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1. GENEL BİLGİLER

Yüzme Havuzu Tanımı

Yüzme, serinleme, eğlenme veya spor amaçlı kullanılan;

tabanı, duvarları, taşma kanalları, rezerv deposu su kalitesini

etkilemeyen ve güvenlik gereklerini yerine getiren uygun

malzeme ile kaplanan ve bu yönetmelikte belirtilen niteliklere

uygun su ile dolu olan, sürekli bir devridaim akışı olan ve halkın

kullanımına açık yapılar

(T.C. Resmi Gazete, 8 Mart 2011, sayı: 27866).



Yüzme Havuzlarının Tarihsel Gelişimi
Dünya

• Yüzme ve su kültürü Hintlilerin M.Ö. 3000’ li yıllarda karşımıza çıkmaktadır.

• M.Ö. 1700-1400 yılları arasında  Ege medeniyetine ait  Phoitos ve Kronos saraylarında  korunmuş en iyi 

havuz örneklerine rastlanır.

• Roma Medeniyetinde umumi banyo ve yüzme havuzlarına rastlanmıştır.

• Mezepotamya uygarlıklarından Asurluların yüzme sporu ile ilgilendikleri ifade edilmiştir 

• Eski Mısır uygarlığında ise rekreasyonel amaçla yüzme yarışları yapılmıştır.

• Barok sanatının gelişmesi ile birlikte Avrupa’da havuz tasarımı da gelişti. 

• 19. yy sonlarına doğru Avrupa şehirlerinde sıcak ve soğuk sulu kapalı yüzme havuzları ortaya çıkmıştır.



Yüzme Havuzlarının Tarihsel Gelişimi
Dünya

• Londra Merton Street’ de bulunan kapalı banyolar Londra halkının yüzücülükle tanıştırmış ve yüzme

etkinliğini yaygınlaştırmıştır.

• İngiltere’ de 1837 yılına kadar 6 adet kapalı yüzme havuzu yapılmıştır. İlk büyük kapalı yüzme havuzu

ise 1839’ da Oxford Templey Cowley adında yapılmıştır.

• 1882 yılından sonra Avrupa'daki birçok ülkede yüzme federasyonları kurulmuştur. İlk resmi yüzme

yarışları 1837 yılında Londra da yapılmıştır. 1896 yılında Atina’ da modern olimpiyatlar başlamış ve

olimpiyat oyunlarında yüzme yarışları organize edilmiştir.

• Yüzme branşının gelişmesi sonucunda; 1909 yılında Londra’ da Uluslararası Amatör Yüzme

Federasyonu FINA kurulmuştur.

• Amerika'da yüzme havuzu yapımına 1860 yıllarında başlanmıştır. Yine bu yıllarda yüzme havuzlarında

suyun dezenfeksiyonu amacıyla ilk defa klor kullanımına başlanmıştır.



Yüzme Havuzlarının Tarihsel Gelişimi
Türkiye 

• Türkiye de ise havuza ilişkin en eski bilgilerle MÖ. 13. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen Eflatunpınar Hitit

Tapınak Havuzu’nda karşılaşılır.

• Osmanlılarda ise en ilginç havuz örnekleri Topkapı Sarayı Hareminde III. Murad’ın yatak odası olan

Havuzlu Köşk’ün zemin katındaki cariyeler havuzu, sarayın hemen önündeki yaklaşık 1.8x3.2 metre

boyutlarındaki büyük havuz ve Bağdat Köşkü ile Revan Köşkü arasındaki terasta bulunan fıskiyeli

havuzdur.

• Türkiye’nin ilk kapalı havuzu 1968 de açılmıştır. Heybeliada’daki Deniz Harp Okulu’nda açılan kapalı

havuz öncelikle askeri eğitim için kullanılırken, diğer zamanlarda sporcular kullanmıştır. Türkiye’de

yüzme sporunun gelişmesinde 1943’te Ortaköy’de açılan Lido Havuzu’nun önemli katkısı vardır.

• Günümüzde ise sadece İstanbul’ da kamu kurumları ve özel sektör tarafından işletilen 88 adet yüzme

havuzu bulunmaktadırç



Yüzme Havuzlarının Tasnifi
Yapıların Göre Kullanım Amacına Göre Kullanılan Çevreye Göre 

Açık Yüzme Havuzu, Olimpik Yüzme Havuzu,
Umuma Açık Havuzlar,

Özel Ev Havuzları,
Kapalı Yüzme Havuzu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu,

Turistik veya Umuma Açık Yüzme Havuzu,

Özel veya Ev Yüzme Havuzu,

Süs Havuzu,

Şok Havuzu ve Tedavi Havuzu,

Jacuzzi,

Havuzun Taşıma Sistemine Göre Havuzun İnşa Tarzına Göre Suyun Cinsine Göre Havuzlar 

Üstten Taşma, Yandan Savaklı veya Her İkisi 

Karışık Uygulanmış (denge tankından alınan 

suyun havuza basılması sureti ile taşma 

sağlanan tipler),

Skimmerli (satıh sıyırma pencereli) Havuzlar, 

Betonerma Havuzlar,

Prefabrik Plakalarla Oluşturulan Havuzlar,

Çelik Karkas ve Gövdesi İçerisine Vinil Denilen Muşamba 

Kaplanmış Hazır Havuzlar,

Tatlı Su Bulunduran Havuzlar,

Deniz Suyu Bulunduran Havuzlar,



Suyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

Fiziksel Özellikleri 

• Sıcaklık

• Bulanıklık

• Renk

• Koku ve Tat

• Elektriksel İletkenlik

Kimyasal Özellikleri

• Çözünmüş Oksijen

• Çözünmüş Karbondioksit

• Sertlik

• Organik Madde



2. YÜZME HAVUZLARI SUYUN HAZIRLANMASI VE 
DEZENFEKSİYONU İÇİN GEREKLİ MADDELER

Dezenfeksiyon; hastalık yapıcı mikroorganizmaların, dezenfeksiyon maddeleri ile yok edilmesi sürecidir.

Dezenfektan ise; İnsanlarda hastalık yapma özelliği olan bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmaların

sudan uzaklaştırılması veya yok edilmesi amacıyla kullanılan organik ve inorganik katı, sıvı ve gaz

maddeler olarak tanımlanmaktadır.

Dezenfektanların uygulanması ve verimi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörler: 
• Dezenfeksiyon hızı,

• Dezenfektan konsantrasyonu,

• Organizma sayısı,

• Organizmaların cinsi,

• Suyun yapısı,

• Sıcaklık,

• pH, Isı, ışık gibi fiziksel dezenfektanların şiddeti olarak sayılmaktadır. 



Havuz suyunun dezenfeksiyonunda kullanılabilecek 
madde ve metodlar

• Klor gazı  metodu,

• Sıvı sodyum hipoklorit metodu,

• Kalsiyum hipoklorit metodu,

• Kullanım yerinde  üretilen klor gazı metodu,

• Kullanım yerinde sodyum hipoklorit üretimi metodu.



Klor Gazı Metodu

Klor 1774 yılında İsviçreli kimyager Scheel tarafından keşfedilmiş; fakat yeni bir element olduğu 1810 yılında

Humprey Davy tarafından ispatlanarak “yeşil” manasına gelen “kloron” adı verilmiştir. Klor ve bileşiklerini ilk

kez beyazlatmak için kullanan da James Watt olmuştur. Klor çevre sağlığı açısından ilk kez kanalizasyon

sistemlerinde kullanılmıştır.



Yıl Gelişme

1870-1880’ lı yıllar Mikroorganizmaların hastalıklara sebep olabileceği bilimsel olarak kanıtlandı.

1896 Klor ilk kez ABD’ de de kullanıldı.

1897 Klor İngiltere’ de içme sularının dezenfeksiyonunda kullanıldı.

1905 İngiltere’ de içme suları düzenli olarak klorlanmaya başlandı.

1908
Klor ABD’ nin New Jersey, Chicago şehirlerinde içme sularının dezenfeksiyonunda sürekli olarak

kullanmaya başlandı.

