
Temel Bilgiler, Tasar›m ve Uygulama Eki Say› : 14

 ISITMA KL‹MA SO⁄UTMA SAN. VE T‹C. A.fi.’N‹N
KATKILARIYLA YAYINLANMAKTADIR

Yüzme Havuzlar›n›n Mekanik 
Tesisat› ‹çin Proje Haz›rlama 
Esaslar›
Sami Bölükbafl›o¤lu, Mak. Yük. Müh.
A. Selim Bölükbafl›o¤lu, Mak.  Müh.

TTMD
Ad›na Sahibi

Hüseyin Erdem

Yaz› ‹flleri Müdürü
Abdullah Bilgin

Genel Yay›n Yönetmeni
Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç

Yay›n Kurulu
Gürkan Ar›
‹. Zeki Aksu

Abdullah Bilgin
Aytekin Çak›r

Dr. ‹brahim Çakmanus
Remzi Çelik

Erbay Çerçio¤lu
Faruk Çimen

Ali R›za Da¤l›o¤lu
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Günerhan

Orhan Murat Gürson
Halim ‹man

Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç
Selami Orhan

Züleyha Özcan
Fevzi Özel

E. Aybars Özer
S. Seden Çak›ro¤lu Özteker

Yeflim Portakal
‹smet (Ünlü) Taner
Halil Bora Türkmen

Dergi Yay›n Sorumlusu
Gülten Acar

Dergi Yay›n Asistan›
‹lknur Alt›nbafl

‹letiflim
Ankara : Bestekar Sokak Çimen Apt.

No :15/2 06680 Kavakl›dere
Tel: 0.312. 419 45 71 - 419 45 72

Faks: 0.312. 419 58 51
web: http://www.ttmd.org.tr
e-mail: ttmd@ttmd.org.tr

‹stanbul : ‹nönü Caddesi, Mercan Sokak 
STFA Konutlar› B-8 Blok No:12/4 Kozyata¤›

Tel: 0.216. 464 93 50
Faks: 0.216. 464 93 51

web: http://www.ttmd.org.tr
e-mail: ttmd.istanbul@ttmd.org.tr

TTMD Yönetim Kurulu
Hüseyin Erdem (Baflkan)

Abdullah Bilgin (Baflkan Yrd.)
H›rant Kalatafl (Baflkan Yrd.)

Prof. Dr. Abdurrahman K›l›ç (Baflkan Yrd.)
Dr. ‹brahim Çakmanus (Genel Sekreter)

Orhan Murat Gürson (Muhasip Üye)
‹. Zeki Aksu (Üye)
Levent Alatl› (Üye)
Gürkan Ar› (Üye)

Handan Özgen (Üye)
S.Seden Çak›ro¤lu Özteker (Üye)

Tufan Tunç (Üye)  
Cafer Ünlü (Üye)

37. Say›n›n Ekidir

Mekanik Tesisat Mühendisli¤inin Önemli Bir Konusu Yüzme Havuzlar›n›n 
Mekanik Tesisat›

1. Havuz Tesisat› Öneri Raporu
Mekanik tesisat mühendisi, yeni infla edilecek olan bir havuzun mekanik tesisat 
projesinin yap›lmas› istendi¤inde, yapaca¤› ilk fley havuzun mimar›ndan ve/veya mal 
sahibinden, bu havuzun hangi amaca hizmet edece¤ini, aç›k m› yoksa kapal› havuz 
mu olaca¤›n›; yüzme havuzundan  bir gün içinde en çok kaç yüzücünün  faydalanaca¤›n› 
ö¤renir. Mimardan alaca¤› projeyi inceler, çevre hakk›nda ileriye dönük bilgiler toplar. 
Bu bilgilerin ›fl›¤› alt›nda kendi görüfl ve deneyimlerini ortaya koyarak yapaca¤› 
havuzun mekanik tesisat projesi için ilk “Öneri Raporu” nu haz›rlar. Havuzun yap›m 
tekni¤ine uymayan isteklerle karfl›laflan tesisat mühendisi, bu isteklere göre, karfl› 
çözüm yollar› arar veya de¤iflik, do¤ru seçenekler öne sürer. Bu yeni önerileri, mimar 
ve mal sahibi  inceleyerek görüfl bildirirler. Sonunda mutab›k kal›nan en do¤ru, en 
uygun çözüm yollar› ile projeye bafllarken müflterek karar sa¤lanm›fl olur. Unutul-
mamal›d›r ki, her tür havuz, insan sa¤l›¤›n› tehdit etmeyecek çok iyi kalitede su 
bulundurmak ve can emniyeti bak›m›ndan da hiç tehlike oluflturmayacak bir yap›ya 
sahip olmak üzere infla edilmek zorundad›r. Bu nedenle yüzme havuzu projesi yap›l›rken 
mekanik tesisat mühendisine çok önemli görev düflmektedir.

Is › tma, So¤utma, Havaland›rma, Kl ima, Yang›n ve S›hhi  Tesisat  Dergisi
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1.1. Yüzme Havuzlar›n›n Bulundu¤u 
Yere Göre Tan›t›m›  
1.1.1. Aç›k Yüzme Havuzlar›
1.1.2. Kapal› Yüzme Havuzlar›
1.2. Havuzlar›n cinsine ve kullanma 
maksad›na göre tüm su hacminin filt-
relenmesi için  gereken “ sirkülasyon 
süreleri”
Havuzun kullan›m amac›na göre, suda olufla-
cak kirlili¤i yok ederek, temiz ve berrak hale 
getirmek için, havuz suyunun tümünün filtre-
den geçmesi (süzülmesi) süresine bir sirkülas-
yon periyodu (turn over) denir. Birimi saat 
olup (n) ile ifade edilir. Bu  devri daim çal›fl-
ma hergün asgari 14 saat devam etmelidir.  
Afla¤›da (n)  süreleri, havuzlar›n kullanma 
amac›na göre belirtilmifltir.

1.2.1. Yüksek teknik özellikli havuzlar 
Afla¤›da s›ralanan havuz gruplar› için, havuz-
daki tüm su hacminin filtreleme devri daim 
süresi, (n= 4 saat) olacakt›r. Bunlar: 

1.2.1.1. Olimpik yüzme havuzu 
50 metre uzunlu¤unda çeflitli yar›fl›n yap›ld›¤› 
ve su oyunlar›n›n oynand›¤› yüzme havuzu-
dur. Ulusal ve uluslararas› yar›flmalar›n da 
yap›ld›¤› bu havuzlar›n ölçüleri standartt›r. 

1.2.1.2. Befl y›ld›zl› otel havuzlar› 
Çeflitli flekil ve büyüklüklerde yap›labilir.

1.2.1.3. Yar› olimpik havuz
25 metre uzunlu¤unda çeflitli yüzme çal›flma-
lar›n›n yap›ld›¤› ve ço¤unlukla ›s›t›lan havuz-
lar›d›r, 

1.2.1.4. Toplum havuzu
Semt halk› ve büyük topluluklar için yap›lan 
havuzlar; büyük semtlerde halk›n ortak olarak 
kulland›¤›  yüzme havuzlar›d›r. Bu tür havuz-
larda da ( n=4 saat ) tercih edilir.

1.2.2. Büyük hacimli ve yüzücü say›s› 
limitli, iyi teknik özelliklere sahip ge-
nel kullanma amaçl› yüzme  havuzlar›
Tüm su  hacminin filtreleme devir süresi, 
( n=5 saat) olmal›d›r. Bunlar;	
- 	Tatil köyü havuzu, site havuzu,
-	 3 ve 4 y›ld›zl› otel havuzu,
-	 Dairelerde yaflayanlar›n, ortaklafla kullan-	

d›klar› apartman yüzme havuzlard›r.

1.2.3. Yüzücü say›s› az olan, kaliteli 
oldu¤u kabul edilebilir genel kullan›m 
amaçl› yüzme havuzlar›  
Tüm su hacminin filtreleme devir süresi, 
(n=6 saat) seçilebilir. Tesisat maliyeti ve ifl-
letme masraflar› oldukça ekonomik olan ve 
1.2.2 maddesinde belirtilen tipte, fakat daha 
az yüzücü yükü olan, nispeten küçük  genel 
kullan›m amaçl› tesislerin yüzme havuzlar›d›r.

