaki hususlar daima dikkate alınır. 
1. Proje ve detaylar. 
2. Özel teknik şartname 
3. Metraj 
4. TS 11899 ve yapılan elektrik, mekanik uygulama ile ilgili standartlar ve güvenlik 

talimatları. 
5. Uzmanlık durumunun belgelenmesi 

3.  Havuz tesisinde kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar ilgili TS standardına uygun 
olmak zorundadır. Türk standartlarında bulunmayan malzemeler için TS’ ce eşdeğerliği 
(Paralelliği) kabul edilen imalatçı ülke standardının en son baskısı geçerli olacaktır.  

4.  Yapımcı tesiste kullanacağı malzeme ve ekipmanlara ilişkin numune çizelgesi, Türkçe 
katalog, resim, şema ve açıklama yazılarını idareye vermek ve öncelikle onay almak 
zorundadır. Tüm seçimlerde TS 11899 ve diğer TS standardlarına uygunluk zorunludur. 

5.  İmali gereken her çeşit özel malzeme ve tesisat için kullanım yerine göre hazırlanacak 
detay resimler hazırlanarak idarenin onayına verilir. Özel her çeşit imalatta malzemenin 
bu standarda ve ilgili şartnamelere aykırı olmaması gerekir. 
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Teslime (Bitime) İlişkin Talepler  

1. Uzman yapımcı tarafından madde 15.1’ deki talepl ere uygun olarak yapılan 
yüzme havuzu tesisi, teslimat için yapımcı tarafınd an 4 hafta süre ile ön i şletmeye 
alınır. Bu süre sistemin TS 11899’ a proje, tesisat , su hazırlık ekipmanları ve 
işletme açısından uygunlu ğunun denetlenmesi, kontrollerin yapılması ve 
işletmenin tesliminin gerekli ko şullarının olu şturulması için de ğerlendirilmek 
zorundadır.  Bu süre zarfında havuz i şletme bilgileri düzenli olarak (çizelge 6) 
tutulur.  
2. Uzman yapımcı havuzda kullandı ğı tüm malzeme ve ekipmanlara ili şkin detaylı 
çizim, montaj ve i şletme talimatlarının da içinde bulundu ğu  ve havuzun 
işletmesine yönelik olarak bilgi sistem şeması ve detayların yer aldı ğı “.........(X 
HAVUZ İÇİN) HAVUZ İŞLETME VE BAKIM EL K İTABI” kitabı havuzun ön i şletme 
süresi içinde hazırlayarak idareye verecektir. Bu k itapta havuz i şletmesine yönelik 
tüm operasyonlar resim, grafik ve yazı ile (Türkçe lisanında) bulunacaktır. 
    3. Uzman yapımcı 4 haftalık ön i şletme sırasında tesisin i şletilmesini gözetim 
altında tutar, idarenin verece ği havuz operatörünü yeti ştirir. Bu süre içinde 
havuzun ihtiyaç duydu ğu malzemelerin yeteri kadar tesiste bulunması için idareyi 
önceden bilgilendirir. İdare bu süre içinde tesisin çalı şması için gerekli ko şulları 
sağlar. Sonuç bir protokolle belgelenir.  
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Resmi Onay ve Teslim.  

- Havuzun 4 haftalık ön i şletme süresi içinde TS 11899 ‘ daki taleplere  uygu n olarak 
fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal kontroller  2.  Ve 4. Haftalarda olmak üzere en az 
2 kez yapılır. Bunun için Ç İZELGE 1’deki talepler ve cihazların fonksiyon 
kontrollerine ili şkin (çizelgelerden) talepler kontrol edilir. Bu kon trollerden bazıları 
uzmanınca do ğrudan havuz ba şında, bazıları ise laboratuarda i şin gere ğine uygun 
olarak yapılır.  

- Kontroller idarece kabul edilebilecek yöresel bir k urum veya özel bir laboratuarca 
yapılabilir. Olumlu rapor idareye sunulur ve resmi onay ile teslimat gerçekle şir. 
Teslimat esas itibariyle standarda uygun iyi planla nmış, iyi yapılmı ş bir tesisin 
idareye devridir.  

- Havuzda hijyenik güvenlik garanti altına alınmak zo rundadır. Ön i şletme ve 
kontrollerin ba şarısı, tesisin planlama ve yapım a şamalında gerekli kurallara 
uyuldu ğunu izah eder. Bundan sonraki tüm zamanlarda belirl eyici olan 
işletmecinin tutumudur ve sorumluluk i şletmecinindir.  
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Bu çalı şma; 
UHE teknik komisyon çalı şmaları kapsamında  
MMO – MİEM için hazırlanmı ştır. 
Mayıs 2007 
 
Hazırlayan:Ethem ERKOÇ 
 
 