1909 Sıvı klor ticari olarak üretilmiştir.

1912 Sıvı klor ilk kez Niagara Şelalesinden elde edilen suyun klorlanmasında kullanılmaya başlandı.

1915 ABD ilk içme suyu bakteriyel standartı yayınlandı.

1917 Kloraminli bileşikler ilk olarak ABD ve Kanada’ da kullanılmaya başladı.

1918 Klor kullanımı ABD’ nin 1000’ den fazla şehrinde kullanılmaya başlandı.

1920’ li yıllar Sıvı klor, su dezenfeksiyonda diğer klor formlarının yerini aldı.

1925 İçme suyu bakteriyel standartları netleştirildi ve ABD’ nde yasak olarak uygulanmaya başlandı.

Klor Gazı Tarihçesi



Klor Gazı Tarihçesi

Yıl Gelişme

1932
Ülkemizde ilk olarak İstanbul’ da Terkos içme ve kullanma suyu tesislerinin Kağıthane’ deki arıtma

istasyonunda kireç kaymağı ile klorlama işlemi yapıldı.

1936
Ankara’ da Çubuk Barajı’ ndan getirilen içme ve kullanma suyu Ziraat Fakültesi’nin arkasındaki arıtma

tesislerinde gaz klorlama sistematik olarak başlandı.

1940’ lı yıllar Türkiye çapında klorlama işlemi yaygınlaşmaya başlandı.

1960’ lı yıllar Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünya genelinde klorla dezenfeksiyonu yaygın hale gelmiştir.

1970’ li yıllar
Klordioksit içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonunda diğer klorlu bileşiklere göre daha yaygın

kullanılmaya başlandı.

1974 Klorla su dezenfeksiyonu sonucu sularda halojenli dezenfeksiyon yan ürünleri oluştuğu saplandı.

1991
Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu klora bağlı gelişen halojenli bileşiklerin insanlar için kanserojen

olmadığını açıkladı.



Klorun Kullanım Alanları

• Klorun kullanım alanlarının başında dünya çapında suların temizlenmesi ve su yoluyla temizlenmesi ve su 

yoluyla bulaşan hastalıkların önlenmesi amacıyla kullanımı gelir.

• Klor, suyu temizlemesi yanında borularda ve su depolarında biyofilm oluşumunu önler ve sudan 

istenmeyen azotlu bileşiklerini giderir. 

• Plastik, polimerler, solventler, tarım ilaçları, tıp ilaçları, böcek zehirleri vb. birçok maddenin yapımında 

kullanılır.

• Çevre sağlığı açısından klorun ev ve çevre temizliğinde çamaşır suyu olarak ve kağıt endüstrisinde 

ağacın doğal maddesi olan selüloz lifleri bir arada tutan lignini çözmek ve kağıdı beyazlatmak 

amacıyla kullanımı yönünden önemi vardır. 



Serbest Klor&Bağlı Klor 

• Serbest Klor; suda dezenfekte edilebilen klordur. Klor türevleri suya katıldıktan sonra OHCI’ye dönüşerek 

dezenfektan görevini yerine getirir. 

• Bağlı Klor; amonyaklarla bağlı olan, istenilmeyen ve sağlığı tehdit eden klordur. Dezenfeksiyon etkinliği 

yoktur. Havuzlarda yoğun klor kokusuna yol açar ve tahrişe neden olur.

Yüzme havuzlarına klor gazını doğrudan verilmemelidir. Bir enjektör yardımıyla klor gazı ve 

su  karışımından elde edilen klor çözeltisi havuza verilir.



Sodyum Hipoklorit Metodu

• Türkiye’deki sodyum hipoklorit üretimi ve bu konudaki Türk Standartları, yalnız teknik kullanımları

kapsamakta olup, farmasötik kullanıma yönelik değildir. Buna rağmen sodyum hipoklorit ülkemizde

içme suyu dezenfeksiyonun da bile kullanılmaktadır.

• Tüm dünyada ise bu amaca yönelik imal edilen sodyum hipoklorit, özel farmasötik şartlara uygun

üretilmektedir. Nakliye ve depolama zorlukları, düşük aktif madde içeriği ve düşük stabilitesi nedeni

ile sodyum hipoklorit yerine Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından %65–70 aktif madde içeren

kalsiyum hipoklorit kullanılması tavsiye edilmektedir.

• Depolama süresi sınırlıdır.



Kalsiyum Hipoklorit Metodu

• Kalsiyumhipoklorit [Ca(OCl)2]; konsantre kalsiyum hipoklorit ticari olarak 5 g’ lık komprimeler halinde

üretilmektedir. Bu durum uygulamada önemli kolaylıklar sağlamaktadır.

• Klor kaybı yaşamadan en az iki hafta depolanabilmektedir.

• Ticari ambalajlarda %65, %70, %90 oranında aktif klor içerikli kalsiyum hipokloritler havuz suyu

dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır.



Kullanım Yerinde Üretilen Klor Gazı Metodu

• Bu tür tesislerde sodyum klorür elektrolizi ile klor gazı elde edilerek su hazırlık işlemlerinin

dezenfeksiyon aşamasında uygulanır.

• Tuz depolanması sebebiyle önemli bir güvenlik problemi ortadan kalkar ve klor yalnızca ihtiyacı

karşılayacak kadar üretilir. Elektroliz neticesinde bazik bir çözelti oluşur. Bu bazik çözelti istenirse pH

nötrlemek için kullanılır veya deşarj edilir. Bu işlemde yalnızca elemente klor gazı havuza ilave edilir.

Elektroliz sonucu ortaya çıkan hidrojen gazı ortamdan uzaklaştırılır. Bir enjektör yardımıyla klor gazı

ve su karışımından elde edilen klor çözeltisi havuza verilir.



Kullanım Yerinde Üretilen Sodyum Hipoklorit Metodu

• Sodyum klorür çözeltisinin elektrolizi ile sodyum hipoklorit doğrudan kullanım yerinde üretilebilir.

Çözeltinin konsantrasyonu 2g/L - 8 g/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.



Kullanılan Klor Formu Avantajları Sınırlamaları

Klor

 Klor formları içinde en ucuz olanıdır.

 Raf ömrü yoktur: ömrü uzundur.

 Klor gazı tehlikeli bir gaz olduğundan kullanımı sırasında dikkatli olunmalı ve tecrübeli 

personel çalıştırılmalıdır.

Sodyum Hipoklorit

 Elementler klora göre daha az 

tehlikelidir. 

 Çalışan personelin kısa süreli eğitim 

yeterlidir.

 Raf ömrü sınırlıdır.

 Suya katıldığında inorganik yan ürünler oluşabilir.

 Korozif etkisi fazladır ve birçok kimyasala göre daha çok özen gösterilmesi gerekir. 

 Elementel klordan daha pahalıdır.

Kalsiyum Hipoklorit

 Sodyum hipokloritden daha 

dayanıklıdır.

 Çalışan personelin kısa süreli eğitim 

yeterlidir

 Kullanım öncesi hazırlama aşamasında daha çok işlem gerekir.

 Hazırlanan stok solüsyonlarda oluşabilen partiküller doz ayarlamasını güçleştirebilir.

 Elementel klordan daha pahalıdır.

 Yangın ve patlama tehlikesi olabilir.

 Suya katıldığından inorganik yan ürünler oluşabilir.

Kullanım Yerinde Üretilenler 

 Depolanan  ve taşınan kimyasal 

madde miktarlarında azalma 

meydana gelir.

 Bakım ve yönetilmesi daha zordur. Kurulum maliyeti yüksektir.

 Tuz, miktar ve kalitesinin sürekli kontrol edilmesi gerekir.

 Suya daha fazla kimyasal madde verilir.

 Suda oluşan DYÜ’ nin takibi zordur.

 Tüm sistemin kontrol ve yürütülmesi zor ve pahalıdır.