1.2.4. Özel ev yüzme  havuzu
Filtreleme (n) süresi, (7 - 8 saat). fiekil 1’de 
Bir ev havuzunun mekanik tesisat›n›n tipik 
örne¤i; plan, kesit  ve ak›fl flemas› gösteril-
mifltir. fiekil 2’de ise boru ak›fl flemas› 
verilmifltir.

1.2.5. Çocuk yüzme havuzu
Filtreleme (n) süresi, (2 saat). 

1.2.6. Tedavi amaçl› s›cak masaj, terapi 
havuzu  
Filtreleme (n) süresi, (1 saat).

1.2.7. So¤uk su bulunduran flok havuzu 
Filtreleme (n) süresi, (1 saat).

1.2.8. Ayak y›kama havuzu
Filtreleme (n) süresi, en çok  (1 saat).

1.2.9. De¤iflik amaçl› havuz 
Filtreleme (n)  süresi (4 saat)

-	 Derin havuz,
-	 S›¤ havuz,
-	 Atlama havuzu,
-	 Dalga havuzu,
-	 Atraksiyon havuzu,
-	 Kayd›rak havuzu,
-	 Taban› hareketli havuz.

fiekil 1. Bir ev yüzme havuzunun plan ve kesiti.
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1.2.10. SPA (jakuzi) s›cak masaj havuzu 
Filtreleme (n) süresi, (1 saattir). ‹çindeki su 
s›k s›k de¤ifltirilmeyen ve birden fazla kiflinin 
girebildi¤i küvetinde, darbeli olarak su püs-
kürten lüleleri (nozullar›) vas›tas› ile vücuda 
su masaj› yapan ve dinlenme sa¤layan s›cak 
su havuzudur.SPA'lar en çok 10 kiflinin 
kullanabilece¤i kadar büyüklükte yap›l›r ve 
su hacmi kifli bafl›na en az 400 litre olur. SPA 
kendine ait müstakil jet pompa/pompalar›n›n 
yan›nda sirkülasyon pompas›, kum veya 
kartufl filtresi, su ›s›t›c›s›, hava kompresörü 
bulunan komple bir sistemdir.

1.2.11. Suni göller, meydan havuzlar›, 
çeflitli süs havuzlar› 
Filtreleme (n) süresi, (8-10 saat).  

1.2.12. Yukar›da anlat›lan yüzme veya 
baflka amaçl› havuzlar›n d›fl›ndaki su 
oyunlar›, f›skiye ve  flelalelerin tesisat›
Bunlar›n çevresindeki insan, sa¤l›¤›n›n 
korunmas› için suyun dezenfekte  edilmesi, 
berrak görünmesi için de filtrelenmesi ve su 
içerisinde yosun oluflmas›n›n önlenmesi gere-
kir. Bunlarla birlikte en önemlisi insan›n ha-
vuz buhar›n› solumas› veya suya dokunmas› 
hallerinde mikrop ve kolibasili bulaflmas›n›n 
önlenmesi ve ayr›ca di¤er can emniyeti konu-
lar›nda gereken her türlü tedbirin al›nmas› 
hususlar›d›r. Bu hususlar sunulan proje 
ve/veya raporda da iflaretlenmelidir. Durgun 
ve bilhassa s›cak su bulunduran havuzlar›n 
h›zl› bir flekilde koli basili ve di¤er mikrop-
lar›n üremesine sebep olaca¤› unutulma-
mal›d›r. 

1.3. Havuzun Is›t›lmas› veya So¤utul-
mas›
Havuz ister aç›k ister kapal› olsun, ›s›t›lmas› 
gerekece¤i veya istenebilece¤i gibi, iklim 
flartlar› çok s›cak olan bölgelerde de, havuz 
suyunu so¤utmak gerekebilir. Havuz eflan-
jörlerinin kolay temizlenebilmesi için, paslan-
maz çelik plakal› tipte eflanjör kullanmak en 
do¤ru seçim olacakt›r. Bu plaklar›n birbirin-
den ayr›larak temizlenmesi ve tekrar ayn› 
flekilde montaj› çok kolayd›r.

1.3.1. Is›t›lan kapal› veya ›s›t›lmas› is-
tenen aç›k yüzme havuzlar›nda ›s› de-
¤ifltirici (eflanjör) seçimine mesnet 
olacak ›s› kay›p miktar›n›n hesaplan-
mas› 

1.3.1.1.  Is›t›lan havuzun bulundu¤u 
ortam 
- 	Kapal› mekanlarda bulunan havuzlar 	

(kapal› havuzlar).
-  Aç›k havada kurulmufl havuzlar (aç›k 	

havuzlar).

1.3.1.2. Kapal› mekanlarda bulunan 
havuzlarda olmas› gereken su s›cakl›k-
lar›
-	 Kapal› yüzme havuzlar›:  26 - 28 °C 
-	 Çocuk havuzlar› :  26 - 32 °C
-	 Therapi havuzlar› : 35 - 37 °C
-	 Masaj havuzlar› : 32 - 38 °C
-	 So¤uk su flok havuzlar›: sauna ç›k›fl›nda 		

14 - 16 °C   
•	 Kiflilere özel havuzlarda iste¤e ba¤l› olarak 	

yukar›daki de¤erler 1 - 2 °C azalt›l›r veya 

    ço¤alt›labilir.  
•	 Kapal› havuzlar›n tümünde, bilhassa içinde 	

s›cak su olanlar, dezenfekte edilmeden 	
kesinlikle durgun halde bulundurul-	
mamal›d›r. 

•	 Havuz suyunu ›s›tmak için kullan›lacak 	
plak eflanjörler, y›ll›k bak›mlarda da¤›t›-	
larak temizlenmelidir. Bu plaklar paslan-	
maz çelik malzemeden olmal›d›r.

•	 Plak eflanjorlerin kapasiteleri: Plaklara 	
kalorifer kazan› devresinden gelen, ›s›t›c› 	
suyun gidifl/dönüfl  s›cakl›¤›  90/70, 80/65, 	
hatta 60/50 °C gibi muhtelif de¤erlerden 

 	 biri olabilir. Sistem, bu s›cakl›klardan 	
hangisi ile çal›flacak ise, transfer edece¤i 	
›s› miktar›n› sa¤layacak kapasitedeki plakal› 	
eflanjör ona göre seçilmelidir. Seçilecek 	
eflanjörün kapasitesi tayin edilirken, ›s›t›c› 	
ak›flkan›n s›cakl›klar›, devredeki baflka 	
amaçla kullan›mlar sebebiyle zaman 	
zaman de¤iflken olacaksa, eflanjörün hesap-	
lanmas›nda en düflük de¤er al›nmal›d›r. 	
Ayr›ca seçilen eflanjör havuz sirkülasyon 	
devresi taraf›nda bas›nç kayb›n› çok artt›-	
r›yorsa plaklar›n  say›s› ço¤alt›larak bas›nç 	
kayb› azalt›lmal› ve eflanjörün havuz tara-	
f›nda by-pass yap›larak filtrenin bas›n-	
c›n›n çok yükselmesine de imkan verilme-	
melidir.     

•	 Havuzu ilk (so¤uk) halinden ›s›t›laca¤› 	
s›cakl›¤a (rejim haline) getirmek için 	
gereken ›s› yükü birinci faz olarak düflü- 	
nülürse, bunu takip eden günlerdeki ›s› 	
kapasitesi sadece günlük ›s› kay›plar›n› 	
karfl›lamak kadar olacakt›r. Bu durum ikin-	
ci faz olarak kabul edilmelidir.

fiekil 2. Ev havuzunun boru ak›fl flemas›.



•	 Kapal› havuzlarda su s›cakl›¤›n›n 10 °C'ye 	
kadar so¤umufl olaca¤› ve rejim haline 	
gelinceye kadar gereken ›s› fark›n›n 	
kalorifer devresinden karfl›lanaca¤› 	
durum, birinci faz ›s›tma halinin  gere-	
¤idir. Örnek olarak, kapal› yüzme havu-	
zunda, havuzun su s›cakl›¤› 27°C olmal› 	
ve bu durumda da  mahal s›cakl›¤› 30°C 	
olmal›d›r. Havuz suyunun ilk s›cakl›¤› 	
ile ›s›t›lm›fl halindeki s›cakl›¤›n fark›  27-	
10 = 17°C olacakt›r. 