TOPAKLAMA VE DİĞER SU HAZIRLIK MALZEMELERİ

Topaklama: Havuz suyu demir ve alüminyum tuzları ilavesi ile koloidal kirliliğin kararlılığının bozulması,

topaklanması ve çökeltilmesi ile filtrede yakalanabilmesini sağlayan işlemdir.

Topaklayıcı: Havuz suyunda bulunan küçük maddeleri birbirine yapıştırıp daha büyük kitle haline getiren

maddedir.

Çöktürücü: Filtrelerde tutulamayan ince ve küçük maddeleri birbirine yapıştırır, kimyasalların ağırlığı

nedeniyle oluşturulan kitlelerin havuzun dibine çökme sürecini hızlandırır.



TOPAKLAMA VE DİĞER SU HAZIRLIK MALZEMELERİ

Topaklama(flok) malzemesi Birim

Temiz Su Ham Su 

En Az En Çok En Az En Çok 

pH değerleri

Alüminyum sülfat 6,5 7,2

Alüminyum klorür heksahidrat 6,5 7,2

Sodyum alüminat 6,5 7,2

Alüminyum hidroksi klorür, alüminyum hidroksi klorür sülfat
6,5 7,4

Demir klorür heksahidrat 6,5 7,8

Demirklorid sülfat çözeltisi 6,5 7,8

Demir sülfat 6,5 7,8

KALAN MİKTAR 

Alüminyum mg/L 0,05

Demir mg/L 0,02



OZON

• Ozon, neredeyse bir asırdır suyu dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Etimolojik olarak Yunanca’daki

“kokan” anlamına gelen “ozein” kelimesinden gelmektedir.

• Ozon yapısında üç oksijen atomu bulunan ve aynı zamanda oksijenin allotropu olan bir gaz molekülüdür.

• Normal sıcaklıklarda açık mavi renkli olan gaz; keskin, hoş olmayan bir kokuya sahiptir.

• Ozon -111,9 0 C de mavi bir sıvı oluşturacak şekilde sıvılaşır ve bu sıvı patlayıcı özellik taşır. Kararsız bir

yapıya sahip olduğundan dolayı, oksijen gazı oluşturacak şekilde kısa sürede bozunur.



Ozon Gazının Temel Özellikleri

Özellik Değer

Molekül ağırlığı 48 g/mol

Sudaki çözünürlüğü

1,09 g/L (0 oC)

0,57 g/L (20 oC)

Donma noktası 192,5 oC

Kaynama noktası 111,9 oC

Kritik sıcaklık 12,1 oC

Kritik basınç 54,6 atm

Isı kapasitesi (gaz) 33,3 j/g.mol oC,-173oC

Buharlaşma ısısı 15,19kj/mol, -112oC

Yükseltgenme potansiyeli 2,07 V (Asidik ortamda)

1,24 V (Bazik ortamda)

Absorbsiyon dalyaboyu 2537 Angstron

Renk Açık mavi

Test Keskin , taze, hoş olmayan, sert



Ozon

• Ozon Avrupa ve Amerika’da içme suyu dezenfeksiyonunda etkili olarak kullanılmaktadır. Çoğu

şişelenmiş su ve bunlara ait cihazlar, kuyu suları ozonla dezenfekte edilmektedir.

• Ayrıca atık su ve toksik atıkları temizlemede, havuzlarda, otel odalarında, gemilerde, arabalarda sigara

veya yangından hasar görmüş yapıları temizleme ve kokuları gidermede, şahsi-ticari havuz ve

kaplıcalarda, et kombinelerinde oluşan bakteri deaktivasyonunda, hayvan çiftliklerinde, deterjan

tasarrufu amacı ile tekstil yıkama makinelerinde, ortamların hava yolu ile temizlenmesinde, kokuların

giderilmesinde, sağlık ve kozmetik sektöründe, kan yıkamada ozon kullanılmaktadır.



Ozon Tarihçesi

Yıl Gelişme

1781 Kimyager Van Marum elektrik kıvılcımları geçen havada ozon kokosunu fark etmiştir.

1840

Alman kimyacı Christian Friedrich Schönbein de elektroliz ve elektrik kıvılcımları deneyleri esnasında oluşan özel kokuyu

keşfederek bu kokunun şimşek çakması sonrasında duyduğu kokuyla aynı olduğunu fark etmiş ve Yunanca koklamak

anlamına gelen "ozein" kelimesinden esinlenerek bu maddeye "ozon" adını vermiştir.

1860 Ozon ilk defa laboratuarda J.L.Soret tarafından elde edilmiştir.

1862
Alman firması Siemens&Halske tarafından imal edilen elektriksel ekipmanlarla içme suyu dezenfeksiyonunda ozon

uygulanması testlerine başlanmıştır.

1889 Fransız kimyacı Marius Paul Otto, Paris Sorbonne Üniversitesi’nde ozon çalışmalarına başlamıştır

1891

Martinikenfelde, Almanya’da pilot bir tesis kurulmuştur ve yapılan deneylerde Frolecich’in raporuyla ozonun

bakterilere karşı etkin olduğu bildirilmiştir.

1897
Ozonlama ekipmanlarının imal edilmesini ve kurulumunu gerçekleştiren ilk özel şirket olan Compagnie Provençale de

l’Ozone ‘u kurmuştur.

1893 Ozonun içme suyu arıtımındaki ilk tam ölçek uygulamaları Oudshoorn (Hollanda) ‘da gerçekleştirilmiştir.

1898-1901-

1902-1903-1905-1906-

1908-1909-

Paris-Fransa, Wiesbaden-Almanya, Paderborn-Almanya/Niagara Falls-N.Y,Leningrad-Saint Petersbourg, USSR, Nice-Fransa,

Chartres-Fransa, Paris/St. Maur-Fransa, Madrid-İspanya.

1960 Ozon arıtmanın ilk aşamalarında bulmaya başlamıştır.

1980 Teknolojinin gelişmesi ile Ozon’ un kullanım alanları genişlemiştir.



Ozon

Ozon gazı çözünürlüğü ve gazların çözünürlüğüne etki eden faktörler sıcaklık, pH ve iyonik güçtür.

• Sıcaklık; ozonun çözünürlüğü üzerinde etkilidir, artan sıcaklıkla birlikte ozon çözünürlüğü düşer. Ancak

çözünürlüğün düşmesi nedeniyle ozonlama etkinliğinin düştüğü söylenemez; çünkü sıcaklık artışı reaksiyon

hızını artırmaktadır.

• Ortam pH’ ı ozonlama süreci üzerinde son derecece önemlidir. Genel olarak, nötr pH değerlerinde

ozonun çözünürlüğü düşük olduğundan reaksiyon hızı da düşüktür, düşük pH’larda moleküler ozon

reaksiyon verirken yüksek pH’l arda oluşan radikaller reaksiyon verir. Yine de düşük pH’ lardaki reaksiyon

hızı daha yüksektir.



Ozon Kullanımını Avantajları

• Suda koku ve renk oluşturmaz. 

• Yüksek oksidasyon gücü nedeniyle birkaç saniye gibi kısa bir sürede bakteri ve virüsleri öldürür. 

• Sudaki rengi, kötü tadı ve kokuyu yok eder. 

• Dezenfeksiyon sonrası sudaki oksijen miktarını arttırır. 

• Kimyasal reaktif gerektirmez.

• Demiri ve manganı yükseltgeyerek ortamdan uzaklaştırır.

• Algleri öldürerek sudan uzaklaştırır.

• Organik maddelerle reaksiyon vererek ortamdan uzaklaştırır. 

• Suda hızlı bozunarak uzaklaşır, böylece istenmeyen kalıntı oluşumuna neden olmaz.

• Koagülasyona yardımcı olur.

• Pek çok ham su üzerinde ön ozonlama ve/veya dahili ozonlama daha sonra kullanılacak klor ihtiyacını 

azaltır ve kararlı klor bileşikleri oluşmasını sağlar. 



Ozon Kullanımını Sınırlamaları

• Kalıntı  koruma  sağlamaz.  

• Kurulum maliyeti ve prosesin işletme maliyeti yüksek olduğundan ve diğer sistemlere göre  daha karmaşık 

olduğundan  küçük  işletmeler  için  uygun değildir. Ozonlama sistemi kurulumu zordur.

• Ozonlama  sonucu  bazı  yan  ürünler (aldehitler,  ketonlar, peroksitler, karboksilik asitler,  ortamda bromid 

varsa bromat, kuinolonlar) oluşur.

• Ozon kararlı olmadığı için hızla oksijene dönüşme eğilimindedir. Bu yüzden suda bakiye bırakmadığından 

son klorlamaya ihtiyaç vardır.  

• Dezenfeksiyon yan ürünlerinin giderilmesi için ilave filtrelemeler (granüler aktif karbon filtreleri gibi) 

yapmaya ihtiyaç vardır. 

• Yüksek pH ve ısıda hızla bozunur .



Ozon Kullanımını Sınırlamaları

• Bazı organik türler üzerinde hiç oksitleyici etkisi olmayabilir veya ihmal edilebilecek kadar az olabilir.

• Ozon kullanımı sonucu açığa çıkan biyobozunur organik maddeler organizma gelişmesine neden olabilir. 

Bu ise biyolojik aktif filtrasyon işlemi uygulanmazsa dağıtım sisteminde korozyon hızının artmasına sebep 

olur. Ozonlama filtrelemeden önce kullanıldığında, biyolojik gelişme filtreleri etkileyerek geri yıkama 

frekansının artmasına sebep olur.

• Kullanılan ozon,  klor, monokloramin, klordioksit gibi diğer oksidantlarla reaksiyona girebilir.

• Ozon oksidasyonu sonucu demir ve mangan suda çözünmeyen bileşiklerine dönüştüğünden 

sedimentasyon veya filtreleme işlemi gerekir. Bu çözünmeyen katı türler filtreleri tıkayabilir ve böylece geri 

yıkama frekansı arttırabilir.



pH DEĞERİNİ VE ASİT KAPASİTESİNİ AYARLAYICI MALZEMELER 

• pH değeri; ölçülebilen bir büyüklüktür ve suyun asit, nötr ve alkali davranışları hakkında bilgi verir. Havuz 

suyu hazırlığında topaklama, süzme, klorlama işlemleri için pH değeri önemlidir. Ayrıca yüzenler ve 

malzemeler üzerinde de çok etkilidir. 

• Su hazırlığının başarısı pH değerinin tüm zamanlarda dar ve doğru bir aralıkta sabit kalması ile yakından 

ilgilidir. Havuz suyunun pH’sını kontrol edebilmenin yolu suyun asit kapasitesi ile yakından ilgilidir. Sudaki 

kalsiyum ve magnezyum hidrojen karbonat asit kapasitesinin oluşumunda temel etkendir.  Ancak asit 

çözeltisi bu durumu nötralize eder.  



pH Değerinin Ayarı için Aşağıda Verilen Maddeler

• Sodyum hidroksit (Kostik soda)

• Sodyum karbonat (soda)

• Sodyum bikarbonat

• Sodyum bisülfat

• Tuz ruhu (Hidroklorik asit)

• Sülfürik asit

• Karbon dioksit



ULTRAVİYOLE İLE DEZENFEKSİYON 

• UV-C ışınlarının dezenfektan etkisini su arıtımında kullanmaya yönelik çalışmalar 19. yy sonlarında başlamıştır.

• İhtiyaç duyulan UV-C ışınlarını sentetik olarak üreten civa buharlı UV lambalar 20. yy başlarında keşfedilmiş ve dünyanın 

ilk UV su dezenfeksiyon sistemi 1910 yılında Marsilya - Fransa’daki arıtma tesisinde uygulamaya geçmiştir. 

• Fakat birkaç yıllık işletmeden sonra uygulama durdurulmuş, yerine daha kolay ve ucuz olması nedeniyle klorlama 

uygulaması getirilmiştir. 

• Gelişen teknoloji ile birlikte UV lambalar daha etkili ve ekonomik hale gelmiş, her kapasitede UV dezenfeksiyon cihazları 

üretilebilmiştir. 1950’li yıllardan itibaren UV ışınları ile su dezenfeksiyonu hızla yaygınlaşmış ve günümüzde standart ve 

güvenilir bir uygulama halini almıştır.



Ultraviyole ile Dezenfeksiyonun Avantajları 

• Çevre dostudur, kimyasal kullanmadan dezenfeksiyon sürecini yapar.

• Su içine herhangi bir kimyasal verilmediği için suyun kimyasal özelliğine (iletkenlik, pH gibi) etki etmez.

• Suda kanserojen dezenfeksiyon yan ürünleri (DYÜ) oluşturmaz.

• Yeterli UV dozu (> 400 J/m2) sağlandığında tüm mikroorganizmalar üzerinde etkilidir. 

• Suyun sıcaklığı veya pH değerinden bağımsız olarak dezenfeksiyon sürecini gerçekleştirir.

• Dezenfeksiyon süresi genelde 5 saniyeden az ve çok hızlıdır. Bu nedenle kimyasal maddeler ile 

dezenfeksiyonda gerekli uzun temas süresini temin eden büyük temas tanklarına ihtiyaç yoktur.



Ultraviyole ile Dezenfeksiyonun Avantajları 

• Tehlikeli kimyasallarla çalışma sorunu yoktur, işletme sahiplerine zarar verme riski olmayan bir yöntemdir 

(ancak direkt UV ışınının çıplak göze ve cilde çok zararı vardır, UV dezenfeksiyon cihazının bakımı sırasında 

UV lambaları mutlaka kapatılmalıdır).

• İşletme maliyeti alternatif teknolojilere kıyasla düşüktür.

• Basit işletme, kontrol ve bakım olanakları sağlar.

• Kimyasal maddeler ile dezenfeksiyona kıyasla satın alma, nakliye, depolama, kalite kontrol gibi işletme ek 

maliyetleri yoktur.



VENTURİ OZON SİSTEMİ İLE DEZENFEKSİYON

• Venturi, 18. ve 19.yy’ da İtalyan fizikçi Giovanni Battista Venturi tarafından bulunan venturi aygıtı, hem 

vakumlama hem de debi ölçümü gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.

• Venturi aygıtı, bir boru boyunca dejarj edilen akışkan akımının debisini ölçmek için uzun zamandan beri 

kullanılan bir aygıttır. Boru içindeki akışkan akımının hızını artırmak için girişteki boru kesitinden daha küçük 

kesit alanına sahip bir boğaz bölgesinde daralma yapılmıştır.



Venturi  Aygıtının Kullanım Alanları

• İçme suyu arıtımında ozon ve klor gazı enjeksiyonu,

• Başta tarımsal sulamada sıvı gübreleme enjeksiyonu olmak üzere kimyasal madde enjeksiyonu,

• Atık su, içme suyu arıtımında, su ürünleri yetiştirme havuzlarında havalandırma ve oksijen transeferinde,

• Baca ve ağır vasıtaların eksoz sistemlerinde kirli havanın tahliyesinde,

• Oksiyen maskeleri ve sipirometreler başta olmak üzere sağlık sektöründe,

• Debi ölçümlerinde kullanılmaktadır.



Venturi  Aygıtının Performansı İle İlgili Yapılan Araştırmalar

• Farklı boru çapları, daralma oranları ve boru eğimine sahip venturi aygıtlarından farklı debilerde su  

geçirilerek farklı sıvılardaki emme verimi bir deney düzeneği ile ölçülmüştür. Suya su enjekte edilerek 

yapılan deneylerde, venturi boru çapı küçültülüp diğer tüm değişkenler sabit tutulduğunda enjeksiyon 

performansının arttığı gözlemlenmiştir 

• Diğer  bir araştırmada;  0,50 daralma oranına ve farklı uzunluklara sahip venturiler kullanılarak ozon gazının 

sudaki çözünürlüğü araştırılmıştır. Araştırmada şebeke suyu kullanılmıştır. Sisteme suyun temini için su 

deposu, suyun depodan venturiye iletilmesi için su pompası, istenilen debi değerlerinin ayarlanmasında 

kontrol vanası ve elektronik debimetre, ozon gazının temini için ise ozon jeneratörü kullanılmıştır. 