•	 Aç›k havuzlarda durum farkl›d›r. Suyun 	
›s›t›lmas›, ancak ilk ve sonbahar›n ›l›man 	
iklimli günlerinde su s›cakl›¤›n›n hava 	
s›cakl›¤›ndan 5°C kadar so¤uk oldu¤u 	
durumlarda suyun ›s›t›lmas› düflünülebilir.	
Serinleyen iklimde aç›k havuzun ›s›t›l-	
mas›nda, d›fl hava s›cakl›¤› 18-21°C 	
de¤erlerine inerse ve havuz suyunun 	
s›cakl›¤› da bu de¤erden 4 ila 5°C daha 	
so¤uk olursa, su ile d›fl ortam aras›ndaki 	
4-5°C s›cakl›k fark›n› giderecek kadar 	
›s›tma yap›lmas› ekonomik olacakt›r.

•	 Kapal› veya aç›k havuzlar›, yukar›da tarif 	
edilen birinci faz, rejim s›cakl›¤›na  kavufl-	
turmak için  havuzun hacim büyüklü¤üne 	
göre ›s›tma süresi 1 ila 3 tam gün olarak 	
kabul edilebilir. Bu süre zarf›nda saatteki 	
›s› kayb› da toplama ilave edilecektir. Bu 	
kay›plar rüzgar etkisinden, sat›htaki bu-	
harlaflmadan, muhitin s›cakl›k fark›ndan, 	
bir miktar da havuzun so¤uk çeper-	
lerinden kaynaklanacakt›r.

1.3.2. Havuz Suyunun Is›t›lmas› 
1.3.2.1. Havuz ›s›t›c›s› kapasitesinin 
hesaplanmas›
Q =	V x ( t2 - t1 ) / h + Sh x q        kcal/h
V =  Havuzun toplam su hacmi (denge tank›n-	

daki yar›m depo su hacmi de dahil olarak 	
litre.

h =	Havuz suyunun ilk s›cakl›k de¤erinden, 	
›s›t›laca¤› son s›cakl›¤a gelinceye kadar 	

geçecek olan süre (rejime girme süresi) 	
(saat)

Sh = Havuzun su alan› (m2)
q   = Havuzun su yüzeyinden buharlaflma ile 	

kaybolan ›s›  kcal/m2.saat

S›cakl›k farklar› (t2 - t1) = °C
Aç›k yüzme havuzlar›nda 4 ila 5°C olmal›d›r.
Kapal› havuzlarda: 27 - 10  =  17°C  al›n›r.

Su yüzeyinden ›s› kay›plar›, q
Kapal› yüzme havuzlar›nda:  q = 104 kcal / 
m2.saat

Aç›k yüzme havuzlar›nda
Rüzgara karfl› tam korunmufl ise:  q = 241  
kcal / m2.saat,
Rüzgara karfl› az korunmufl ise : q = 375   
kcal / m2.saat,
Rüzgara karfl› korunmam›fl  ise:  q = 645   
kcal / m2.saat de¤erleri kabul edilir.      

1.3.2.2. Havuz boru hatlar›n›n bas›nç 
kay›plar›
Her hatt›n bas›nç kay›plar› hesaplanarak
pompa bas›nc› ile uyumlu olmas› sa¤lana-
cakt›r.               

1.4. Havuzun Ölçüleri ve Büyüklükleri	
-	 Mimarisinde belirtilmifl olan kenar 	

ölçüleri, çevre uzunlu¤u ve su yüzeyi alan› 	
(Sh) belirlenir.

-	 Havuzun s›¤ ve derin bölgelerinin tespit 	
edilmesi vas›tas› ile bölge bölge toplam 	
su hacmi hesaplan›r (Vh). Bu de¤erler 	
hesaplarda kullan›lacakt›r.

-	 Tramplensiz havuzun kenar›ndan bir 	
yüzücünün bal›klama atlamas› halinde, 	
emniyetli su derinli¤i s›n›r› minimum 110 	
santimetredir; daha az olamaz. Havuz 	
kenar›na tramplen konulacaksa, tramp-	
lenin uzunlu¤una ve yaylanmas›na göre 	
havuzun o bölgedeki su derinli¤i ayr›ca 	

seçilir.
-	 Atlama kulesi bulunan havuzlarda derin-	

likler, havuzun mimari projesinin plan ve 	
kesitlerinde yer alacakt›r. (Bu  tür özellik-	
ler Beden Terbiyesi Genel Müdürlü¤ünden 	
al›nmal›d›r. Zaman zaman genel ve özel 	
kurallar de¤ifltirilmektedir).

-	 Genel maksatl› site ve otel havuzlar›nda 	
su derinli¤inin en çok 135 santimetre 	
olmas› halinde havuz kenar›nda “cankur-	
taran eleman” bulundurulmas› flart› kalkar.     

1.5. Havuzda nefeslenmek için yüzücü 
basama¤› infla etmek 
Yüzücülerin can güvenli¤i için havuzlar›n 
uzun ve derin kenarlar›nda, su derinli¤i 125 
cm'den fazla olmamak kayd›yla duvarda 
basamak yap›lmal›d›r. 
Bu basamaklar  8-10 cm genifllikte olmal› 
ve betonarme inflaat s›ras›nda havuz perdesi 
o bölgede geniflle-
tilerek basamakla birlikte dökülmelidir. 

1.6. Havuzun Taflma Sistemi 
1.6.1. Denge tankl› (rezerv tankl›) 
sistem
Havuz suyunu filtrelemek amac› ile devret-
tiren pompa, debisinin bir k›sm›n› veya tama-
m›n› denge tank›ndan emerek filtreden geçir-
dikten sonra havuza basacak ve havuz devam-
l› taflacakt›r. Taflan su, havuzun en üst kodun-
dan bir ›zgaral› kanalla veya yandan savakla 
toplan›p tekrar denge tank›na tabii olarak 
akacakt›r. Her iki halde de bir denge tank›na 
yani havuzun yedek su deposuna ihtiyac› 
vard›r. Denge tank›n›n hacmi hesaplanarak 
mimara bildirilecektir.

1.6.2. Sat›h s›y›r›c› (skimmer)li sistem
Gerek sat›h s›y›r›c›l› gerekse üstten taflmal› 
sistemlerin mukayesesi yap›larak, bu havuz 
için, birinin di¤erine göre avantaj› veya
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dezavantaj› mal sahibine ve mimara anlat›l-
mal›d›r.

1.7. Pompa ve Filtre Odas› ile Galeriler
1.7.1. Odan›n gereken büyüklü¤ü 
Pompa ve filtre odas›n›n büyüklü¤ü:  

Havuz için gerekli olan filtreler, büyük hacim-
leri ile odada çok yer kaplamaktad›r. Filtreleri 
düzgünce ve yeterli aral›klarla, tekni¤ine uy-
gun olarak yerlefltirince, oda boyutlar›na ra-
hatça s›¤mal›d›r. Filtrelere ilaveten;

-	 As›l ve yedek pompalar; vana, boru ve 	
kollektörleri; gerekti¤inde bozulan filtre-	
lerin odadan ç›kar›l›p tekrar içeriye al›na-	
bilece¤i genifllikte kap›s›, gerekiyorsa 	
inifl merdiveninin kaplayaca¤› alan; 	
ya¤mur sular›, at›k veya dökülen sular 	
için yap›lmas› gereken rogar›n kapla-	
yaca¤› alan; dezenfeksiyon sisteminin 	
konaca¤› bölüm; elektrik panosunun as›la-	
ca¤› yerin büyüklü¤ü dikkate al›nmal› ve 	
ölçekli bir planda izlenmelidir.

-	 Odan›n tavan yüksekli¤i, kullan›lacak 	
filtrelerin tan›mlar› bafltan yap›lmal› ve 	

cihazlar›n yükseklikleri gerektirmese  	
bile odan›n yüksekli¤i en az 190 cm 	
yap›lmal›d›r. 

-	 Odaya inifl merdiveninin geniflli¤i ve 	
kap›lar, filtrelerin geçmesine ilerisi de 	
düflünülerek imkan vermelidir. 

-	 Her filtrenin dolu a¤›rl›¤› mimara ve/veya 	
inflaat mühendisine sunulmak üzere 	
raporda belirtilmelidir.                                        

1.7.2.  Galeriler: Galeri 1 
Galerilerin içerisi, havuzun büyüklü¤üne 
göre, yap›lacak boru vb. tesisat›n, rahatça 
s›¤aca¤› ve ayn›  yerde  insan›n da rahatça 
dolaflabilece¤i  75-150 cm genifllikte ve mec-
bur kal›nmad›kça en az 180 cm  yükseklikte 
yap›lmal›d›r. Galerilere, çok iyi tabii havalan-
d›rma sa¤lanmas› flartt›r; buna imkan buluna-
m›yorsa cebri havaland›rma  yap›lmal›d›r. 