Venturi  Aygıtının Performansı İle İlgili Yapılan Araştırmalar

• Araştırma sonuçları; 0,50 daralma oranına sahip venturide en yüksek hava giriş oranı 25 cm uzunlukta 

meydana gelmiştir. 

• Uzunluğun az olduğu durumlarda daha iyi hava giriş performansı elde edilmiştir.

• Boru boyunun artmasıyla hava girişi performansında düşüş olmuştur. 

• Ozon enjeksiyon sonuçlarında ise; venturiden sonra sisteme eklenen boru boylarının artmasıyla ozon 

enjeksiyon veriminin arttığı tespit edilmiştir. 



Venturi  Aygıtının  Avantajları

• İçme suyu ve atıksu tesislerinin havalandırma ünitelerinde kullanılan klasik havalandırıcılara göre venturi 

aygıtı ile havalandırma daha verimli, daha iktisadi ve işletimi daha kolay bir sistemdir.

• Ozon, klor ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı ve dirençlidir.

• Hareketli parçalara sahip değildir.

• Sisteme eklenmesi kolaydır.

• Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. 

• Bakımı ve işletimi kolaydır.

• Optimal tasarlandığında karışımın homojen olmasını sağlar. 

• Yatırım maliyeti  oldukça düşüktür.

• Su akımı ile çalıştığı için enerji tasarrufu sağlar.

• İstenilen akım ve enjeksiyon kapasitesine uygun olarak tasarlanma imkanı ve esnekliği vardır.



YÜZME HAVUZLARINDA DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİNİN OLUŞMASI

• Dezenfeksiyon Yan Ürünleri: Suyun kimyasal bileşiminde bulunan organik veya inorganik yapıların, dezenfektanlarla

reaksiyonu sonucu oluşan yapılar olarak tanımlanır.

• Bu sebeple DYÜ’ nün sudaki yapısı, kullanılan dezenfektana, mevcut kimyasal yapısına, hazırlanan reaksiyon

ortamına bağlı olarak değişir.

• Yüzme havuzlarında DYÜ varlığı ilk defa 1980 yılında trihalometanların (THM) oluşumunun belirlenmesi şeklinde

bildirilmiştir. Yüzme havuzlarındaki DYÜ, sürekli organik yükleme, dezenfeksiyon süresinde kullanılan havuz

kimyasalları ve yüksek sıcaklık gibi faktörlerden dolayı içme sularına göre nispeten daha yüksek

konsantrasyondadır.

• Havuzlardaki DYÜ temel olarak karbon bazlı ve azot bazlı olmak üzere iki şekilde tasniflenmektedir. Karbon bazlı

DYÜ’ ler havuz suyunda en sık karşılaşılan yan ürünlerdir. Karbon bazlı DYÜ’ ler; haloasetik asitler (HAA),

trihalometanlar (THM) içme ve havuz suyunda en sık karşılaşılan yan ürünlerdir.

• Trihalometanlar (THM)’ ın uçucu özelliği olmasından dolayı havuzlarda hem su hem de hava ortamında

bulunabilmektedirler. Kapalı havuzlar üzerinde yapılan araştırmalar, havuzlarda oluşan DYÜ’ lerin genellike

trihalometanlar (THM) olduğu sonucunu çıkarmıştır.



DYÜ Grupları

Aldehitler Karboksilik asit Ketoasitler Klorat iyonu

Formaldehit Asetik asit Glioksilik asit Klorit iyonu 

Asetaldehit Diğer alifatik Pürivik asit Bromat iyonu 

Glioksal Monokarboksilik asitler Ketomalonik asit 

Pruvaldehit Oksalik asit 

Diğer alifatik aldehitler 

Halojenli Organik Yan Ürünler 

Trihalometanlar Haloasetikasitler Haloasetonitriller Haloketonlar

Kloroform Monoklorasetik asit Dikloroasetonitril  Klorofenoller

Bromodiklorometan Dikloraasetik asit Bromokloroasetonitri

Dibromoklorometan Trikloraasetik asit Dibromoasetonitril

Bromoform Monobromoasetik asit Trikloroasetonitril 

Dibromoasetik asit



Yüzme Havuzlarındaki DYÜ’ lerin Özellikleri 

• Organik öncü bileşikler: İçme suyunda DYÜ oluşumunda öncü bileşikler doğal organik maddelerken; yüzme

havuzunda doğal organik maddeler yanında sabun kalıntıları ve kozmetik ürünler, losyonlar, güneş kremleri, ter ve

idrar gibi birçok insan kaynaklı ve içme suyundakine göre çok daha karmaşık girdilerden oluşmaktadır.

• Sıcaklık: Yüzme havuzu suyu genel olarak içme suyuna göre daha sıcaklıktadır.

• Dezenfektan dozu: Yüzme suyu sıcaklığının daha yüksek olması klorun daha fazla parçalanmasına neden olur.

Bundan dolayı da serbest klor kalıntısının oluşabilmesi için daha yüksek klor dozu kullanılır.

• Organik yükler: İçme suyunda organik yükler kaynak suyundan gelmekte ve daha sonrasında herhangi bir yük

yoktur. Yüzme suyunda ise sürekli olarak yüzücüler kaynaklı çözünmüş organik karbon ve organik azot yüklemesi

vardır.

• Maruziyet yolları: İçme suyunda mevcut DYÜ’ler için maruziyet yolu ağız yoluyla alımken, yüzme havuzunda esas

maruziyet yolları solunum ve deriyle emilimdir. Havuz suyunun kazara yutulması ise ikincil seviyede kalmaktadır.



Ozonlama Süreci Sonucu Oluşan DYÜ’ ler 

• Ozonun sulu çözeltilerdeki kimyası ve oluşan yan ürünlerin sağlığa etkileri komplekstir. Sudaki maddelerle ozonun

reaksiyonları sonucu bazı dezenfeksiyon yan ürünleri oluşur. Yapılan pek çok çalışmada ozonlama reaksiyonları

yan ürünlerinin, klorlama sonucu açığa çıkan yan ürünlere göre daha az toksik olduğu ifade edilmiştir.

• Ozonlamayla meydana gelen bir çok reaksiyon dozlama ve pH’ya bağlıdır ve bu sebeple farklı şartlarda farklı

sonuçlar meydana gelmektedir.

Aldehitler Asitler Aldo-Ketoasitler Brom Bileşikleri

Formaldehit Oksalik Asit Pirüvik Asit Bromat İyonu

Asetaldehit Formik Asit Hidrojenperoksit Bromoform

Glioksal Asetik Asit Diğer Bromopikrin

Metilglioksal Süksinik Asit Bromlu asetikasit



Su Kalitesi ve Şartlandırmasını Etkileyen DYÜ Parametreleri 

Parametre Trihalo metanlar (THM) Haloasetik Asitler (HAA) Aldehitler Klorit-Klorat

pH

pH artışı ile paralel 

olarak değişirler. pH 

7 ile 9,5 arasında 

etkindirler

Mono Kloro Asetik Asit , 

Di Kloro Asetik Asit pH 

aralığında etkendir pH 

9 un üstün de etkinlikleri 

azalır. Mono Kloro

Asetik Asit pH7-7,5 

arasında max

değerdedir.

Olumsuz etkileri 

(moleküler ozon 

yapısı içinde)  pH 7-

8,5 arasında iken % 

25 azalır 

Hipokloritin

Hipokloritin

dezenfektan olarak 

etkinliği pH artışı ile 

azalır.Ozonlama ile 

Hipoklorit oksidasyonu

düşer. 