1.8. Havuzda Aksesuar ‹stekleri
Bu istekler taraflarca  bafltan bilinmelidir. 
Örne¤in, su ak›nt› pompalar› masaj amaçl› 
püskürtücüler, omuz dufllar›, tramplen, 
kayd›rak, belki ilave süs f›skiyesi vb. istekler 
de  düflünülebilir.

1.9. Havuzda Tercih Edilecek ‹ç Kapla-
ma ve Kenar  Bordür  Malzemesinin 
Cinsi ve Boyutlar›  
Uygulama projesine geçmeden önce, duvar 
kal›nl›klar›na ve di¤er ölçülere önemli etkiler 
yapabilece¤inden dolay› bu seçimler de bafl-
tan yap›lmal›d›r. Bu husus mimar› ve mal 
sahibini ilgilendirmekle beraber, tesisat mü-
hendisini de çal›flmas›ndaki aksesuar ve beton 
geçme parçalar›n›n seçimlerine karar verebil-
mesi için onu da ilgilendiren bir konudur.

Betonarme duvar genifllikleri, su yüzeyinden 
125 cm afla¤›s›na kadar, duvar s›vas› ve  kap-
lama dahil en çok 25 cm kal›nl›kta yap›l-
mal›d›r (inflaat mühendisi bu konuya çözüm 
bulabilir).      

Havuz kaplama malzemelerinde su emmeyen 
cinsler tercih edilmelidir. Kabul edilebilir su 
emme oran›, malzeme a¤›rl›¤›n›n % 0,3'ünü 
geçmemelidir. Prensip olarak kir tutmamas› 
için havuzun iç kaplamas› kaygan yüzeyli 
olmamal›, fakat gezinti bölgeleri ›sland›¤›nda 
kayganl›k yapmayacak türde malzemeden 
yap›lmal›d›r.

1.10.  Havuzda Can Emniyeti ‹çin Al›-
nacak Tedbirler
- 	 Elektrikle çal›flan cihaza için topraklama 	

ve yak›n çevrede, havuzu da koruyan 	
paratoner tesis edilmelidir.

-	 Havuz çevresinin gezinme alan›, üzeri 	
›sland›¤›nda, kaymayan cins malzeme ile 	
yap›lmal›d›r, 

-	 Dip süzgecinin emniyetli büyüklükte 	
seçilmesi demek, süzgeçteki emme 	
h›z›n›n 0,30 m/saniye'den yüksek olma-	
mas› demektir. K›saca dip süzgecinin su 	
geçifl kesidi, emme boru kesidinden en 	
az 3 kat büyük olmal›d›r. 

- 	 Vakum a¤›zlar› ; kullan›lmad›¤› müddetçe 	
pompa dairesindeki kesme vana/vanalar› 	
kapal› tutulmal›d›r. Buna ra¤men havuzun 	
duvar›ndaki vakum a¤›zlar›na kör tapa 	
konmas› gere¤i de iflletmecilere anlat›l-	
mak üzere rapora geçirilmelidir. 

-     Havuzlar›n derin bölgelerinde, bilhassa 	
uzun kenarlar›nda yap›lacak olan ayak 	
basma seti de (basamak) can güvenli¤i 	
için bir tedbirdir. 

1.11. Su Alt› Ayd›nlatma Lambalar›, 
- 	 Havuzda istenen ayd›nlatma lambalar›, 	

›fl›¤› havuzun su yüzeyine yayacak flekilde 	
özel olarak yap›lm›fl kesme caml›, genel-	
likle 12 Volt-300 Watt, (25 Amper) PAR 	
56 tipli ampullerle donat›lm›fl su alt›nda 	
kullan›lmaya uygun lambalard›r.

-  	Lambalar 4 metre ara ile karfl›l›kl› olarak
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	yatay ekseni su yüzeyinden 65 cm  	
derinlikte olacak flekilde monte edilir. 	
Ampulleri afla¤›ya ve yukar›ya hareket 	
eden (swing yapan) lambalar ›fl›¤›n göz 	
almas›n› önlemek için tercih edilebilir.

-	 Transformatörler: 220/12 Volt-300 	
Watt'l›k olup galeride lambalara oldukça 	
yak›n mesafede, kuru ve havadar bir 	
duvara (galeri duvar›na) as›lacakt›r. 

-	 Su alt› lambalar› pompa dairesindeki 	
tablodan kumanda edilerek, her biri 	
müstakil anahtar› ile iste¤e ba¤l› olarak 	
tek tek veya gruplar halinde yak›l›p sön-	
dürülebilecektir. 

1.12. Havuz ‹çin Gerekli Olan Su ve 
Enerji Hatlar›
- 	 fiebeke suyunun havuz makine dairesine 	

getirilmesi,
-	 Havuzun suyu ›s›t›lacak veya so¤utu-	

lacaksa ›s›t›c› ve so¤utucu ak›flkan boru-	
lar›n›n da santrallardan filtre dairesine 	
tafl›nmas›,

-	 Havuzun elektrik gücü ihtiyac› hesap-	
lanarak, bunun temin edilmesi,

- 	 Kanalizasyon ve ya¤mur suyu gideri 	
/giderleri tespit edilmelidir.  

1.13.  Havuz Tesisat›n›n Ak›fl  fiemas›-
n›n Yap›lmas›
Bu safhada yap›lan çal›flmalara, yap›lmas› 
amaçlanan yüzme veya di¤er havuzlar için 
tasarlanan havuz tesisat›n› anlatan bir “ak›fl 
flemas›” ve baz› önemli kesit resimleri de 
eklenmelidir.

1.14. Raporun Sonuçland›r›larak Su-
nulmas›
Tesisat Mühendisi, mimar ve havuzun sahibi 
ile görüflerek ald›¤› isteklere, kendince yapt›¤› 
incelemeleri de katarak sa¤lad›¤› teknik çö-
zümleri bir sonuç “Öneri Raporu” ile sunar.

1.15. Öneri Raporu ilgililer taraf›ndan 
incelenir, de¤ifliklik istekleri varsa be-
lirtilir veöneri raporu kesinlik kaza-
n›r.

2. Ön  Proje, Ön Hesaplar ve Raporlar
Kesinleflmifl öneri raporuna, mimari projede 
havuzun kesinleflmifl flekil ve ölçülerine, infla-
at projesinin uyumuna dayanarak “Ön Proje 
Çal›flmas›” bafllar.

2. 1. Yüzme Havuzunun Tesisat Hesap-
lar›
2.1.1. Havuzun alan›, ortalama derin-
li¤i ve hacminin hesaplanmas›,
-	 Havuzun alan› Sh=havuzun geometrik 	

flekline göre m2 olarak hesaplan›r,

-	 Havuzun derinli¤i Hh= s›¤ ve derin bölgelerde derinlikler ayr› ayr› bulunur, havuzun 	
taban› s›¤dan  derine sürekli bir e¤imde de¤ifliyorsa, derinli¤in ortalamas› al›narak havu-	
zun hacmi (Vh) hesaplan›r,

-	 Havuzun hesaplanan su hacmi (Vh) ile, denge tank›n›n (Vd), % 50 hacmi toplanarak, 
-	 Filtreleme ve dezenfeksiyon hesab›na esas al›nacak olan toplam su hacmi bulunur.

2.1.2. Havuzun tüm su hacminin  kaç saatte sirküle ettirilece¤inin tesbiti : (n) 
saat,
Öneri raporunun 1.2 s›ra numaral› maddesinden 1.2.11 numaral› dahil alt maddelerinde  
aç›klanan süreler bu safhada da tekrar gözden geçirilerek, kesin hesaplara esas al›nmal›d›r.                                           

2.1.3. Havuzda devrettirilen suyun toplam debisine ba¤l› olarak yap›lan boru 
hesaplar›nda su h›z›, bas›nç kay›plar› göz önüne al›narak bulunacak boru iç 
çaplar›   
Qt	 : 	Toplam debi (m3/saat),
Vh	:	Havuzun toplam su hacmi (m3)   
N	 :	Havuzun kullanma amac›na göre (sirkülasyon süresi: (n) saat/defa)     
Vd	:	Denge tank›n›n tüm hacmi (m3) - hesaba giren 1/2 Vd'dir.
Toplam debi hesab›  formülü : 
Qt =  ( Vh +  0,5 Vd ) / n :     ( m3/ saat )

fiekil 5. Tipik havuz kesiti.
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HAVUZ KENAR MERMER‹ (Mimari detaya ba¤l›)
-Havuzda tafl›na çepeçevre ve her noktadan
olmal›d›r.
-Havuz, kenar mermerinde dere yap›lmamal›d›r.
-Kenar mermerinin alt›ndan su kaça¤› olmamal›d›r.
Aksi taktirde pompalar durunca su seviyesi
düflecektir.

A-125η (genifllik...8-10cm yaz›lmas› ihtiyaridir.)
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Havuz hacli ile orant›l›.

HAVUZ PERDES‹ (Betonarmesi)

Betonarme harc› içinde s›zd›rmazl›k
için katk› maddeleri bulunmal›d›r.
Tekni¤e uygun vibratör kullan›lmal›d›r.
Harçda agrega ve kullan›nan suyun
sertlik PH ve tuzluluk durumu
Betonarmeye uyguun olmal›d›r.

A -SU KOTU

ULTRAV‹YOLE IfiINLARINA
DAYANIKLI PVC IZGARA

HAVUZ BESLEME 
HATTI - φ63 TAfiMA HATTI - φ100

HB

L

HB

DDS

VAKUM

HB

VAKUM HATTI  φ63mm.

φ63

φ63

φ50

φ20

φ50 φ20
φ50

φ63 φ63

φ63φ63
HB

L

φ63 φ100

HB

L

fiEH‹R fiEBEKES‹NDEN

DDSHB

L

φ63

YÜZME HAVUZU
67m3



Nümerik örnek : Toplam filtreleme debisinin hesaplanmas›.
Qt = 800 m3  (havuzdaki) +  1/2  x 40 m3 (denge tank›ndaki su) / 6 saat (n) 
Qt = 820 / 6 = 136, 67 m3/h (yani yaklafl›k 137 m3/saat sirkülasyon debisidir)

2.1.4   Sirkülasyon sisteminin toplam bas›nç kayb›n›n takribi hesaplanmas›
Afla¤›da örnek olarak takribi de¤erler verilmifltir
Hm 	: 	Pompan›n emme ekseninden havuzun su üst seviyesine kadar ölçülen manometrik 		

yükseklik:  takriben 2.50 mss,
Fbk 	:	Kuvars kumlu filtreler için kabul edilen bas›nç kayb›:  	 takriben 5.00 mss,
Bbk 	:	Toplam boru kayb›: Boru uzunluklar› ve lokal kay›plar›: 	 takriben 2.00 mss,
bk 	 :	Toplam lokal kay›plar:   takriben 1.50 mss,              
Fübk	 :	Filtre üst bas›nç kayb› (kum kirlendikçe artacak direnç )                                             
Bu direnç ters y›kama ile kalkacakt›r : muhtemel bas›nç kayb›: 	 takriben 2.00 mss, 					

          +_________
Pompa önündeki toplam bas›nç kayb› :                                     	 takriben 13.00 mss,
“Uygulama Projesinde”  kesin  kay›plar hesaplanarak tahkik  edilecektir. Ayr›ca, ›s›t›c› veya 
so¤utucu eflanjör varsa devreye 3 ila 3.5 mss.  kay›p, ek olarak gelecektir takriben  3.00 mss,			

     +_________
Eflanjör dahil kay›plar toplam›                                                   	 takriben   16.00 mss           

2.2.  Pompalar ve Filtreler
Havuzlarda kullan›lan pompalar, yap›lar› itibari ile büyük debili ve düflük bas›nçl› tek 
kademeli santrifuj pompalard›r. Havuzun suyu kimyasallar›n etkisinden veya deniz suyu ile 
doldurulacak havuz ise, tuzlu suyun korozif etkisinden zarar görmemesi için termo-plastik 
gövdeli pompalar, ön koruyucu sepetleri (halk dilinde k›l tutucu) ile ilifltirilmifl olarak tercih 
edilirler. Bu pompalar genellikle 18 - 20 mss'na kadar basabildiklerinden, havuzlar için 
yeterlidirler. 60 m3/h'a kadar kapasiteli plastik gövdeli havuz pompalar› 2800 d/d h›zla ve 
daha büyük kapasiteli metal gövdeliler ise 1400 d/d h›za sahip olmalar›na ra¤men çok gürültü 
yapmazlar. Plastik pompalar›n koruyucu ön filtreleri gövdelerine ba¤lanm›flt›r. Elektrik 
motorlar›, neme karfl› korunmufl, kapal› tipte, bir veya üç fazl› olabilir. Havuzun, pompa ve 
filtre dairesinden epey uzakta olmas› ve/veya pompalar›n su yüzeyinden çok afla¤› kotlarda 
bulunmas›, sirkülasyon sisteminin bas›nç kay›plar›n› fazlas› ile yükseltece¤inden plastik 
pompalar yeterli olmayabilir. Bu takdirde metal gövdeliler seçilir. Gövdesi, fan› ve mili pas-
lanmaz çelik, bronz veya benzeri malzemeden imal edilmifl korozyon etkisine dayan›kl› 
pompalar kullan›l›r. Az say›da pompayla büyük sirkülasyon debisi sa¤lanmak isteniyorsa, 
metal pompalar tercih sebebi olabilir. Metal pompalar 1400 d/d  h›zl› olarak seçilmelidir.

20 - 35 mss bas›nçl› metal pompa kullan›l›rsa, 
filtre gövdelerinin de bu bas›nca dayan›kl› 
olan› seçilmelidir. Ya paslanmaz çelik gövdeli 
filtre, ya da yüksek bas›nçl› gövdeye  sahip 
dayan›kl› filtreler seçilir. Bu seçimin de proje 
ve raporunda dikkat çekecek flekilde belir-
tilmesi gerekir. Genel kullan›m amac›na yö-
nelik havuzlarda, as›l pompalar›n say›s›na 
ilaveten bir adet yedek pompa da konul-
mal›d›r.

2.2.1. Yüzme havuzlar› için seçilen 
filtreler 
-	 Kuvars kumlu (0.4 - 0.6 mm tane 	

büyüklüklü) tek veya aktif karbon ve 	
kuvars tabakalar›ndan oluflan çok kat-	
manl› filtreler. (Yüzme havuzlar›nda tek 	
katmanl› kuvars kumlu filtreler çok 	
yayg›n kullan›lmaktad›r). 

-	 Diatomit filtreler : 1 - 1.5 mikron büyük-	
lü¤ündeki kir tanelerini tutabilen kaliteli 	
filtrelerdir. Bu filtrelerde su süzme h›z› 	
20 m/saat al›n›r.   

-	 Kartufl filtreler (SPA ve flok havuzu gibi 	
küçük hacimli havuzlarda kullan›l›r). Kar-	
tufllar bobin fleklinde olup,  ka¤›t veya ip 	
sarg›l›d›r.  

2.2.2. Kuvars kumlu filtrelerde süzme 
h›zlar›
Türk standartlar›nda, her türlü havuzlar›n 
filtrelerinde su süzme h›z› ayn› de¤erlerde 
kabul edilmifltir. 
-	 Tatl› su bulunduran havuz filtreleri için, 	

30  m/ saat,
-	 Tuzlu su bulunduran havuz filtreleri için, 	

25 m/ saat.
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Ayak y›kama  ile meydan havuzlar›n›n filtre-
leri çevreden gelen çok miktarda toz ile s›k 
s›k kirlenerek t›kan›rlar. Bu tür havuzlarda 
filtrenin kesidi hesaplan›rken su geçifl h›z› 
(10 m/saat) kadar azalt›lmal›d›r. Böylece filt-
re kesidi normal havuzlar›nkine göre büyütül-
müfl olur.