DEZENFEKTANLARIN KANUNİ DÜZENLEMELERE GÖRE SINIR DEĞERLERİ

Türkiye’ deki Regülasyonlar 

Parametre Analiz Aralığı Birim
Sınır Değerler

En az En çok

Siyanürik asit (1)

Ayda bir defa mg/L

- 100

Biguanid2 2 30

Hidrojen Peroksit (2) 40 80

pH (2) 6,5 7,8

Amonyum (2) 0,5

Nitrit 0,5

Nitrat 50

Bakır 1

Alüminyum 0,2

Toplam alkalinite (2) (CaCO3) 30 180

Bağlı klor (3) 0,2

Kapalı yüzme havuzu suyu serbest klor (3) 1 1,5

Açık yüzme havuzu suyu serbest klor3 1 3

Serbest klor (4) 0,3 0,6



Havuz Suyunun Fiziksel Özellikleri 

Parametre Analiz Aralığı İstenen Değer

Renk Ayda bir defa Pt/Co olarak 10 birim

Bulanıklık Ayda bir defa
SiO2 veya Jakson birimi olarak 5 birim ya da NTU

veya FNU olarak 0,5 birim

Sıcaklık (1) Ayda bir defa

En az En çok

Kapalı havuz 26 oC 28 oC

Açık havuz 26 oC 38 oC



Havuz suyunun mikrobiyolojik özellikleri 

Parametre Önerilen Metot (1) Analiz Sıklığı (2) Sınır Değerler

Toplam koloni (jerm) sayısı  TS EN ISO 6222

Ayda bir defa

200 CFU(3) /mL

Toplam koliform bakteri TS EN ISO 9308-1 0/100 mL

Escherichia coli (E. Coli) TS EN ISO 9308-1 0/100 mL

Pseudomonas aeruginosa TS EN ISO 16266 0/100 mL



İşletme Tarafından Yapılacak Analizler 

Parametre Analiz Aralığı Birim
Sınır Değerler

En az En çok

Sıcaklık
Kapalı Yüzme Havuzu 

İlki havuzun kullanımından 

önce ve izleyen 4’er saatlik 

aralıklarla olmak üzere 

günde en az 3 defa

o C
26 28

Açık Yüzme Havuzu 26 38

Biguanid1 mg/L 2 30

Hidrojen Peroksid (1) mg/L 40 80

pH (1)

Tatlı ve 

Deniz suyu
6,5 7,8

Açık ve kapalı yüzme 

havuzları

Serbest klor (2)
Kapalı yüzme havuzu mg/L 1 1,5

Açık yüzme havuzu mg/L 1 3

Serbest klor (3)
Açık ve kapalı yüzme 

havuzları 
mg/L 0,3 0,6

Siyanürik asit (4) Her gün mg/L -- 100

Toplam alkalinite (1) (CaCO3) Haftada bir defa mg/L 30 180

Renk Her gün Pt/Co olarak 10 birim

Bulanıklık Her gün 
SiO2 veya Jakson birimi olarak 5 birim ya da 

NTU veya FNU olarak 0,5 birim



HAVUZ KİMYASALLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

DYÜ’ lere Maruziyet:

•Deri absorbsiyonu,

•Solunum

•Kazayla yutma

DYÜ’ lere maruziyet soncunda; kanser riskinde artış, gözlerde tahriş, astım ve endokrin sistemde

bozulma şeklinde sağlık etkileri tespit edilmiştir.

Ayrıca klorlama sonrası oluşan birçok DYÜ’ler genotoksik özellikte olmakla birlikte yüzme havuzu

suyunun mutajenik ya da genotoksik potansiyelini inceleyen çalışmalar oldukça sınırlıdır.



Havuz Kimyasallarının İnsan Sağlığına Etkileri

Yüzme havuzlardaki su kalitesinin tespitine yönelik Türkiye’ de yapılan bir araştırmada elde

edilen verilere göre;

• 3 (%66) havuzda serbest klorun 2-6 ppm arasında olmadığı,

• 58 (%72,5) yüzme havuzunda su ile ilgili bakteriyolojik analizlerin yapılmadığı,

• 64’ünde (%80) pH seviyesinin sağlık için sakıncalı olduğu,

• 57’sinde (%71) alkalik değerinin 80-100 ppm arasında olmadığı,

• 53 (%66) havuzda su ısısının kullanıcıya göre (26-32ºC) ayarlanamadığı,

• 72 (%90) havuzda ise; havuz suyunun açık ve berrak bir şekilde olmadığı tespit edilmiştir.

Çalışmanın yapıldığı 2008 yılında, Türkiye’deki havuzların hijyenik açıdan iyi durumda

olmadığı ifade edilebilir.



Havuz Kimyasallarının İnsan Sağlığına Etkileri

Yüzme havuzlarından insanlara bulaşabilecek etkenlerin havuz suyuna bulaşımı çeşitli yollardan

olmaktandır.

Bu yollar:

• Su kayağına istenmeden gelen kirli sular, su kaynağının yakınında bulunan fosseptikler ve

suların açıktan gelişi ile suya kaynağında bulaşmaktadır.

• Suya girenler tarafından suya; ağız, boğaz, burun mukozo, göz, deri, ürogenital yol

infeksiyonları ve dışkı sulara bulaştırılmaktadır.



Havuz Kimyasallarının İnsan Sağlığına Etkileri

Bakteriyel Viral Parazitler 
Fungal-Mikotik

Dermatofitler

Salmonella Poliomyelit Serbest Yaşayan Amipler Candida

Shigella Adenovirus * Naegleria türü * Vajinal

Streptococcus

Staphilococcus

Hepatit Virusları * Acanthamoeba türü * Oral

M.tuberculosis Coxsachie *Kütane

M.marinum B. Molloscum Aspergillus 

Pseudomonas aeruginosa Contagiosum

Leptospira Verru 

Aeromonas

Vibrio parahaemolyticus

Vibrio alginolyticus



DERİ İNFEKSİYONLARI

Bakteriyel 
İnfeksiyonlar

• Bakteriyel İnfeksiyonlar

• Stafilokok ve streptokoklar

• Korinebakteriler

• Psödomonas aeruginoza

• Mikrobakteriler

Viral Enfeksiyonlar

• Human papilloma virüs(HPV)

• Molluskum kontagiosum virüsü

• Fungal Enfeksiyonlar

• Tinea pedis

• Onikomiko

Non-Enfektif
Dermatozlar

• Deri kuruluğu

• İrritan ve allerjik kontakt dermatit

• Akuajenik ürtiker ve prutitus

• Yüzücü omuzu

• Akuajenik akne

• Yeşil saç

• Juvenil palmar dermatit

• Melanom



Bakteriyel Enfeksiyonlar

Stafilokok ve Streptokoklar



Bakteriyel Enfeksiyonlar

Korinebakteriler 



Bakteriyel Enfeksiyonlar

Psödomonas Sıcak-Ayak Sendromu



Bakteriyel Enfeksiyonlar

Psödomonas Aeruginoza



Bakteriyel Enfeksiyonlar

Yüzücü Kulağı (Eksternal Otit)



Bakteriyel Enfeksiyonlar

Mikrobakteriler (Mycobacterium Marinum)



Viral Enfeksiyonlar

Human Papilloma Viru



Viral Enfeksiyonlar

Molluskum Kontagiosum 



Fungal Enfeksiyonlar

Tinea Pedis



Fungal Enfeksiyonlar

Onikomikoz



Non-Enfektif Dermatozlar

Yüzme Havuzlarında Kullanılan Klor ve Broma Bağlı İrritan&Allerjik Kontakt Dermatit



Non-Enfektif Dermatozlar

Akuajenik Ürtiker ve Pruritus



Non-Enfektif Dermatozlar

Juvenil Palmar Dermatit



Non-Enfektif Dermatozlar

Melanom



MATERYAL VE METOD



MATERYAL VE METOD

Materyal

• Bu araştırmaya konu olan Fatih Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu yerel yönetimler

tarafından işletilmektedir.

• Yüzme havuzu Uluslararası Yüzme Federasyonu FINA tarafından belirlenen yüzme

havuzu müsabaka standardına uygundur.