2.3.  Denge Tank›n›n Hacim Hesab› 
2.3.1. Denge tank›n›n hacim hesab›n-
da dikkate al›nacak etkenler
Denge tank›n›n yar›s› dolu iken, su yüksekli¤i 
60 cm’den az olmamal›d›r. Böylece pompa 
çal›fl›rken hava emmeyecek, filtreleme aksa-
mayacak ve filtrelenecek debi azalmayacakt›r.
-	 Denge tank›n›n pompa emifl noktas›ndan 	

taflma borusuna kadar faydal› yüksekli¤i 	
en az 140 cm olmal›d›r. Aç›k havuzlarda, 	
rüzgar›n etkisi ile taflan sular denge 	
tank›na s›¤mal›d›r. Keza aç›k ve kapal› 	
havuzlarda yüzücüler de, kifli bafl›na 	
takriben 100'er litre su tafl›r›rlar. Yüzücü 	
yo¤unlu¤u havuzda önemli bir faktördür	
Bir yüzücüye isabet eden havuz alan› 	
büyüdükçe havuzun kirlenme oran› azala-	
cakt›r. Olimpik havuzlarda yüzücü 	
bafl›na 5.4 m2 tahsis edilmelidir. 10 	
kulvarl› havuzun geniflli¤i, 27 metre ve 	
boyu 50 metre iken alan› 1350 m2'dir.	
1350 m2/5.4  = 250 yüzücü/gün'dür. Bu 	
say› 10 kulvarda gün boyunca 25 defa 	
yüzme yar›fl› yap›labilir gibi düflünü-	
lebilir.

2.3.2. Denge tank› hacminin seçimi
Yüzme havuzlar›nda denge tanklar›n›n 
hacimleri afla¤›daki tabloda görülen de¤erler 
baz al›narak, litre olarak bulunur. (Denge 
tank›n›n hacmi = havuzun su yüzeyi alan› x 
lt/m2) olmal›d›r.

2.3.3. Borularda su ak›fl h›zlar›
Yüzme havuzlar›nda genellikle PVC sert borular kullan›l›r, montaj iflçili¤i kolayd›r. Destekler 
aras› esneme ve e¤ilmeler düflünülerek 10 bar borular tercih edilir. Bu, uzun süreli dayan›kl›l›¤› 
olan bir malzemedir. Ekleme parçalar› bol ve çeflitlidir. 

Havuz suyunu ›s›tan eflanjorün girifl ve ç›k›fl›nda 2 - 3'er metre paslanmaz çelik boru  kullan-
makta yarar vard›r. fiöyle ki; havuzun su sirkülasyonunun herhangi bir sebeple durdu¤u ve 
buna karfl›l›k ›s›t›c› ak›flkan devresinin çal›flmaya devam etti¤i varsay›labilir. Bu durumda 
eflanjördeki durgun su afl›r› ›s›nmaya devam edebilir. Otomatik kesme vanas› bulunsa da 
k›sa bir süre zarf›nda eflanjörün  girifl ve ç›k›fl›ndaki PVC borular ›s›narak yumuflayacak ve 
formunu kaybedebilecektir. Borulardaki su h›zlar› ifle afla¤›daki gibi al›nabilir. 

-	 Havuzun emme borular›nda pompa ile emilen su h›z›: 	 1 - 1.25  m/sn,
-	 Havuzun basma borular›nda pompa ile bas›lan su h›z›: 	 1.8 - 2.6 m/sn, 
-	 Tabii ak›fll›, taban› az e¤imli kanallarda akan su h›z›: 	 0.6  m/sn,
-	 Tabii ak›fll›, yatay borularda akan su h›z›:  	 0.7 m/sn,
-	 Tabii ak›fll›, düfley borularda akan su h›z›:  	 0.8  m/sn.

Havuzlarda kullan›lan borular›n çaplar› Di = 18.8           eflitli¤i ile tespit edilebilmektedir.  
Bu formül sert PVC borular için sadelefltirilerek kolay kullan›l›r hale getirilmifl havuzlarda 
son derece do¤ru sonuç veren bir formüldür. Burada,
D 	 :  Sert PVC veya emsali plastik borunun iç çap› (mm)
Q 	 :  Borudan geçen su debisi (m3/saat )
v 	 :  Borunun emme, basma veya kullan›laca¤› di¤er maksada göre kabul edilen su h›z›d›r 	

   (m/s)
18.8	 :  Asl›nda uzun olan formülün bilinen ve havuzlarda de¤iflmeyen parametrelerinin 	

   sadelefltirilmesinden elde edilmifl olan bir kat say›d›r.
Dd =  ‹ç çap› hesaplanan borunun, emniyetle kullan›laca¤› çal›flma bas›nc›na  dayan›kl› ola-
bilecek et kal›nl›¤› da eklenerek, bulunacak olan boru çap› borunun d›fl (anma) çap›d›r.
Boru çap›, borudaki su debisi ve su h›z› ile boruda meydana gelen bas›nç kayb›n› bir biri 
ile  ba¤lant›l› olarak  gösteren diyagramdan faydalanarak, bas›nç kayb›n›n kontrol edilmesi 
gerekir. Kay›plar yüksek bulunuyorsa boru çap› büyütülür. Yatay borular› tafl›yan destek ve 
konsollar›n aras›ndaki mesafe afla¤›da, boru çap›na ba¤l› olarak gösterilmifltir. Bundan

fiekil 8. Tipik bir ak›fl flemas›.

Havuzun yüzey alan›	 Aç›k havuz 	 Kapal› havuz              
125 m2 havuz için 	 65  lt/m2 	 60 lt/m2

126 - 250 m2 havuzlar için	 70  lt/m2	 65 lt/m2

251 -  500 m2 havuzlar için	 5  lt/m2	 70 lt/m2

501 - 1000 m2 havuzlar için 	 85  lt/m2	 80 lt/m2 

1001- 1500 m2 havuzlar için	 90  lt/m2 	 85 lt/m2

Tablo 1. Dengi tank›n›n hacminin belirlenmesi
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maksat borular›n sehim yapmamas›d›r. Konsol yerine kelepçe de kullan›labilir.

50 - 63 mm çapl› boru için mesnet aral›¤›  :      en çok 130 cm olmal›d›r.

75  -  90 mm    “     “        “         “          “           “    “   170   “        “ 

110 -125 mm   “     “        “         “          “           “     “   210   “        “

150 - 200 mm  “     “        “         “          “           “     “   250   “        “   

Gerek destek veya konsol gerekse kelepçelerle ba¤lanan borular›n s›cak veya so¤ukta uzay›p 

k›salmas›na engel olunmadan al›nacak tedbir ile borunun genleflmesine müsaade edilmelidir. 

‹çi  kauçuk kuflakl› kelepçeler tercih edilmelidir.

2.4. Havuzun Mimari ve Stati¤i ‹çin Destek Projesi
Betonarme projesi yap›l›rken ilgililerin baflvuraca¤› ve üzerinde görüfl al›flverifli yap›larak 

kesin sonuçlara ulafl›lan havuzun plan›, kesitler ve detaylar.

Havuz Betonarmesinde Uygulanacak Tesisat Alt Yap› Ölçüleri: ‹nfla edilecek havuzun mimari 

projesi esas al›narak, tesisat için gerekli noktalar iflaretlenir. Statiker de bu gerekleri bafltan 

bilir. fiöyle ki; havuzun betonarme çana¤›n›, pompa ve filtre dairesini, tesisat galerilerini, 

pompa dairesine inifl merdivenini, tabii havaland›rma boflluklar›n› gösteren mimari plan ve 

kesitleri al›r ve inceler, elindeki plan ve kesitlere gereken ifllemleri ilave eder.

2.4.1. Su alt› lambalar› 
Havuz dikdörtgen ise, uzun kenarlar›na karfl›l›kl› olarak su alt› lamba yuvalar›n› iflaretler. 

Havuz dairesel, elips, oval veya flekilsiz kavisli ise, lambalar›n her bölgeyi eflit ayd›nlataca¤› 

yer ve aral›klarla lamba gövdelerinin monte edilece¤i yuvalar belirlenir. Bu yuvan›n ekseni, 

su taflma kodundan 65 cm  afla¤›da ve yuvan›n boyutlar› 30 x 30 cm derinli¤i 10 cm  olacakt›r. 

Keza, sualt› lamba aral›klar› 350-450 cm  uygulanabilir; standart olarak 400 cm  olmal›d›r. 

Lamba plastik gövdelerinin montaj› s›ras›nda kablonun geçirilece¤i plastik hortumun haz›r 

olmas› için, betonarme yuvan›n üst iki köflesinden birine 20 mm  iç çapl› plastik hortumun 

yerlefltirilece¤i  unutulmamal›d›r. Bu hortum lamba tas›ndaki kablo ç›k›fl kovan›na s›k› s›k›ya 

ba¤lanacakt›r. Gerek  hortumla beton aras›ndan ve gerekse hortum içerisinden su s›z›nt›s›na 

imkan verilmemelidir.

2.4.2. Vakum lülesi (nozul) 
Havuzun su taflma seviyesinden 35-40 cm afla¤›s›na konulan nozul say›s› ve boru çaplar› 

afla¤›da gösterilmifltir. Havuzlar büyüdükçe kullan›lacak vakum süpürgeleri de farkl› olacakt›r.

Havuzun :

Uzunlu¤u x Geniflli¤i	 nozul çap ve say›s›	 nozuldan pompayaboru çap› 

13  m x 6 m'ye kadar	 2”   - 1 adet	 2 “ -  ‹ç çap :  50 mm 

18  m x  8 m'ye kadar 	 2”   - 2    “ 	 2” -   “    “      50   “

22  m x 10 m'ye kadar	 2”   - 3    “ (en az)	 2 1/2 “ “    “      65   “

25  m x 12,5 m'ye kadar	 2”   - 4    “  	 2 1/2”  “    “      65   “

50  m x  25 m'ye  kadar	 2”   - 8    “ 	 2 1/2”  “    “      65   “

25x12.5 metreye kadar havuzlarda, nozuldan pompaya borular müstakil olarak; 25 m’den 

daha uzun ve genifl olan havuzlarda nozullar ikifler  ikifler birbirine ba¤lanarak pompa emifline 

tafl›n›r. Vakum boru çaplar› yukar›daki tabloda gösterilmifltir.

2.4.3.  Havuzun dip süzgeci
Havuz çal›fl›rken pompa ile emilen veya boflalt›l›rken borudaki su h›z› takriben 1 m/s'dir. 

Dip süzgeçlerindeki emme h›z› 0.3 m’yi geçmemelidir. Bu nedenle süzgeçlerin delik kesitleri 

toplam› boru çap›n›n en az 3 kat› olmal›d›r. Bu, daha ziyade can emniyetini tehdit eden afl›r› 

vakum gücünü k›rmak için flartt›r.

Yüksek teknik özelliklere sahip havuzlarda 

dip süzgeçteki emifl h›z› v =  0.25 m/ s'den 

fazla  olmamal›d›r. Havuz su ile dolu oldu¤u 

müddetçe dip süzgecinin delikli kapa¤› göv-

desine s›k› s›k›ya ba¤l› olmal› ve kesinlikle 

kolay aç›lmamal›d›r.

2.4.4. Havuz beleme lüleleri (nozullar)
Dezenfekte edilmifl ve filtrelenmifl suyu tekrar 

havuza basan sistemin, havuzda homojen 

da¤›l›m›n› sa¤layacak besleme nozullar› iki 

tiptir. Bu nozullar›n gerekli say›lar› hesaplan›r 

ve havuzdaki yerleri plan ve kesitlerde göste-

rilir.        

2.4.4.1. Havuz duvar›na yerlefltirilen 
nozullar-yandan besleme nozullar›
-	 Normal derinlikteki havuzlar›n duvar-	

lar›nda, su taflma seviyesinden 100 cm 	

afla¤›da eflit aral›klarla  projelendirilir. 

-	 Dikdörtgen havuzlarda sadece uzun  	

kenarlara konur.

-	 Bu nozullar 2” (50 mm) vida diflli olup 	

tam küre püskürtücüsü her yöne döndü-	

rülebilir. Püskürtücü kürenin delik çap› 	

debi ve püskürtme mesafesine göre diyag-	

ram›ndan seçilir. Delik çaplar› standart 	

olarak 9 mm, 13 mm, 16 mm, 25 mm olur. 	

Betonarme havuz duvarlar›na montajlar› 	

için özel φ 50 mm beton geçme plastik 	

parçalar› vard›r. Yandan beslenen ve üstten 	

tafl›r›lan havuzlarda dip süzgecinden de 	

emifl sa¤lanmal›d›r. Bu nedenle, pompa 	

basma debisinin standart olarak %30'u 	

dip süzgecinden al›n›rken, %70'i denge 	

tank›ndan emilir. Taflma kanal› hacminin 	

yetersiz kalaca¤› büyük sirkülasyon halle-	

rindeyse, üstten taflma miktar›n› azalt›p 	

ço¤altabilmek için, %50'si dip süzgecin-	

den ve  % 50'si de denge tank›ndan sa¤la-	

nacak flekilde hesaplanarak, taflma kanal› 	

hacminin yetersiz  kalmamas› için üstten 	

taflma miktar› azalt›labilir veya ço¤alt›-	

labilir.                        

2.4.4.2 Dipten besleme nozulu 
Bu sistem tamamen üstten taflmaya yöneliktir. 

Yani, pompan›n bast›¤› tüm filtrelenmifl su, 

havuz taban›ndan dipten besleme nozullar› 

ile havuza verilir. Bu debinin % 100'ü yandan 

savak veya üstten taflma kanal› vas›tas› ile 

denge tank›na gönderilir. Havuz dibinden de



emilmesi halinde, su sirkülasyonunda k›sa 

devre oluflur. Dipten besleme lüleleri (nozul-

lar›) suyu ters koni fleklinde da¤›t›r. Bunlar›n 

ba¤lant›lar›, büyük havuzlar için φ 50 mm 

d›fltan diflli, küçük havuzlar içinse φ 40 mm 

içten diflli olmal›d›r. Havuzun ve borular›n 

su kaça¤› testlerinin yap›labilmesi için dipten 

besleme nozullar›n›n iç yap›s›nda  vida ile 

aç›l›p kapanan bir klape bulunmal›d›r. Bu 

testlerde klape kapat›l›nca su kaç›rmamal›d›r 

ki testler sa¤l›kl› yap›ls›n. Ayr›ca havuzda 

homojen bir temizlik sa¤lamak için bu klape-

lerle bölge bölge, besleme suyunun miktar› 

da ayarlan›r. Havuzun taban plan›nda bu 

takriben 10 cm çap›ndaki dairesel plastik 

nozullar güzel bir görünüm sa¤layacak 

flekilde da¤›t›lmal›d›r. Boru ba¤lant›s› d›fltan 

φ 50 mm içten φ 40 mm dir.

2.4.5 Havuzlar›n taflma kanallar› veya 
skimmerler
Aç›k sirkülasyon sistemli, üstten taflmal›, 

denge tankl› havuzlarda ya yandan savak ya-

p›larak veya  üzerine ›zgara konulan taflma 

kanal› infla edilerek havuz suyunun devir-

daimi sa¤lan›r. Bu tercihe göre, yap›lacak 

havuzun betonarmesine esas olacak flekilde 

sava¤›n›n veya üstteki taflma kanal›n›n ölçü-

leri tespit edilir. Kapal› sirkülasyon sisteminde 

kullan›lan sat›h s›y›r›c› (skimmer) cihaz veya 

cihazlar›n›n say›s› belirlenir ve yine havuzun 

betonarmeye esas plan ve kesitinde, skimmer 

konulacak yerler ile montaj yuvalar›n›n 

ölçüleri gösterilir. Skimmerlerden sirkülasyon 

debisinin % 70'i emilece¤ine göre, kullan›l-

mas› düflünülen skimmerlerin say›s›, su emme 

borusunun çap›ndan yola ç›k›larak hesaplan›r. 

Skimmerlerin de emifl h›z› 1.0 m/s al›nma-

l›d›r. Her skimmer kendine ait ayr› boru 

ile pompa emifl kollektörüne ba¤lan›r. 

Skimmerli havuzlarda otomatik su yenileme 

tesisat›, bir zaman seçiciye ba¤l› bir selenoid 

vana ile  havuzun  suyu, günlük olarak 30 lt/ 

kifli hesab› ile yenilenmelidir. Skimmerlerin 

(sat›h s›y›r›c›lar›n) içerisinde, havuz taflt›¤›nda 

görev yapacak taflma gideri borusu bulun-

mal›d›r.  

2.5. Havuzda Bulundurulacak Çeflitli 
Aksesuar›n Projede Belirtilmesi: 
(Örnek olarak)
-	 Su ak›nt› pompas› (jet steam pump),

-	 Çocuk kayd›ra¤›,

-	 Tramplen (gerekli derinli¤i sa¤layan böl-	

gelerde, mühendisinin üzerine e¤ilmesi 	

gereken husustur),

-	 Olimpik havuzlarda, özellik gerektiren, 	

uluslararas› otoritelerce ve Gençlik ve 	

Spor Bakanl›¤›nca çeflitli  müsabakalar 	

için istenilen kulvar çizgileri, kulvar 	

ay›r›c›lar, havuz kenar›ndaki ikaz yaz›lar›, 	

iflaret flamalar›, hakem koltu¤u, yar›flma 	

sürelerini dokunmatik olarak belirten, 	

yar›flç›lar›n baflar›lar›n› otomatik olarak 	

s›ralayan elektronik sistemin tesisat mü-	

hendisine yönlendirilen hizmetleri, atlama 	

tafllar›n›n yerlefltirilmesi  vb.  