• Kapalı yüzme havuzu, 50*25 metre uzunluğunda, 3,1 metre derinliğinde 10 kulvarlı

olimpik özelliktedir. 3875 m3 su kapasitesine sahiptir.

• Fatih Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu üstten taşmalı, tabandan beslemeli havuz

sınıfındandır.

• Kapalı yüzme havuzunda şebeke suyu bağlıdır. Havuz suyu dezenfeksiyonunda

klorlama ve ozon sisteminde venturi aygıtı 2016 yılı Aralık ayından itibaren

kullanılmaktadır.



MATERYAL VE METOD



Fatih Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu havuz suyunda  kullanılan havuz kimyasalları

• Kalsiyum hipoklorit (Granül klor)

• Sodyum hipoklorit (Sıvı klor)

• Sülfirik asit (pH düşürücü)

• Didesil dimetilamonyum klorür (Yosun önleyici)

• Polidadmac (Sürekli temizleyici)



Fatih Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu  Donanımları

Havuz Donamı Adet 

Venturi (2 inç pvdf) 2

Temas tankı (1250 mm lik 2300 mm ) 2

Ozon sirkülasyon pompası (5,5 hp) 2

Kum filtleresi (2000 mm)

Kuvarz Kum:

Alt Katman 0,5-1 mesh

Orta katman 1-3 mesh

Üst katman 3-5 mesh 

10

Filtrasyon elamanları

Denge tankı 1

Sirkülasyon pompası 6

Denge tankı 1

Sirkülasyon pompası 6

Hava kompresörü 1

Hava kurutucu 1

Ozon jeneratörü 1

Ozon sirkülasyon pompası 2

Venturi 2

Ozon temas tankı 2

Ozon berhava ünitesi 1

Ters yıkama  sistemi 1



Metod

• Bu araştırmaya konu olan Fatih Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu‘ nun retrospektif olarak;

6.12.2016 - 12.12.2017 tarihleri arasındaki Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından akredite

edilmiş labaratuvarca hazırlanan “Havuz Suyu Analiz Raporları” ndan veri toplanmıştır.

• Havuz Suyu Analiz Raporlarında aylık numune alınan kabın cinsi cam şişedir; numuneye soğuk zincir

işlemi uygulanmıştır.

• Alınan numuneler akredite labaratuvar ortamında fiziksel, kimyasal, biyolojik analize tabi tutulmuştur.

Bu analiz sonuçlarında aşağıdaki parametreler ölçülmüştür.

• Alüminyum, 

• Amonyum,

• Bağlı klor,

• Bakır

• Nitrat,

• Nitrit,

• pH,

• Serbest klor 

(ozonlama)

• Siyanürik asit,

• Toplam  akalinite,

• Bulanıklık,

• Renk,

• Sıcaklık,

• Escherichia coli, 

• Pseudomonas aeruginosa,

• Toplam coliform

• Topam koloni sayısı (36 °C)

• Toplam koloni sayısı (22 °C)



İSTATİKSEL İNCELEMELER ve BULGULAR

Havuz Suyu Analiz Rapor Tarihleri ve Yüzme Havuzunu Kullanan Kişi Sayısı

Ay Rapor Tarihi Kişi Sayısı 

Ocak 06.12.2016 19.01.2017 12.238

Şubat 19.01.2017 23.02.2017 20.189

Mart 23.02.2017 21.03.2017 14.446

Nisan 21.03.2017 03.05.2017 8.230

Mayıs 03.05.2017 25.05.2017 10.980

Haziran 25.05.2017 21.06.2017 4.976

Temmuz 21.06.2017 21.07.2017 8.943

Ağustos 21.07.2017 18.08.2017 14.520

Eylül 18.08.2017 20.09.2017 14.342

Ekim 20.09.2017 17.10.2017 14.888

Kasım 17.10.2017 10.11.2017 14.932

Aralık 10.11.2017 12.12.2017 18.254

Toplam: Yılda 

156.938 Kişi 



Ay Bazlı Fatih Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu Kullanan Kişi Sayısı



Ay Bazlı Havuz Suyu Ölçüm Sonuçları

Parametre 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9.Ay 10. Ay 11. Ay 12.Ay

Alüminyum
0,04 0,04 0,03 0,01 0,03 0,03 0,02 0,04 0,06 0,01 0,06 0,07 

Amonyum
0,02 1,17 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,09 0,02 

Bağlı Klor
0,10 0,10 0,14 0,19 0,18 0,10 0,10 0,18 0,13 0,18 0,15 0,12 

Bakır
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Bulanıklık
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Nitrat
4,26 6,89 5,71 1,25 5,12 17,30 9,95 15,48 17,34 13,89 12,95 9,57 

Nitrit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

pH
7,22 7,24 7,35 7,20 7,35 7,32 7,40 7,18 7,12 7,36 7,17 7,90 

Pseudomonas

Aeruginosa
- - - - - - - - - - - -



Ay Bazlı Havuz Suyu Ölçüm Sonuçları

Parametre 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9.Ay 10. Ay 11. Ay 12.Ay

Renk
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Serbest Klor 

(Ozonlama)
0,38 0,44 0,56 0,55 0,55 0,55 0,50 0,54 0,40 0,56 0,55 0,53 

Sıcaklık
27,20 27,80 27,40 27,70 27,00 26,80 27,10 27,60 27,40 27,50 27,50 27,60 

Siyanürik Asit
6,00 2,00 4,00 4,00 3,00 8,00 3,00 13,00 7,00 10,00 12,00 27,00 

Toplam Alkalinite
40,40 37,20 46,40 45,00 70,80 70,00 114,40 37,20 32,00 40,80 37,20 41,20 

Toplam Koloni Sayısı 

(22 °C)

- - - - - - - - - - - -

Toplam Koloni Sayısı 

(36 °C)

- - - - - - - - - - - -

Toplam Koliform - - - - - - - - - - - -

Escherichia coli

Pseudomonas

Aeruginosa

- - - - - - - - - - - -



Bir yıllık havuz suyu ölçüm ortalamaları

Parametre Sonuç

Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkındaki 

Yönetmelik

Minumum Değer Maksimum Değer

Alüminyum 0,03625 mg/L 0,2

Amonyum 0,12125 mg/L 0,5

Bağlı Klor 0,139166667 mg/L 0,2

Bakır 0,01 mg/L 1

Bulanıklık 0,05 NTU 0,5

Escherichia Coli (E.coli) 0  cfu/100 mL 0/100mL

Nitrat 9,975833333  mg/L 50

Nitrit 0,002583333  mg/L 0,5

pH 7,3175 pH 6,5 7,8

Pseudomonas Aeruginosa 0  cfu/100 mL 0/100mL

Renk <5   Pt-Co 10

Serbest Klor (Ozonlama) 0,509166667 mg/L 0,3 0,6

Sıcaklık 27,38333333 °C 26-28 °C olacaktır

Siyanürik Asit 8,25  mg/L 100

Toplam Alkalinite 51,05  mg/L 30 180

Toplam Koliform 0  cfu/100 mL 0/100mL

Toplam Koloni Sayısı (22 °C) 1  cfu/1 mL 24 saatte en fazla 200 cfu/mL olacaktır

Toplam Koloni Sayısı (36 °C) 1 cfu/1 mL 24 saatte en fazla 200 cfu/mL olacaktır



Ay Bazlı Bağlı Klor Ölçüm Sonuçları

0,1 0,1

0,14

0,19
0,18

0,1 0,1

0,18

0,13

0,18

0,15

0,12

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Bağlı Klor mg/L



Ay Bazlı Bağlı Klor Ölçüm Sonuçları ile Havuzu Kullanan Kişi sayısı



Bağlı Klor ile Kişi Sayısı Korelasyon Analizi

Analiz Sonuçları Kullanan Kişi Sayısı

Bağı klor 1

Kişi Sayısı -0,029946908 1



Yıl Bazlı Havuz Dezenfektan Ürünleri Tüketimi



Ay Bazlı Bağlı Klor ve Serbest Klor (Ozonlama) Ölçüm Değerleri



Bağlı Klor ile Serbest Klor Korelasyon Analizi

Bağlı Klor Analiz  Sonuçları Serbest Klor Analiz Sonuçları

Bağlı Klor Analiz Sonuçları 1

Serbest Klor Analiz Sonuçları 0,000000000000001 1



Ay Bazlı Havuz Suyu Sıcaklık Değerleri



Ay Bazlı Havuz Suyu pH Değerleri



TARTIŞMA VE SONUÇ

• Fatih Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu venturi aygıtı kullanılmaya başlanmadan

2017 yılı öncesinde ozon temas tankı içerisinde seramik difizörler aracılığıyla havuz

suyu ozonlonmaktaydı. Ozon jeneratörü %80 kapasite ile çalışmaktaydı. Venturi aygıtı

ozonlama sisteminde dahil edildikten sonra %20 ile çalıştığı beyan edilmiştir. Bu

kapasite kullanım oranı Fatih Spor Kompleksi’ nin elektrik tüketim miktarları

göstermektedir.