2.6. Havuz Tesisat›n›n Projelendirilme-
sinde Özel Kurallar
2.6.1. Tesisat mühendisi taraf›ndan 
yap›lan havuz tesisat›  projeleri
Öneri raporunda aç›klamalar ve öneriler, 

1/100 veya 1/200 ölçekli havuz plan› ve 1/10, 

1/20, 1/50, 1/100 ölçekli havuz kesitleri ve 

detay çizimleri ile anlat›lacakt›r. Ön Projeler 

ve uygulama projelerinin büyüklü¤ü, havuzun 

kaplad›¤› alana göre seçilir. Plan ve kesitleri 

tercihli olarak 1/50 veya 1/100 ölçekli çizile-

bilir. Detaylar  1/1, 1/10, 1/20, 1 /50 olarak 

en anlafl›l›r olarak çizilir. 

2.6.2. Havuzun ölçüleri 
Mimarisinde görülen havuzun bitmifl inflaat 

haline ulaflaca¤› son ölçüler olmal›d›r. Taban 

ve duvarlarda, yatay ve düfley düzeltme harç 

veya s›va kal›nl›¤›, su izolasyonu, kaplama 

kal›nl›klar› için b›rak›lacak toplam kal›nl›k 

mimar ve/veya inflaatç› taraf›ndan hesap 

edilecektir. Bu konunun, hat›rlatma notu 

proje paftalar›na yaz›lmal›d›r.

2.6.2.2. Havuzun düfley iç boyutlar› 
Havuzun su taflma kodu :  A=0.00 m, (s›f›r 

kodu) olarak gösterilmeli ve bu (A) de¤eri 

baz  olarak al›nmal›d›r. Örnek olarak, havuz 

plan›nda yaz›lacak olan de¤erler;

-	 Havuzun su derinli¤i  = A-1.35 m; Su 	

alt› lamba yatay ekseni kodu = A- 0.65m,

-	 Su alt› basama¤› kodu = A-1.25 m; Bes-	

leme lülelerinin yatay eksen kodu  = A-	

1.00 m, Vakum nozulunun kodu  = A - 	

0.35 m; 

-	 Su seviyesinden yüksek kotlar (+) olarak 	

gösterilir.

3. Havuz Tesisat›n›n Uygulama Projesi 
ve Hesaplar›
Tesisat mühendisince yap›lan ve ilgililere 

sunulan havuz tesisat ön projesi ve raporu 

çal›flmas›, mal sahibine oldu¤u kadar, plan, 

kesit ve detaylarla mimara, betonarme proje-

sine yard›mc› olacak tesisat ile ilgili bilgiler 

için inflaat mühendisine, havuzda yap›lacak 

elektrik tesisat› için de elektrik mühendisine 

hitap eden bir çal›flmad›r. Bu bilgi ve proje-

deki istekler tümü ile incelenerek, bu konu 

ile ilgili di¤er meslek sahiplerinden ortak 

görüfl ve onay al›n›r. Yap›lan bu çal›flma ilgi-

liler taraf›ndan onayland›ktan sonra  uygu-

lama  proje ve hesap çal›flmalar›na geçilir.

3.1 Havuzun Uygulama Plan› 
Küçük havuzlar 1/ 50, büyük havuzlar 1/100, 

çok büyük alanl› havuzlar mecbur kal›n›rsa 

1/200 ölçekte çizilmelidir. Bu plan, mimarisi 

kesinleflmifl bir havuzun tesisat paftas› olacak 

ve havuzla ilgili tüm cihazlar  gösterilmelidir. 

Havuzun dip süzgecinin hesab› kontrol edi-

lecek ve boyutlar› üzerine yaz›lmal›d›r. 

Havuzun besleme lülelerinin (nozullar›) birbi-

rine olan mesafeleri ile su yüzeyinden ne 

kadar afla¤›ya yerlefltirilece¤i, beton geçme 

parças› ve nozul çap› iflaretlenmelidir. En 

önemlisi, besleme nozulunun oynak küresel 

bafll›¤›n›n hesaplanan delik çap› da yaz›l-

mal›d›r. Bu nozullar›n beton geçme parçalar› 

ile beraber detay› verilmelidir. Vakum nozul-

lar›, kaç adet hesap edilmiflse, planda montaj 

yerleri gösterilmelidir. Havuzun duvar›na 

gömülecek, su alt› lambalar›n›n aral›klar› ve 

montaj kotlar›, lamba ampullerinin düflük 

voltajl› de¤eri ile Watt olarak gücü yaz›lma-

l›d›r. Lamba ile trafosunun montaj detaylar› 

da çizilmelidir.

Havuzun kenar bordürü, mal sahibi ve/veya 

mimar›n iste¤ine göre seçilmifl olmal›d›r. 

Taflma sistemlerinden (üstten taflmal›, yandan 

savakl› veya skimmerli - yüzey s›y›r›c›l›) 

hangisi ise, detay› ona göre verilmelidir. 

Havuzun taflma sistemi, ›zgaral› ise ›zgaran›n 

geniflli¤i, tek veya çift geçme olaca¤› yaz›l›r 

ve ›zgara ile birlikte alt kanal› da detaylan-

d›r›l›r. Havuz skimmerli ise, betonarme 

üzerindeki montaj yeri belirlenecek, montaj 

yuvas› için de detay verilmelidir.  

Bunlarla beraber, havuzun paslanmaz çelik 

kollu merdivenlerinin havuz çevresindeki 

yeri gösterilmeli, kaç basamakl›, ne tipte 

olaca¤› yaz›lmal›d›r. Özel havuzda iste¤e 

ba¤l› olarak betonarme merdiven de yap›-

labilir. Aksesuarlardan hangi cihaz isteni-

yorsa, özelli¤ine göre emniyet tedbiri al›n›r 

ve projede yeri gösterilir.
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Su ak›nt› pompas› (jet stream) en yayg›n 

kullan›lan tiptir. Masaj nozullar›, su kayd›ra¤›, 

fiskiye, flelale de istenebilir. Bunlar›n ara-

s›ndan seçilenlerin montaj yerleri, montaj 

kotlar› planda yerini almal› ve gerekli detay 

resimleri çizilmelidir. 

3.2 Yap›lacak Havuzun Gerekli 
Kesitlerinin Çizilmesi	   
Havuzun boyuna ve enine kesitleri çizilir ve 

bu kesitlerde cihazlar da gösterilmelidir. 

Kesitlerden biri de pompa-filtre dairesini 

içine al›r ve bu kesitte sirkülasyon borular›n 

akar kotlar›, denge tank› varsa at›k su hatt› 

gideri, kanalizasyona giden hatt›n akar kodu 

gösterilmelidir.	

3.3 Pompa-Filtre Odas›n›n ve 
Galerilerin Plan›
Bu planda, filtre/filtrelerin yerlefltirilmesi, 

ara boflluklar›, duvardan olan aç›kl›klar, 

pompa/pompalar, kaideler, kollektörler, denge 

tank› ve bunlar›n aras›nda boru donan›m›

çizilmelidir. Kanalizasyona direkt gider, 

yoksa yap›lacak olan rogar ve gideri, havuz 

kimyasallar› tank ve dozaj pompalar›, gerekli 

detaylar, kesitler çizilecektir.         

3.4. Havuzdaki Tüm Borular›, Vana ve 
Çek Valfleri, Göstergeleri Anlatan Ak›fl 
Diyagram› Çizilecektir
Tüm borular, vanalar vb. gösterilir ve hepsinin 

üzerine tahkik edilmifl ölçüleri yaz›l›r.  

3.5. Yap›lacak Olan Proje Paftalar›n›n 
Tan›t›m›
-	 Tüm paftalar›n sa¤ üst kenar›na, ölçek, 	

yap›ld›¤› günün tarihi yaz›l›r. Sa¤ altta 	

ise,   

-	 Yap›lacak havuzun ad›, firman›n / mal 	

sahibinin ad›, mimar›n ad›,

-	 Projenin safhas›, paftan›n neye ait oldu¤u, 	

pafta numaras›,

-	 Projeyi yapan›n ve onaylayan›n ad›, imza 	

yerleri, teslim tarihi, yaz›l›r. 
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