Tartışma ve Sonuç

• Bağlı klor; sudaki organik ve inorganik maddelerle tepkimeye girerek bileşik oluşturmuş klordur.

Bağlı klor havuzu kullanan kişi sayısı ile doğru orantılıdır. Havuzu kulllanan kişiler ter, idrar vb.

faktörler nedeni ile bağlı klor değerinin artmasına neden olacaktır.

• Fatih Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu havuz suyu ölçüm sonuçlarına göre yapılan

istatiksel analizler sonucunda bağlı klor ile havuzu kullanan kişi sayısı arasında benzerlik ve

anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Şekil 6.’ ya baktığımızda kişi sayısı artarken bağlı klor

değerlerinin de artması gerekirken böyle bir ilişki tespit edilememiştir.

• Bu sonucun çıkmasında havuz operatörünün havuz suyuna günlük olarak bir kez ve en az kişi

başı 30 litre temiz ham su ilavesi yapıldığını ifade etmiştir.



Tartışma ve Sonuç

• Serbest klor; suyu dezenfekte etmek amacıyla kullanılan bileşik oluşturmamış klor olarak

tanımlanır. Serbest klor havuzu kullanan kişi sayısı ile ters orantılıdır.

• Serbest klor havuzlardaki bağlı klor değerini istenilen parametrelerde baskılamada etkilidir.

Yasal sınır değerler maksimum 0,2 ppm’ in üzerine çıkmamalıdır. Şekil 8. Ay bazlı bağlı klor ve

serbest klor (ozonlama) ölçüm sonuçları karşılaştırıldığında bağlı klorun yasal parametreler

arasında kaldığı tespit edilmiştir. Bu tespitin elde edilmesinde en önemli faktör ozon gazıdır.



Tartışma ve Sonuç

• Havuz suyundaki serbest klor değerlerini 0,3-0,6 ppm arasında tutulabilmesinde

havuz sisteminde kullanılan on-line otomatik dozajlama sistemi önemli bir

faktördür. Otomatik dozajlama sistemi havuz suyunu anlık ölçerek daha önce

ayarlanan set değerlere göre havuz suyunu, dezenfeksiyon maddelerinden biri

olan sodyum hipoklorit ile dozlamaktadır. Otomatik dozajlama ölçüm

sonuçlarını 3 dakikada bir raporlamaktadır.



Tartışma ve Sonuç

• Otomatik dozajlama ölçüm sonuçlarını 3 dakikada bir raporlamaktadır. Bu zaman ölçütü havuz

operatörü tarafından ayarlanmaktadır. Otomatik dozajlamada kullanılan sodyum hipoklorit

etken madde oranı %13’tür. Örnek verecek olursak 100 m3 havuz suyunda 1 kg sıvı klor

eklediğimizde 1,3 ppm serbest klor elde etmiş oluruz. Cihazlar 5 bar basınçta saatte 20 litre

kapasitelidir. Otomatik dozajlamada kullanılan sülfürik asit etken madde oranı %30’ dur. Örnek

verecek olursak 100 m3 havuz suyunda 1,5-4 kg pH düşürücü (sülfürik asit) eklediğimizde 0,1

birim pH’ ı düşürecektir. Cihazlar 5 bar basınçta saatte 10 litre kapasitelidir.



Tartışma ve Sonuç

• pH, serbet klor, sıcaklık ölçüm sonuçları kanuni düzenlemelerin yasal sınırları içerisinde olduğu

tespit edilmiştir. Kurum sabah, öğlen ve akşam pH, Serbest klor, bağlı klor, ozon, havuz suyu

sıcaklığı ölçerek İşletme Kayıt Defteri’ ne yazarak kayıt altına almaktadırlar. Bu işlemle otomatik

dozajlama sisteminin etkin çalıp çalışmadığı doğrulanmaktadır. Bu durum mikrobiyolojik analiz

sonuçları ile doğrulanmıştır. Havuz suyunda mikrobiyolojik bir sağlık riski ile karşılaşılmamıştır. Bu

riski kontrol altına almada Fatih Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu işletmecilerinin havuzu

kullanan kişilerden 1 yıllık sağlık raporu, 6 ay Hepatit A ve tam idrar tahlili yaptırmayı talep

etmeside bir diğer önleyici faaliyet olarak gösterilebilir.



Tartışma ve Sonuç

• Havuz operatörünün havuz suyuna günlük en az kişi başı 30 litre ham su ilavesi yapması

havuzun kapalı bir sistem olarak işletilmediğini göstermektedir. İlave edilen bu ham su, hem

havuz suyunanda hali hazırda bulunan DYÜ halojenik bileşiklerin serelmesini ve hem de eklenen

ham suyun yerini aldığı havuz suyunun tahliye edilmesi ve bu bileşiklerin hatırı sayılır bir

miktarının da deşarj edilmesi anlamına gelmektedir. Bu sebeple laboratuvarda elde edilen

sonuçların birbiri ile korelasyon halinde olması beklenmekte ise de anlamlı sonuçlar elde

edilememiştir.



Tartışma ve Sonuç

• Havuz dozajlama sistemlerinin 3 dakikada bir havuza dezenfektan girişi sağlaması fakat

elimizdeki verilerin ayda bir defa alınan numuneler üzerinden tayin edilen sonuçlar olması ve

bu aylık örneklemenin ne zaman nasıl (ham su takviyesi yeni yapıldığı anda mı? Yoksa yoğun

kullanım anı ve sonrasında mı?) yapıldığı hakkında fikir sahibi olunmaması da istatiksel

sonuçların anlamlı çıkmamasının bir sebebi olmaktadır.



Tartışma ve Sonuç

• Havuz işletmeciliğini yapan kurum tarafından yüzme havuzu kullanmadan önce tüm

yüzücülerin duş almasının sağlanması ve bunun kontrol edilmesi diğer bir değişken olarak

sayılabilir.

• Ayrıca havuz operaktörünün ham su girişi yapması, yaklaşık aylık 13.000 kişinin havuzu

kullandığını düşündüğümüzde, 392 m3 su takviyesi yapıldığı anlamını taşımaktadır. Bu ham

su takviyesi sudaki DYÜ miktarını düşürmek için çok faydalı iken, takviye edilen ham su ile

birlikte gelen organik maddeler ve mikroorganizmalar için dezenfeksiyon maliyetini artırıp

artırmadığı ayrı bir çalışma konusu olarak düşünülebilir.



Tartışma ve Sonuç

• Havuzu kullanan kişilerin bağlı kloru artırmamaları için bedensel temizliklerine dikkat etmesi, havuza idrar,

tükürme, kan, kusma, açık yara vb. durumlarda daha bilinçli olmaları, bulaşıcı bir hastalık taşıyorsa

iyileşene kadar havuzları kullanmamaları gerekmektedir. Havuz işletmecisi kurumun havuz kullanıcılarına

bu bilinçlendirmeyi yapması, önleyici faaliyetler açısından önemlidir.



KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM


