


 
 
 
 
 
 
 
 

SU VE SAĞLIK 
 
 
 

 

“Halk Sağlığının Korunmasına Yönelik Su Alanındaki Mevzuatın 
Uyumlaştırılması ve Uygulanmasında Sağlık Bakanlığının 

Güçlendirilmesi” Eşleştirme Projesi 
 

TR 04‐IB‐EN‐ 04 
 

Twinning Project for Strengthening the Ministry of Health to 
Harmonise and Implement Legislation in the Field of Water for Public 

Health Protection 
 
 

Yüzme Suları Rehber Kitabı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ankara 
2008 

 



 

 

 

 



 

A14 B16 D14 Yüzme Suları Rehber Kitabı  3 

İçindekiler 

 
ÖNSÖZ ........................................................................................................................................ 5 
FOREWORD ................................................................................................................................ 9 
Bölüm 1: Türkiye’deki Genel Mevzuat Roller ve Sorumluluklar .............................................. 13 

1.1 Yüzme suyu izleme çalışmaları ..................................................................................... 13 
1.2 Avrupa Birliği uyum çalışmaları ve Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği .......................... 13 
1.3 Yetkili otoriteler............................................................................................................ 14 

1.3.1 Kanunlar............................................................................................................ 14 
1.3.2 Kanun hükmünde kararnameler....................................................................... 15 

1.4 Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine İlişkin Direktif (2006/7/EC) ................................. 15 
Bölüm 2: Yüzme ve Sağlık......................................................................................................... 18 

2.1 Yüzmenin faydaları ....................................................................................................... 18 
2.2 Boğulmaya karşı önlemler............................................................................................ 18 
2.3 Güneş, sıcak ve soğuk................................................................................................... 19 
2.4 Plaj ve kum kalitesi ....................................................................................................... 20 
2.5 Kimyasal ve fiziksel faktörler ........................................................................................ 21 
2.6 Tehlikeli aquatik organizmalar ..................................................................................... 22 
2.7 Kabuklu deniz hayvanlarının yakalanması.................................................................... 22 
2.8 Algler ve siyanobakteriler............................................................................................. 23 
2.9 Görsel parametreler ..................................................................................................... 23 
2.10 Fekal kirlilik ................................................................................................................. 24 

Bölüm 3 : Yüzme Alanlarının ve İzleme Noktalarının Belirlenmesi .......................................... 26 
3.1 Yüzme alanı ve izleme noktalarının tanımlanması ....................................................... 26 

Bölüm: 4 Yüzme Sezonu Zamanları ve Numune Alma Sıklığı ................................................... 31 
4.1 Yüzme sezonun süreleri ............................................................................................... 31 
4.2 Numune alma sıklığı ..................................................................................................... 32 

Bölüm : 5  Numune Alımı, Saklanması ve Taşınması Koşulları ................................................. 34 
5.1 Numune alma işleminin önemi .................................................................................... 34 
5.2 Numune alma işleminin farklı aşamaları ...................................................................... 34 

5.2.1 İzlemenin amacı ................................................................................................ 34 
5.2.2 İzlenen parametreler ........................................................................................ 35 
5.2.3 Numunenin alınacağı yer.................................................................................. 35 
5.2.4 Numune alma zamanı....................................................................................... 37 
5.2.5 Numune alma yöntemi ve numune alım araç gereçleri ................................... 37 
5.2.6 Alan ölçümleri................................................................................................... 41 
5.2.7 Numunenin tanımlanması ................................................................................ 42 
5.2.8 Numunelerin saklanma ve laboratuvara ulaştırılma koşulları.......................... 43 



4  A14 B16 D14 Yüzme Suları Rehber Kitabı 

Bölüm 6: Sonuçların Yorumlanması ......................................................................................... 44 
6.1 Analitik sonuçların yorumlanması ................................................................................ 44 
6.2 Bir numunenin dikkate alınmayacağı durumlar ........................................................... 47 
6.3 Belirli koşullarda numunenin temsil edilebilirliği ......................................................... 47 

Bölüm: 7 Uygunsuzluk Durumlarının Yönetimi ........................................................................ 49 
7.1 Çeşitli uygunsuzluk durumları ...................................................................................... 49 
7.2 Kurumların organizasyonları ........................................................................................ 50 
7.3 Zorunlu değerleri aşan sonuçların durumu.................................................................. 50 
7.4 C ve D olarak sınıflandırılan yüzme alanlarının durumu .............................................. 52 
7.5 Uygun olmayan görsel parametrelerin durumu .......................................................... 53 
7.6 Açıkça ortada olan kirlilik durumu................................................................................ 55 
7.7 Tahmini kirlilik durumu ................................................................................................ 56 
7.8 Siyanobakteri çoğalması durumu................................................................................. 57 

Bölüm: 8 Toplumun Bilgilendirilmesi ....................................................................................... 58 
8.1 Bilginin çeşitli düzeyleri ve desteklenmesi ................................................................... 58 
8.2 Yüzme alanı düzeyindeki bilgi ...................................................................................... 59 
8.3 Belediye düzeyinde bilgi............................................................................................... 60 
8.4 İlçe düzeyinde bilgi ....................................................................................................... 60 
8.5 İl düzeyinde bilgi........................................................................................................... 61 
8.6 Ulusal seviyede bilgi ..................................................................................................... 63 
8.7 Web sitesi vasıtasıyla bilgi ............................................................................................ 63 

Bölüm 9: Sezon Sonu Raporlar ve Sınıflandırmalar.................................................................. 66 
9.1 Yüzme suyu izleme döneminin bitiminde sonuçların yorumlanması .......................... 66 

9.1.1 Veri toplama ..................................................................................................... 66 
9.1.2 Veri değerlendirme........................................................................................... 67 

9.2. Ulusal yüzme suları veri raporu................................................................................... 70 
9.2.1 Yüzme suyu kalitesi........................................................................................... 70 
9.2.2 Uygunsuzluk nedenleri ..................................................................................... 71 

Bölüm  10  :  Veri  Kalitesinin  Değerlendirilmesi,  Veri  Akışı  ve  Yüzme  Suyu  Kalitesi 
Kontrolüne Yönelik Veri Tabanı Yapısı ............................................................................... 81 
10.1. Veri kalitesinin değerlendirilmesi.............................................................................. 81 
10.2. Veri akışı organizasyonu üzerine uygulama örneği ................................................... 86 
10.3. Yüzme suyu kalite kontrolü yönetimi için veri tabanı yapısı ..................................... 88 

Bölüm 11 : Yüzme Suyu Profilleri ............................................................................................. 91 
Bölüm 12 : Yüzme Suyu Kalitesinin Geliştirilmesi İle İlgili Genel Hususlar............................... 99 



 

A14 B16 D14 Yüzme Suları Rehber Kitabı  5 

 

ÖNSÖZ 

“Halk Sağlığının Korunmasına Yönelik Su Alanındaki Mevzuatın Uyumlaştırılması ve 
Uygulanmasında Sağlık Bakanlığının Güçlendirilmesi” Eşleştirme Projesi 

Su ve Sağlıkla İlgili 3 AB Direktifinin Uygulanması 

TR 04‐IB‐EN‐ 04 

Bu Proje Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı Tarafından Finanse Edilmiştir. 

Projenin Özeti 

Eşleştirme Projesi 

Eşleştirme  projeleri  ortak  Avrupa  mevzuatının  tümü  olan,“Topluluk  Müktesabatı”nın 
yürütülmesi  için  gerekli  olan  kurumların  yapılanmasında  aday  ülkelere  yardımcı  olan 
araçlardır.  Eşleştirme  projeleri  yoluyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden 
gelen  uzun  dönem  bir  uzman  (Yerleşik  Eşleştirme  Danışmanı  ‐RTA‐)  ile  kısa  dönem 
uzmanların  (STE)  kendi  uzmanlık  ve  deneyimlerini,  faydalanıcı  ülkelerin  kurumları  ile 
paylaşarak  bu  ülkelerin  çeşitli  konulardaki  belirli  Avrupa mevzuatlarını  düzgün  bir  şekilde 
uygulamalarına yardımcı olunduğu projelerin finansmanı için fon sağlar. 

Projenin Amacı 

Projenin  ana  amacı  Avrupa  Birliğine  katılım  aşamasında  İçme  Suları,  Yüzme  Suları  ve 
Mineralli  Sular  konusunda  Türkiye’nin  hazırlanmasıdır.  Bununla  birlikte,  Türk Hükümetinin 
çevre  ve  halk  sağlığı  alanındaki  yasal,  kurumsal,  teknik  ve  yatırım  konularındaki mevcut 
kapasitesinin uyumlaştırılma aşamasında güçlendirilmesini de kapsamaktadır. 

Proje süresinde Fransız uzmanlar Türk uzmanlar  ile birlikte; Avrupa Birliği müktesebatı 
doğrultusunda  ulusal  mevzuat  taslağının  hazırlanması,    stratejilerin  geliştirilmesi,  Avrupa 
Birliğinin eski  (76/160/EEC) ve yeni  (2006/7/EC) Yüzme Suları Direktifi,  İçme Suları Direktifi 
(98/83/EC)  ve  Mineralli  Sular  Direktifi  (80/777/EEC)  çerçevesinde  öngörmekte  olduğu 
gerekliliklere  uyulmasını  sağlayıcı  faaliyetler,  yönetmelik,  rapor,  rehber  kitap  ve  el 
kitapçıklarının hazırlanması alanlarında çalışmışlardır.   

Proje süresince, yukarda bahsedilen geçen hedeflere ulaşmak için, uluslararası uzmanlık 
danışmanlığının alındığı çok yönlü bir yaklaşım benimsenmiştir.  

Sonuç olarak bu proje, Türkiye’de su ve sağlık alanında, insan sağlığının ve çevrenin daha 
iyi  korunmasına  ve  genişlemekte  olan  Avrupa  Birliği  pazarında  daha  işlevsel  rol  olmasına 
yönlendirecektir. 
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Eşleştirme Projesi Ortakları 

Türk Tarafı Ortakları: Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre 
Sağlığı Daire Başkanlığı 

Fransız Tarafı Ortakları: Ekoloji ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı, Sağlık ve Dayanışma 
Bakanlığı, Paris’teki Uluslararası Su Ofisi (IOW) 

3 Direktif 

Yüzme Suyu Direktifi 76/160/EEC ve 2006/7/EC 

Yüzme sularının kaliteleri ile ilgili olan bu direktiflerin (76/160/EEC ve 2006/7/EC)  amacı, 
insan sağlığının yüzme sularının ve  rekreasyonel amaçlı olarak kullanılan suların kontamine 
olması sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerden korunmasının sağlanmasıdır.   

İçme Suyu Direktifi 98/83/EC 

İnsani  tüketim amaçlı suların kalitesi  ile  ilgili olan bu direktifin  (98/83/EC) amacı  insani 
tüketim amaçlı suların “sağlıklı ve temiz” olduklarının güvence altına alınması böylelikle insan 
sağlığının  söz  konusu  sularda  oluşabilecek  kontaminasyonların  olumsuz  etkilerinden 
korunabilmesidir.  Kamu  su  dağıtım  şebekelerinden  verilmekte  olan  sular  ile  şişelenmiş 
sularda uygulanan bir direktiftir.  

Mineralli Sular Direktifi 80/777/EEC 

Doğal  mineralli  suların  işletimi  ve  pazarlanması  ile  ilgili  olan  bu  direktifin  amacı 
(80/777/EC) söz konusu suların pazarda “doğal mineralli su” olarak satılabilmesi  için uyması 
gereken kalite standartları ve ilgili diğer koşulların tanımlanmasıdır. Bu standart ve koşullara 
göre doğal mineralli  sular 98/83/EC direktifindeki  tanım  içerisine  girmese dahi halk  sağlığı 
korunmalıdır. 
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Mevcut Dokümanın Özeti 

Bu doküman Yüzme Sularının kalitesi ile ilgili 2 AB Direktifi (76/160/EEC ve 2006/7/EC) 
için çerçeve uygulama stratejileri, bilgi için strateji ve Kaliteyi Etkileyen Vakaların Yönetimi 
alanında  Fransız  Kısa Dönem Uzmanlar  ile  Türk  tarafı  uzmanlarının  yapmış  oldukları  grup 
çalışmalarının bir ürünüdür. 

12 Bölümden oluşmaktadır: 

• İlk Bölüm Türk Mevzuatı, Yönetmelikler ve sorumluluklar, 

• İkinci Bölüm Yüzme suyu ile ilişkili sağlık riskleri,  

• Üçüncü Bölüm Yüzme alanlarının ve izleme noktalarının belirlenmesi, 

• Dördüncü Bölüm Yüzme sezonu süresi ve numune alma sıklığı, 

• Beşinci Bölüm numunenin alınması, saklanması ve taşınması koşulları, 

• Altıncı Bölüm Analitik sonuçların yorumlanması, 

• Yedinci Bölüm Uygunsuzluk durumlarının yönetimi, 

• Sekizinci Bölüm Halkın Bilgilendirilmesi, 

• Dokuzuncu Bölüm Sezon sonu raporları ve sınıflandırma, 

• Onuncu Bölüm veri kalitesi değerlendirmesi, veri akışı, veri tabanı yapısı, 

• Onbirinci Bölüm Yüzme suyu profilleri, 

• Onikinci Bölüm Yüzme suyu kalitesinin geliştirilmesine yönelik genel hususlar 

Doküman,  Sağlık  Bakanlığının  tüm  birimlerine  yönelik  olarak    2  Direktifin 
uygulanmasında  kıyaslanabilir  bir  yaklaşım  ve  yöntem  ile  ortak  bir  dokümandan 
faydalanmalarını sağlamak amacını taşımaktadır. 

Bu dokümanın hazırlanmasında ve  redaksiyonunda yer alan Fransız uzmanlar alfabetik 
sıraya göre aşağıda sıralanmıştır.: 

Mrs Agnes ALEXANDRE‐BIRD (DDASS Isère), Mrs Chantal DUBUIS (DDASS Manche), MM 
Gilles  BIDET  (DDASS  Puy  de  Dome),  Andre‐François  BOSCHET  (Agence  de  l’Eau  Loire 
Bretagne,  RTA),  Pierre  CHANTREL  (International  Office  of  Water,  PL),  Jean  DUCHEMIN 
(Agence  de  l’Eau  Seine  Normandie),  Paul  HAENER  (International  Office  of  Water),  Cyril 
PISSON  (DDASS  Somme)  ,  Raphaël  TRACOL  (DRASS  Basse  Normandie),  Josselin  VINCENT 
(DDASS Corse ).  

Bu  dokümanın  hazırlanmasında  ve  redaksiyonunda  yer  alan  Türk  uzmanlar  aşağıda 
sıralanmıştır.: 

Zinnet Oğuz  (Uzm. Biolog), Dilek Dikmen  (Dr.Gıda Müh.) Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı. 
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Söz konusu doküman eşleştirme projesi boyunca hazırlanmış olan 6 dokümandan biridir 
ve projenin web sayfasında  ulaşmanız mümkündür:  

http://www.watertwinning.saglik.gov.tr/index.php?id=201 

Yüzme Suları alanında: Yüzme Suları Rehber Kitapçığı  (Aktivite başlığı; A14, B16, D14) ve  
Yüzme  Sularından  numune  alımı,  saklanması,  taşınması  ve  analizine  ilişkin  el  kitapçığı 
(Aktivite başlığı; C15). 

İçme Suları alanında: İçme Suları Rehber Kitapçığı (Aktivite başlığı; A24, B26, D23), İçme 
Sularından  numune  alımı,  saklanması,  taşınması  ve  analizine  ilişkin  el  kitapçığı  (Aktivite 
başlığı; C25).  

Mineralli Sular alanında: Su kaynağının izlenmesi, su kaynağından numune alımı ve analiz 
metotlarına  ilişkin  rehber  kitapçık  (Aktivite  başlığı;  A34),  Şişeleme  ve  etiketleme 
yükümlülüklerine ilişkin rehber kitapçık (Aktivite başlığı; A35). 

Text prepared  in February 2008 by  the Twinning  team. The content of  this document 
does not represent the official position of the European Union. 
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FOREWORD 

Twinning Project for Strengthening the Ministry of Health to Harmonise and Implement 
Legislation in the Field of Water for Public Health Protection 

IMPLEMENTATION OF 3 EC DIRECTIVES RELATED TO WATER AND HEALTH 

TR 04‐IB‐EN‐ 04 

A project Financed by the Pre‐Accession Economic Programme of the European Union 

The Project in Short 

Twinning 

“Twinning projects” are instruments of the European Union to assist candidate countries 
in  building  the  institutions  necessary  for  implementing  the  “Acquis  communautaire”,  the 
whole of  the  common  European  legislation. With  “Twinnings”,  the  European Commission 
provides the fund for financing projects in which a long term expert (The Resident Twinning 
Adviser  RTA)  and  short  term  experts  (STEs)  from  Member  States  share  their  expertise 
(knowledge and experiences) with the Beneficiary Country institutions about the implemen‐
tation of some specific European legislation. 

Objectives of the project 

The main objective is to prepare Turkey for accession to the European Union in the area 
of  drinking water,  bathing water  and mineral water.  It  consists  in  supporting  the  Turkish 
government  in  its efforts towards strengthening the capacity  in  legal,  institutional,technical 
and  investment matters,  related  to  the approximation process  in  the  field of environment 
and public health. 

French experts have worked together with Turkish experts in: drafting the legislation in 
line  with  the  EU  Acquis,  preparing  the  strategies,  implementation  and  action  plans, 
programmes,  regulations,  reports,  guidelines  and manuals  (handbooks)  for  ensuring  the 
compliance with the EU requirements for the Bathing Water Directive (76/160/EEC) and the 
new Bathing Water Directive  (2006/7/EC),  the Drinking Water  (98/83/EC) and  the Mineral 
Water (80/777/EEC) Directives.  

In order to reach the goals elaborated above, a wide multi‐sectoral approach has been 
used throughout the Twinning Project.  

The final results of the project are directed to a better protection of human health and 
the environment in the field of Water and Health and to the proper functioning in this area 
of the enlarged EU market in Turkey. 
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Twinning Partners 

Ministry of Health, General Directorate of Primary Health Care,  

Environmental Health Department from the Turkish side. 

The  Ministry  of  Ecology  and  Sustainable  Development,  the  Ministry  of  Health  and 
Solidarities and the International Office of Water (IoW) in Paris, from the French side. 

The 3 Directives 

Bathing water Directives 76/160/EEC and 2006/7/EC 

The  aim of  the Directives dedicated  to  the quality of bathing water  (76/160/EEC  and 
2006/7/EC) is to protect human health from the adverse effects of contamination of bathing 
and recreational waters.  

Drinking water Directive 98/83/EC 

The  aim  of  the  Directive  on  the  quality  of water  intended  for  human  consumption 
(98/83/EC)  is to protect human health  from the adverse effects of contamination of water 
intended for human consumption by ensuring that it is “wholesome and clean”. It applies to 
water supplied through public distribution systems and through containers such as bottles.  

Mineral waters Directive 80/777/EEC 

The aim of  the Directive  relating  to  the exploitation and marketing of natural mineral 
waters  (80/777/EEC)  is  to define  the quality  standards and other  conditions  that apply  to 
allow  such waters  to be placed on  the market as “natural mineral waters”. The  standards 
and conditions ensure that public health is protected even though natural mineral waters as 
defined are not covered by Directive 98/83/EC.  
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This Document in Short 

This document is the end product of the work of a group of French Short Term Experts 
and  their  Turkish  counterparts  in  the  domain  of  the  development  of  agreed  framework 
implementation strategies for the 2 Directives on the quality of bathing water (76/160/EEC 
and 2006/7/EC), the strategy for information and the management of quality incidents. 

It contains 12 chapters: 

• A first chapter on the Turkish legislation, regulations and responsibilities, 

• A second chapter on the risks for health linked with Bathing Water, 

• A third chapter on determination of the bathing areas and monitoring points, 

• A fourth chapter on duration of the bathing period and sampling frequency, 

• A fifth chapter on sampling, handling and transport conditions, 

• A sixth chapter on Interpretation of analytical results, 

• A seventh chapter on non compliance management, 

• An eighth chapter on information of the public, 

• A ninth chapter on end of season reports and classification, 

• A tenth chapter on data quality assessment, data flow and database structure, 

• An eleventh chapter on Bathing Water profiles, 

• A twelfth chapter on general issues to improve Bathing Water quality.  

It  aims  at  facilitating  the  implementation  of  the  2  Directives  through  a  common 
document for all the stakeholders of the Ministry of Health  in order to have comparable 
approaches and methodologies.  

The following French experts have participated to the preparation and redaction of this 
document, in alphabetic order: 

Mrs Agnes ALEXANDRE‐BIRD (DDASS Isère), Mrs Chantal DUBUIS (DDASS Manche), MM 
Gilles  BIDET  (DDASS  Puy  de  Dome),  Andre‐François  BOSCHET  (Agence  de  l’Eau  Loire 
Bretagne,  RTA),  Pierre  CHANTREL  (International  Office  of  Water,  PL),  Jean  DUCHEMIN 
(Agence  de  l’Eau  Seine  Normandie),  Paul  HAENER  (International  Office  of  Water),  Cyril 
PISSON  (DDASS  Somme),  Raphaël  TRACOL  (DRASS  Basse  Normandie),  Josselin  VINCENT 
(DDASS Corse ).  
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The following Turkish experts have participated to the preparation and redaction of this 
document: 

Ms  Zinnet  Oğuz  (Expt.Biologist),  Ms  Dilek  Dikmen  (Dr.Food  Eng.)  from  Ministry  of 
Health, General Directorate of Primary Health Care, Environmental Health Department. 

This document  is one of  the 6 documents produced by  the Twinning and available on 
the web site: 

http://www.watertwinning.saglik.gov.tr/index.php?id=201 

For Bathing Water: Guidance Bathing Water (A14, B16, D14) and Handbook on protocol 
for sampling, handling, transporting and analysing Bathing Water (C15) 

For  Drinking  Water:  Guidance  on  Drinking  Water  (A24,  B26,  D23)  ,  Handbook  on 
protocol for sampling, handling, transporting and analysing Drinking Water (C25),  

For  Mineral  Water:  Guidance  on Water  source  monitoring,  sampling  and  analytical 
methods (A34), Guidance on packaging and labelling requirements (A35). 

Text prepared  in February 2008 by  the Twinning  team. The content of  this document 
does not represent the official position of the European Union. 
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Bölüm 1: Türkiye’deki Genel Mevzuat Roller ve Sorumluluklar 

1.1 Yüzme suyu izleme çalışmaları  

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 2. maddesi gereğince genel sağlığı kapsayan 
görevler Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda toplum sağlığını korumak 
amacıyla  yüzme  amaçlı  kullanılan  kıyılarda deniz  suyunun  bakteriyolojik  izleme  çalışmaları 
sürdürülmektedir.  İlk düzenli  izleme ağı 1990 yılında oluşturulmuştur. Bu gün  itibarı  ile halk 
sağlığının  korunmasına  yönelik  olarak,  deniz  suyunun  izlenmesi  ile  Mavi  Bayrak  Projesi 
kapsamında  Karadeniz,  Ege,  Akdeniz  ve  Marmara  Bölgesi  kıyıları  boyunca  ve  bazı  göl 
kıyılarında belirlenen noktalardan izleme çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmalar illerde il sağlık 
müdürlükleri,  ilçelerde  sağlık  grup başkanlıkları  tarafından  yürütülmekte,  analiz  çalışmaları 
Sağlık Bakanlığı Bölge Hıfzıssıhha Enstitüleri ile Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır. 
2006  yılına  kadar  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı  tarafından  hazırlanan  Su  Kirliliği  Kontrolü 
Yönetmeliği  çerçevesinde  yapılan  izleme  çalışmaları  2006  yılından  itibaren  “Yüzme  Suyu 
Kalitesi Yönetmeliği” kapsamında sürdürülmektedir. 

1.2 Avrupa Birliği uyum çalışmaları ve Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 

Avrupa  Birliği  üyelik  sürecinde  kurum  ve  kuruluşların  görev  ve  sorumlulukları 
kapsamında  ilgili  AB Direktifleri  Türk Mevzuatına  aktarılmıştır.  Yüzme  suyu  ile  ilgili  olarak 
Türkiye Ulusal Programı kapsamında, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Yüzme Suyu Kalitesine 
ilişkin  8  Aralık  1975  tarih  ve  76/160/EEC  sayılı  Konsey  Direktifi  doğrultusunda  Çevre  ve 
Orman  Bakanlığı  tarafından  uyumlaştırılmıştır.  09.01.2006  tarih  ve  26048  sayılı  Resmi 
Gazete’de  “Yüzme  Suyu  Kalitesi  Yönetmeliği”  adıyla  Su  Kirliliği  Kontrolü  Yönetmeliği’nden 
ayrı bir yönetmelik olarak yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Yüzme  Suyu  Kalitesi  Yönetmeliği  insan  sağlığını  ve  çevreyi  korumak  üzere  yüzme  ve 
rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalitesini belirlemek ve bu suların başta mikrobiyolojik 
olmak üzere her türlü kirletici ile kirlenmesinin engellenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Yönetmelik  yüzme  suyu,  yüzme  alanı  ve  yüzme  sezonu  tanımlarını  getirmekte,  ilgili 
idareleri  tanımlamakta  ve  yüzme  sezonu  boyunca  düzenli  bir  izleme  organizasyonunu 
öngörmektedir.  Bu  kapsamda    yüzme  suyunda  Toplam  koliform,  Fekal  koliform  ve  Fekal 
streptokok parametreleri öncelikli olmak üzere, bazı fizikokimyasal parametrelerin 15 günlük 
periyotlarda Yönetmelik ekinde belirtilen metodlarla analiz edilmesi gerekmektedir. 

Sezon boyunca yapılan izleme çalışmalarında veri toplamanın son derece önemli olduğu 
Yönetmelikte analiz sonuçlarının değerlendirilmesi maddesi ile ortaya konulmaktadır. Yüzme 
alanının sağlıklı bir şekilde muhafazası  için, sezon boyunca elde edilen tüm analiz sonuçları, 
belirli oranlarda yüzde değerlendirmeye alınmaktadır.  Bu değerlendirme bir anlamda yüzme 
alanı  sınıflamasını  gerektirmektedir.  Yapılacak  sınıflama  yüzme  suyunun  kalitesinin 
belirlenmesine  yönelik  bir  sınıflamadır  ve  yüzme  suyunun  yönetimi  konusunda  ilgili 
kurumların çalışmalarına yön verme olanağı sağlamaktadır. 
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Yönetmeliğin  5.  ve  8. Maddelerinde  yüzme  ve  rekreasyon  amacıyla  kullanılan  suların 
kalitesinin  sağlanması  ve  korunması  ile  ilgili  hükümler,  16. Maddesinde  bu  suların  kalite 
kriterlerinin  bozulmasına  neden  olan  faaliyetler  için    uygulanacak  yaptırımlar  kapsamında 
2872 Sayılı Çevre Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu refere edilmektedir. 

2872  sayılı Çevre Kanunu’nun 15. Maddesine  göre Kanunla belirtilen  yükümlülüklerini 
yerine  getirmeyen  kurum,  kuruluş  ve  işletmelerin  faaliyetlerinin  durdurulması  görevi 
mahallin en büyük mülki amirine; yine aynı Kanunun 16. Maddesine göre de çevre kirliliğinin 
toplum  sağlığı  yönünden  tehlike  oluşturduğu  hallerde  kirliliğe  neden  olan  faaliyetlerin 
durdurulmasından  Sağlık Bakanlığı, Çevre  ve Orman Bakanlığı  ile Mahallin en büyük mülki 
amirleri sorumlu kılınmıştır. 

1.3 Yetkili otoriteler 

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği ile yüzme alanlarının izlenmesi, denetlenmesi, bu sulara 
yapılacak  deşarj  izinlerinin  düzenlenmesine  ve  bu  alanlarda  kirliliğin  önlenmesine  ilişkin 
olarak yetkili otoriteler tanımlanmıştır.  

Bu  kapsamda  yüzme  ve  rekreasyon  amaçlı  kullanılan  sularda  izleme  çalışmaları  Sağlık 
Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde Çevre ve Orman Bakanlığı,  

Yönetmelik  Ek‐1  Tablo  değerlerinin  aşıldığı  durumlarda  kirliliği  kaynağında  durdurmak 
için gerekli denetimler Çevre ve Orman Bakanlığı,  

Yüzme sularının kalite kriterlerinin bozulmasına neden olan faaliyetler için  uygulanacak 
yaptırımlar  kapsamında  2872  Sayılı  Çevre  Kanunu,  1593  sayılı  Umumi  Hıfzısıhha  Kanunu 
refere  edilerek  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı,  Sağlık  Bakanlığı,  ile Mahallin  en  büyük mülki 
amirleri yetkili kılınmıştır. 

Ayrıca  adı  geçen  Yönetmelikte  tanımı  yapılan  idarelerin,  kendi  yetki  ve  sorumlulukları 
çerçevesinde  izleme  ve  denetim  hakkı  saklı  olup,  bu  kapsamda  çevre  ve  halk  sağlığının 
korunması amacıyla  idareler yüzme ve  rekreasyon alanlarındaki muhtemel kirliliği önlemek 
için gerekli tedbirleri alır/aldırırlar. 

Yönetmelik  4.  Maddesinde  aşağıda  betirtilen  mevzuat  çerçevesinde  idareler  ve 
sorumlulukları belirtilmiştir. 

1.3.1 Kanunlar 

• 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

• 03.03.1988 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu 

• 12.03.1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 

• 10.06.1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu  

• 10.07. 2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
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• 20.11.1981  tarih  ve  2560  sayılı  İstanbul  Su  ve  Kanalizasyon  İdaresi  (İSKİ)  Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

1.3.2 Kanun hükmünde kararnameler 

• 13.12.1983  tarih  ve  181  Sayılı  Sağlık  Bakanlığı’nın  Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname 

• 07.08.1991  tarih  ve 441  Sayılı Tarım  ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş  ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Belirtilen bu Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin yanında yüzme suyu kalitesinin 
sağlanmasında 03.07.2005  tarihli  ve 5393  sayılı Belediye Kanunu  gereği, belediyeler  su  ve 
kanalizasyon  gibi  kentsel  alt  yapı  hizmetlerini,  çevre  ve  çevre  sağlığı  gibi  hizmetleri  yapar 
yaptırırlar. 22.02.2005  tarih ve 5302  sayılı  İl Özel  İdaresi Kanunu’nun 6.maddesi  ( b) bendi 
gereği “il özel  idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak  şartıyla,  İmar, yol, su, kanalizasyon, 
katı atık, çevre …” hizmetlerini belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir. 

31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü, 08.01.2006 tarihli ve 26047 sayılı 
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği, 18.02.2004 tarihli ve 25377 sayılı Tarımsal Kaynaklı Nitrat 
Kirliliğine  Karşı  Suların  Korunması  Yönetmeliği  kapsamında  da  yüzme  suyu  kalitesinin 
korunması ve sağlanmasına yönelik görev ve sorumluluklar tanımlanmıştır. 

1.4 Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine İlişkin Direktif (2006/7/EC)  

09.01.2006  tarih  ve  26048  sayılı  “Yüzme  Suyu  Kalitesi  Yönetmeliği”  için  esas  alınan 
“Yüzme  Suyu  Kalitesine  Dair  76/160/EEC  sayılı  Konsey  Direktifi”  yüzme  suyunun  genel 
kalitesine  yönelik  kriterleri  içermektedir.  Ancak,  Avrupa  Parlamentosu  ve  Avrupa  Birliği 
Konseyi; Direktifin 1970’li  yılların bilgi  ve deneyimini  yansıttığını;  yüzme  sularının  kullanım 
şekillerinin,  bilimsel  ve  teknik  bilginin  değiştiğini  bu  nedenle  direktifin  yürürlükten 
kaldırılması gerektiğine karar vermiş ve 15  Şubat 2006/7/EC  sayılı  “Yüzme Suyu Kalitesinin 
Yönetimine Dair Konsey Direktifi” ni yayımlanmıştır. 

Üye  ülkeler  yeni  Direktife  2008  yılında  geçiş  yapacaklar  ve  2014  yılında  76/160/EEC 
Direktifi  yürürlükten  kaldırılacaktır.  Türkiye  2006/7/EC  Direktifinin  uyumlaştırmasını  2013 
yılında yapmayı öngörmektedir. 

Bu direktif: 

 yüzme suyu kalitesinin izlenmesi ve sınıflandırılması 

 yüzme suyu kalitesinin yönetilmesi 

 topluma yüzme suyu kalitesi ile ilgili bilgi sağlanması  

gibi  hükümler  ortaya  koymakta,  çevre  kalitesini  korumak,  geliştirmek  sürdürmek,  ve 
insan sağlığını korumayı amaçlamaktadır.      

Direktif 4 bölümden oluşmaktadır; 
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I.Bölüm Genel Hükümler,  II.Bölüm Yüzme Suyunun Kalitesi ve Yönetimi,  III.Bölüm Bilgi 
Değişimi, IV.Bölüm ise son koşullar başlıklarını içermektedir. 

Yeni  direktifte  dikkat  çekici  yenilikler  rekreasyonel  faaliyetler  için  düzenlemelerin 
olmaması,  deniz  suyu  ile  tatlı  su  için  farklı  sınır  değerler  ortaya  konulması,  analiz  edilen 
parametrelerin  azaltılması,  izlenmesi öngörülen parametrelerin  sınır değerlerinin daha  sıkı 
olması, sınıflandırmanın 4 yıllık bazen 3 yıllık sonuçlara göre yapılması, uyumluluk seviyesinin 
istatistiksel  hesaplama  kullanılarak  belirlenmesi,  siyanobakteriyel  risklerin  belirlenmesi, 
halkın yüzme suyu kalitesi konusunda bilgilendirilmesi, yüzme suyu profillerinin belirlenmesi 
ve idari önlemlerin alınması gibi hükümler yer almaktadır. 

2006/7/EC  Direktifinde  izlenmesi  gereken  parametre  ve  sınır  değerler  tatlı  sular  için 
Tablo‐1’de deniz suyu için Tablo‐2’de  görülmektedir. 

Tablo 1: Yüzme suyu kalitesi parametreleri (tatlı sular için) 

  A  B  C  D  E 

  Parametre  Mükemmel 
kalite 

İyi kalite  Yeterli   Analiz 
referans 
metotları 

1  Intestinal 
enterococci 
(cfu/100 ml) 

200 (*)  400 (*)  330 (**)  ISO  7899‐1 
ya  da  ISO 
7899‐2 

2  |  Escherichia 
coli  (cfu/100 
ml) 

500 (*)  1000 (*)  900 (**)  ISO  9308‐3 
ya  da  ISO 
9308‐1 

Tablo 2: Yüzme suyu kalitesi parametreleri (deniz suları için) 

  A  B  C  D  E 

  Parametre  Mükemmel 
kalite 

İyi kalite  Yeterli   Analiz 
referans 
metotları 

1  Intestinal 
enterococci 
(cfu/100 ml) 

100 (*)  200 (*)  185 (**)  ISO  7899‐1 
ya  da  ISO 
7899‐2 

2  Escherichia  coli 
(cfu/100 ml) 

250 (*)  500 (*)  500 (**)  ISO  9308‐3 
ya  da  ISO 
9308‐1 

(*) Yüzde 95’lik değerlendirmeye dayanmaktadır. 

(**) Yüzde 90’lık değerlendirmeye dayanmaktadır. 
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Tablolardan da görüleceği üzere yeni direktif daha sıkı sınır değerlerini öngörmektedir. 
Bu sınır değerlere göre yapılacak hesaplama ise özel bir istatistik programını içermektedir. 

2006/7/EC  Direktifi  ile  uyumun  sadece  ölçüm  ve  hesaplama  konusu  olmadığı;  iyi  bir 
yönetim  ve  kalite  güvencesi  olması  gerektiği  dikkate  alınarak  yüzme  suyu  profillerinin 
oluşturulması  öngörülmektedir.Yüzme  suyu  kalitesine  etki  edebilecek  risklerin  anlaşılması 
için yüzme suyu profillerinin belirlenmesi iyi bir kalite yönetimine katkı sağlayacaktır. 
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Bölüm 2: Yüzme ve Sağlık 

2.1 Yüzmenin faydaları 

Güvenli  koşullarda  deniz  suyunda  ya  da  tatlı  suda  yüzmek  insanın  kendini  iyi 
hissetmesini  sağlar  ve  sağlık  için  yararlıdır.  Dünya  Sağlık Örgütü’nün  yaptığı  tanımlamaya 
göre “Sağlık” , insanın bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam bir iyilik halinde olması, hastalığı 
olmamasıyla birlikte sosyal hayata ve çalışma hayatına ayak uydurması durumudur. 

Yüzme,  insanın  bazen  dinlenme,  egzersiz  yapma  aile  ve  arkadaşlarla  birlikte  geçirdiği 
ayrıcalıklı bir aktivitedir. İnsanı stresten uzaklaştırır ve sağlığına olan kötü etkilerinin ortadan 
kalkmasına  yardımcı  olur.  Aynı  zamanda  insanın  daha  üretken  olmasını  sağlar  ve  sosyal 
hayatına yardımcı olur. 

Buna göre yüzme alanları oldukça önem gösterilmesi ve korunması gereken doğal miras 
alanlarıdır. Bu alanların kirliliğe karşı hassasiyetleri çevrenin kalitesinin de bir ölçütüdür; diğer 
bir deyişle deniz sularının kirlenmesi doğal ekolojik dengenin de zarar gördüğünü ifade eder.  

Bununla beraber deniz suyu kalitesinin turizm faaliyetlerinde ve ekonomik faaliyetlerde 
önemli etkileri vardır.  

Sonuç olarak,  yüzme  alanları  sadece  yüzülen  yerler değil,  aynı  zamanda balık  tutulan, 
kabuklu  hayvanların  toplandığı  veya  üretildiği,  doğal  su  sporlarının  yapıldığı,  aileyle  veya 
arkadaşlarla birlikte güzel vakit geçirilen ya da sadece dinlenebilen yerlerdir. Eğer kirlenmiş 
sular  ve  zararlı  etkileriyle  ilgili  olarak  yüzme  sularının  kalitesini  arttırmaya  yönelik 
uygulamalar  yapılacak  ise  yüzme  alanlarında  yapılan  faaliyetler  de  göz  önünde 
bulundurulmalı ve buralar hastalıklara ve yaralanmalara karşı güvenli konuma getirilmelidir.  

2.2 Boğulmaya karşı önlemler 

Yapılan  tanımlara  göre  “Boğulma”  suyla  dolan  solunum  sisteminin  tahrip  olması  ve 
ölüme  sebebiyet  vermesi  durumudur.  Dünyanın  her  yerinde  özellikle  çocukların  ölümüne 
sebep  olan  başlıca  nedenlerden  biridir.  Boğulmanın  yanı  sıra  hayat  boyu  sürecek  etkiler 
yaratması da ciddi bir problemdir. 

Türkiye’de  özellikle  yaz  aylarında  boğulmaların  arttığı  bilinmektedir.  Boğulma  ile  ilgili 
sağlıklı  istatistiki  veriler olmamakla beraber bazı  kaynaklara  göre  yılda 900’e  yakın  vakaya 
rastlandığı belirtilmektedir. Benzer ülkelerde örneğin  Fransa’da  yılda 500 den  fazla  vakaya 
rastlanmaktadır. Boğulma, 1  ile 5 yaş arasındaki çocuklarda rastlanan ölüm sebepleri  içinde 
3.sıradadır.  

Boğulma durumu yüzme  ile  ilişkilendirildiği kadar suyla minimum temas sağlayan deniz 
taşıtları (bot ve kanolar) ve balık tutma ile de ilişkilendirilebilir. Yetişkinlerde alkol tüketimi en 
çok  rapor  edilen  boğulma  sebeplerinden  biridir.  Ailelerin  gözetiminde  olması  gereken 
çocukların ailelerin ihmali sonucu boğulma riskiyle karşı karıya kalmaktadırlar. 
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Fiziksel tehlikeleri ortadan kaldırarak, güvenli yüzme alanlarını sınırlandırarak ve yüzme 
koşullarıyla  ilgili bilgiler (suyun  ısısı, akıntı bilgisi, dalgalar, hava koşulları) sağlayarak, halkın 
bilincini arttırmak boğulma oranlarını azaltmada kullanılacak en iyi önlemlerdir. 

Güvenli  yüzme  alanlarının  sınırlarının  çizilmesi  ve  halkın  bilgilendirmesi  sorumlu 
kurumlar tarafından sağlanmalıdır. 

 

Kaza  riskini  azaltmak  için  aşağıda  sayacağımız  temel  önlemlerin  alınması  tavsiye 
edilmektedir. 

 Sadece denetimi yapılan yerlerde yüzülmelidir. 

 Tüm güvenlik talimatlarına uyulmalıdır. 

 Çocuklar deniz kıyısında oynarken gözlenebilen yerden asla ayrılmamalıdır ve asla 
suda yalnız bırakılmamalıdır.  

 Yüzme bilgisine ve tecrübesine asla gereğinden fazla güvenilmemelidir. 

2.3 Güneş, sıcak ve soğuk 

Güneş  ışınları  faydalıdır.  Güneş  ışınları  vücuda  daha  fazla  D  vitamini  sağlar,  özellikle 
çocuklarda kemik gelişimi için önemlidir. Ancak aşırı güneş altında kalmak deride, gözlerde ve 
bağışıklık sisteminde kalıcı sağlık sorunlara neden olabilecek olumsuz etkiler yaratabilir. 

Güneş altında aşırı derecede kalmak güneş  çarpmalarına neden olmaktadır. Ayrıca  cilt 
üzerinde  gözlerde  ve  bağışıklık  sistemi  üzerinde  olumsuz  akut  ve  kronik  etkilere  neden 
olabilir. Y 

Her  sene aşırı güneşlenme yaşlanma etkilerini hızlandırmakta ve  cilt kanserinin ortaya 
çıkmasında  önemli  bir  rol  oynamaktadır  ki  genç  hastalarda  bunun  görülme  sıklığı 
artmaktadır.  Katarakta  bağlı  körlüklerin  yaklaşık  olarak  %20  sinin  bir  nedeni  de  güneşe 
maruziyettir. 

Bu nedenlerden dolayı topluma uygun önleyici tedbirlerin hatırlatılması önemlidir.  

• Cilt tipine uygun en az 15 koruma faktörlü güneşten koruyucu kremlerin kullanılması, 
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• Güneş ışınlarının daha az etkili olduğu sabah 11.00 öncesi ve öğleden sonra saat 
16:00 sonrası Güneşe çıkılmalıdır. 

• Güneş çarpmalarını önlemek için geniş kenarlı şapka veya kep giyilmeli UV filtreli 
güneş gözlükleri takılmalıdır. 

Hidroküsyon da sıkça rastlanan kazalardan biridir. Genellikle aniden soğuk suya girmeye 
bağlı  olarak  bilinç  kaybı  ve  ani  solumun  durmasıyla  beliren  bayılmadır.   Vücut  sıcaklığı  ile 
deniz suyu sıcaklığı arasındaki  ısı farkının çok fazla olmasından dolayı oluşan şoktur. Oluşan 
şok su içinde bayılmaya ve buna bağlı olarak da boğulmaya sebep olabilir. 

Hidroküsyon  öncesinde  çoğunlukla  gözden  kaçırılan  baş  ağrısı,  kramplar  anksiyete  vb. 
bazı belirtiler oluşabilir. Bu belirtilerden birinin oluşması durumunda  yüzücülerin mümkün 
olan en kısa sürede sahile dönmeleri gerekmektedir.  

Genel olarak aşağıda belirtilen öneriler uygulanabilir.  

• Su soğuk olduğunda ve güneş ışınlarına uzun süre maruz kalındıktan sonra suya 
girerken dikkatli olunmalıdır, 

• Güneş altında uzun süreli kalmaktan kaçınılmalıdır, 

• Aşırı derecede alkol tüketildikten sonra ve ağır yemeklerden hemen sonra 
yüzmekten kaçınılmalıdır,  

• Yaşlılar ve yeni doğanlar dehidratasyon (vücudun su kaybetmesi)  riskiyle karşı 
karşıyadırlar. Aşırı sıcaklar sırasında vücudun su kaybını önlemek için çok miktarlarda 
sıvı tüketilmelidir.  

• Dehidratasyonu önlemek için halka bazı temel kuralların hatırlatılması önem 
taşımaktadır 

• Küçük çocuklara belirli aralıklarla bol miktarda içecek verilmelidir. 

• Yemeği takip eden 2 saat boyunca ve sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde fiziksel 
aktivite yapmaktan kaçınılmalıdır, 

• Alın ve ense serin tutulmalı ve şapka giyilmelidir, 

• Sık sık bolca su içilmelidir 

2.4 Plaj ve kum kalitesi 

Islak kumlar mikroorganizmaların üremesi için çok uygun ortamlardır, plajda kumlardaki 
kontaminasyon  sudakinden  fazladır.  Temiz  kum  yüzmeden  alınan  zevki  arttıran  öğelerden 
biridir. Buna karşılık, kirli kumlar bazı hastalıklara mikoz(mantar hastalığı) ve mantara bağlı 
(özellikle candida albicans) cilt hastalıklarına sebep olabilir. 
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Türkiyede  plajlar  ve  plaj  kumları  kalite  standardları  açısında  farklılık  göstermektedir. 
Birçok faktör, örneğin sezon boyunca plajı ziyaret eden turistlerin sayısı, kum tanelerinin tipi 
ve boyutları ve kumların temizlenmesine yardımcı olan gelgitler kum kalitesini etkileyebilir. 

Dezenfektan kullanımının etkili olduğuna ve mekanik temizlemenin kumların ekolojisini 
bozabileceğine  ve  dirençli  jermlerin  seçildiğine  dair  herhangi  bir  delil  bulunmamaktadır. 
Bununla beraber, uyulacak birkaç basit kuralla plajlar temiz tutulabilir ve kirli kumlara bağlı 
olarak oluşabilecek sağlık riskleri en aza indirgenebilir.  Plajların topluma açık yerler olduğuna 
dikkat çekilmek suretiyle toplum bilincini arttırarak önlemler alınabilir. 

Aşağıda belirtilen bazı basit hijyen ve  temizlik kurallarına yönelik uyarılar  ile  toplumun 
bilinçlendirilmesi sağlanabilir: 

 Kumlara çöp atılmamalıdır, 

 Plajda sanitasyon işlemlerinin uygulanması sağlanmalıdır, 

 Evcil hayvanları plajdan uzak tutulmalı, plajı ve denizi kirletmelerine izin 
verilmemelidir, 

 Kuma direk temas ederek uzanılmamalı, havlu ya da minder kullanılmalıdır, 

 Düzenli duş alınmalı, havlu ve mayolar düzenli olarak yıkanmalıdır. 

2.5 Kimyasal ve fiziksel faktörler 

İstisnai durumlar dışında kimyasal kirlilikten kaynaklanan potansiyel risk, mikrobiyolojik 
kirlilikten kaynaklanan potansiyel riskten çok daha azdır. Tek bir maruziyeti takiben hastalık 
belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep olan yüksek konsantrasyonlardaki bir çok kirlilik etkeni 
ile yüzücülerin temas etmesi   oldukça   nadir görülen bir durumdur. Kronik maruziyette bile 
kirletici  konsantrasyonların  hastalığa  neden  olmada  etkisi  çok  nadirdir.  Ancak  kimyasal 
tehlikelerin kontrol altında olmasını sağlamak büyük önem taşımaktadır. 

Yüzme  aktivitesi  sırasında  fiziksel  ve  kimyasal  ajanlarla  maruziyetten  dolayı  risk 
seviyesinin  değerlendirilmesinde  ilk  yaklaşım  olarak  içme  suları  için  WHO  (Dünya  Sağlık 
Örgütü) nün rehberleri bir uygulamada çıkış noktası kabul edilebilir. 

İçme  suyu  için  bu  rehberler  yaşam  süresince  günde  2  lt  içme  suyu  tüketilmesini 
önermektedir. Rekreasyonal amaçlı su teması (yüzme, su sporları yapma vs.)  için günlük 200 
ml  alım  (100 ml,  günde  2  kez  yüzme  başına) makul  edilebilmektedir.  Bu miktarın %  10’u 
suyun yutulmasından kaynaklanmaktadır. 

Buna göre kabaca bir risk değerlendirmesi yapıldığında yüzme suyundaki kabul edilebilir 
kimyasal  veya  fiziksel  ajan  konsantrasyonu  seviyesinin,  içme  sularındaki  seviyeden  10  kat 
daha  fazla  olduğu  düşünülebilir.  Kurşun  seviyesi  içme  sularında  10ug/L  olarak  tespit 
edilmişken, bu seviye yüzme suları için 100ug/lL olarak tahmin edilmiştir. Uzun süre ve yoğun 
kirliliğe maruz  kalınması  durumunda  bu  ilk  belirtilen  yaklaşımın,  kesin  risk  değerlendirme 
protokolü ile tamamlanmasına ihtiyaç vardır. 
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2.6 Tehlikeli aquatik organizmalar 

Yüzme aktivitesi boyunca tehlikeli aquatik organizmalara rastlanabilir. Bu durumda 2 tip 
riskle  karşı  karşıya  kalınabilir,  yaralanmalar  veya  zehirlenmeler  (venom  veya  enfeksiyon). 
Potansiyel  semptomlar  çok  çeşitlidir  ve  kazazedeye  ve patojenik organizmaya bağlı olarak 
farklılık gösterir. 

Denizanaları genellikle yüzme alanlarında sıkıntı yaratan canlılar olarak tanınırlar ve acı 
veren  lekelere sebep olabilirler. Çarpan balıklar da zehirlenmelere sebep olurlar. Bu balıklar 
çoğunlukla  kıyı  şeridi  boyunca  su  içinde  bulunurlar,    zamanlarının  çoğunu  zehirli  iğneleri 
dışardan gözükebilecek şekilde kuma gömülü olarak geçirirler.  

Türkiye sularında rastlanan deniz kestaneleri zehirli değildir, ancak iğneleri cilde batabilir 
ve acıya sebep olabilir. Böyle bir durum meydana geldiğinde yara derhal dezenfekte edilmeli 
ve  iğne dikkatlice yerinden çıkarılarak yara kalın bir yara bandıyla kapatılmalıdır. Gerekirse 
doktora başvurulmalıdır. 

Tatlı  sularda  yaşayan  vahşi memeliler  (genellikle    kemirgenler)  veya  evcil memeliler 
(çiftlik  hayvanları,  köpekler)  leptospira  olarak  adlandırılan    ve  karaciğer  ve  böbrekleri 
zayıflatan leptospirosis hemorajik ateşli hastalığına yol açabilen bir bakteri ile enfekte olduğu 
zaman erken teşhis ile birlikte uygun antibiyotik  kullanımı tedaviyi  sağlamaktadır. 

Yapay sularda bazen göllerde veya nehir ağzındaki haliçlerde, parazitler bulunabilir. Bu 
parazitler  kümes hayvanlarında (özellikle ördeklerde) oluşur ve su sıcaklığı yeterince yüksek 
olduğu zaman (25 oC  ‘ den fazla)   gelişir. Bu parazitler kaşıntıya sebep olan ancak,genellikle 
iyi huylu olan dermatitis hastalığına sebep olurlar. 

2.7 Kabuklu deniz hayvanlarının yakalanması 

Türkiye  sahillerinde  yemek  amaçlı  veya  eğlence  amaçlı  olarak  kabuklu  deniz 
hayvanlarının  toplanması,  popüler  bir  aktivitedir.  Bu  canlıları  yüksek  besin  değerlerine 
sahiptir  ve  genellikle  özel mutfaklarda  kullanılırlar.  Ancak,  insan  aktiviteleri  bu  canlıların 
kalite  profillerini  etkilemektedir.  Nasıl  yaşadıkları  (deniz  suyunu  filtre  ederek)  ve  neleri 
yedikleri  göz  önüne  alındığında,  kabuklular  özellikle  çift  taraflı  filtre  yapanlar  (midyeler, 
istridyeler, deniztarakları vb.) çevrede bulunan  tüm kimyasal ve mikrobiyolojik kirleticilerin 
yoğunlaştığı  bir  ortam  haline  gelebilir.  Tek  bir midye  günde  30  litre  deniz  suyunu  filtre 
edebilir.  Bu  durumda  çevre  kirlendiği  zaman  bu  kabukluların  yenmesi  sağlık  için  uygun 
değildir.  

Buna  göre,  deniz  suyunun  kalitesi  ile  kabukluların  kalitesi  çoğunlukla  bağıntılıdır.  Bu 
canlıların  bünyelerinde  barındırabilecekleri  3  tip  kirlilik  vardır.      Patojenler  (bakteriler  ve 
virüsler)  ,  fitoplanktonlardan  gelen  toksinler  ve  kimyasal  birleşikler  (ağır  metaller, 
hidrokarbonlar, kalıcı pestisitler vb.). 

Kabukluların  kalitesinin  kontrolü  her  ne  kadar  Tarım  ve  Köyişleri  Bakanlığı’nın 
sorumluluğunda  olsa  bile,  Sağlık  Bakanlığı  yetkilileri  kontamine  olmuş  kabuklulardan 
kaynaklanan  sağlık  riskleri  konusunda  haberdar  olmalı  ve  kabuklu  avlanmasının  düzenli 
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olarak  yapıldığı  yerlerdeki  yüzme  suyu  kalitesinin  kötü  olduğu  durumlarda  ilgili  kurum  ve 
kuruluşları bilgilendirmelidir.  

2.8 Algler ve siyanobakteriler 

 Hem tatlı hem de tuzlu sularda su bazen su bazen renkli  (yeşil, kırmızı, yada kahverengi)  
gözükür. Bunun nedeni genel olarak suyun çiçek açmış gibi renklenmesi veya alglerin çiçek 
açmış gibi çoğalmasıdır. Bu tür fenomenler suyun özelliğine göre gelişen (nitrojen, fosfor gibi 
besin  değeri  olan  tuzların  miktarı,  suyun  ısısı,  suyun  içeriği)  mikroskobik  alglerin  veya 
fitoplanktonların sayıca çoğalmasından dolayı gerçekleşir. 

Bazı tuzlu su ve tatlı sulardaki yüzme alanlarında yılın belirli zamanlarında  fitoplankton 
gelişimi görmektedir. Bazı  fitoplankton türleri yüzücülerin sağlığını etkileyen  (ishal, paralitik 
veya  anoreksik  semptomlar)    toksinleri  üretir.  Ürettikleri  bu  toksinlerin miktarı  toksiksite 
düzeyini belirler. 

Deniz  suyundaki  yosunlar  genelde  gözle  görülür  şekildedir,  az da olsa bir  kısmı direkt 
olarak yutulduğunda sağlık riski doğurabilir.  

Tatlı sulardaki  riskler siyanobakteriler  (özellikle mavi algler) salınan  toksinlerden dolayı 
ortaya çıkmaktadır. Bu toksinler özellikle sığ kısımlarda, ılık ve fosfor yönünden zengin besin 
değeri yüksek durgun sularda gelişirler. 

Tiplerine bağlı olarak, çeşitli eşik değerlerindeki siyanotoksinler çeşitli tipler ve şiddetteki 
akut mide rahatsızlıkları ve nörolojik bozukluklar gibi somatik düzensizliklere sebep olabilir.  
Bu tür düzensizlikler kontamine olmuş suyun yutulması veya muhtemelen solunum yolu  ile 
alınması sonucu oluşmaktadır. 

Bu riski değerlendirmek  için, yüzme suyu aniden renk değistirdiği zaman   siyanobakteri 
sayımı ve bazı özel durumlarda çıktının genellikle mikrosistin konsantrasyonu cinsinden ifade 
edildiği  toksin  dozlaması    yapılır.    Bazı  toksinlerin  (saksitoksinler,  nörotoksinler)  tespit 
edilmesi zordur. Toksinlerin tespiti için antikor kullanılan testleri (ELISA) veya fareler üzerine 
direkt toksisite testleri de kullanılabilir. 

2.9 Görsel parametreler 

Görsel parametreler direkt olarak yüzme alanını etkilemeyen ancak yüzme aktivitesinin 
güvenliğini veya yüzme keyfini bozabilecek unsurlar olarak nitelendirilir. Örneğin: Su üstünde 
yüzen  çöpler,  yağ,  zift,  katran,  odun  parçacıkları,  şişeler,  plastikler,  ve  diğer  maddeler, 
anormal renkler, koku veya tat, berraklığın kaybı. Yerel ekonomiler yüzme alanlarının estetik 
kalitesi ve plajlardaki çevresel bozulmalarla  ilişkilidir. Çünkü yukarıda saydıklarımız unsurlar 
turizmden gelecek gelirde düşmeye sebep olur. 

Yüzme  alanlarındaki  su  kullanıcıların  derinliğini  tahmin  edebileceği,  kolayca  yüzey 
altındaki  tehlikeleri  görebileceği,  denize  dalmış  olan  yüzücülerin  yada  zor  durumda  kalan 
yüzücülerin  tespit  edilebileceği  ideal  bir  temizlikte  olmalıdır.  Berraklığı  etkileyen  temel 
faktörler; mikroskobik bitkiler  ve hayvanlar,  suda  asılı  kalan maddeler, deterjan  köpükleri, 
yüzen birtakım yığınlar ve çöpler şeklindedir. 
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Kumsaldaki  ziyaretçilerin  eğlenceleri,  genelde  yoğun  çöp  çeşitleri  karşısında  bozulur, 
buna örnek olarak  yiyecek atıkları  ve  kağıtları,  şişeler,  teneke  kutular, ölü balıklar,  atılmış 
kolonyalı mendiller, iğneler kırık camlar verilebilir. Bazı çalışmalar yüzme suyundaki kirlilik ile 
gastrointestinal  vakaların  birbiri  ile  ilişkili  olabileceğini  ortaya  koymuşlardır.  Arıtılmamış 
kanalizasyon  atıkları,  ölü  hayvanlar  ya  da  balıklar,  yeşillikler  gibi  çürümekte  olan  organik 
maddeler, deşarj edilmiş yağ veya petrol yüzme suyu kullanıcılarını rahatsız eden belli başlı 
kokuya neden olan atıklardır. 

2.10 Fekal kirlilik 

Mikrobiyolojik  kirlilik, evlerin  kanalizasyon bağlantılarının mazgallara  zayıf bağlanması, 
mazgallardan  atık  suların  taşması,  su  arıtma  istasyonlarından  kalıntıların  deşarj  edilmesi,  
aşırı yağış sonrası mazgalların taşması gibi birçok şekilde otaya çıkabilir. 

Belirli  yerleşim  alanlarındaki  hatalı  bireysel  sanitasyon  sistemleri  mikrobiyolojik 
kirlenmenin  diğer  muhtemel  nedenidir.  Özellikler  yağmur  süresince  hayvan  üretim 
alanlarında bulunan atıkların yayılan kirliliği olarak ortaya çıkar.  

Deşarjın  yüzme  alanları  üzerine  olan  gerçek  etkileri  çeşitli  faktörlere  dayanır.  Bunlar; 
Deşarj  edilen  kirliliğin  miktarı,  yüzme  alanı  ile  deşarj  noktası  arasındaki  mesafe,  deniz 
akıntılarının deşarjları yayma gücü gibi faktörlerdir. 

Kanalizasyon sularını işleyen arıtma üniteleri atık sudaki mikrobiyolojik yükün sadece bir 
kısmını  ortadan  kaldırabilir.  İşlem  görmüş  sular  daha  sonra  genellikle  bir  suyoluna  veya 
denize doğru boşaltılır. Buralardan jermler dağılır. Kalıntı kirliliği doğal olarak alıcı çevrelerde 
kendiliğinden  temizlenir.  Bazı  belirli  durumlarda  takviye  arıtma  mikrobiyolojik  yükün 
azaltılması için kullanılabilir. 

Belirli  bir  konsantrasyonda  patojenler  ile  temas  kulak‐burun‐boğaz  bölgesinde  ve 
sindirim sisteminde veya gözlerde hastalıklara yol açabilir.  

Kirli sularda yüzmek sağlık düzensizlikleri riskini artırır. Sözü geçen riskler patojenler  ile 
kirlenmiş suyun kirlilik derecesine olduğu kadar yüzücülerin sağlığına, yüzme saatine, başın 
suya batırılması gibi hareketlere de bağlıdır.  

Dünya  Sağlık  Örgütü  (DSÖ),    birim  yüzme  için  enterokok  konsantrasyonu  (%  95)  ile 
gastroenterit  (GI) veya akut ateşli solunum enfeksiyonu  (AFRI) olma risk seviyesi arasındaki 
ilişkiye yönelik bir meta analiz sağlamaktadır.  
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100 ml içerisindeki intestinal 
enterokokinin % 95’i   

Birim yüzmede  tahmin edilen maruziyet 
riski 

<40  <%1 GI hastalık riski 
  <%0,3 AFRI riski 
41‐21  %1‐5 GI hastalık riski 
  %0,3‐1,9 AFRI riski 
201‐500  %5‐10 GI hastalık riski 
  %1,9‐3,9 AFRI riski 
>500  >%10 GI hastalık riski 
  >%3,9  AFRI riski 

Bu tablo insanların 100 ml sinde 500 den fazla intestinal enterok bulunan suda yüzmeleri 
durumunda, her 10 kişiden birinin gastroenteritite yakalanacak olduğunu ve her 25 kişiden 
birinin solunum yolu enfeksiyonu olacağını göstermektedir. 
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Bölüm 3 : Yüzme Alanlarının ve İzleme Noktalarının Belirlenmesi 

3.1 Yüzme alanı ve izleme noktalarının tanımlanması 

Bir yüzme alanı sahilin sınırlı bir parçası(örneğin 1 km)  olup;  

‐Yüzme sezonu boyunca çok sayıda yüzücünün sürekli olarak ziyaret ettiği yerdir.  

‐Bu  alanlarda  kalıcı  bir  yüzme  yasağı  olmamıştır  veya  (kirliliğe  veya  tehlikeye  bağlı) 
yüzmeyi engelleyici kalıcı önlemler uygulanmamıştır.  

‐ Kirlilik deşarjlarına ve  risk  faktörlerine karşı homojen bir hassasiyetin mevcut olduğu 
yerlerdir. 

Bu  alanlar,  maksimum  yoğunlukta  yüzücünün  gelmesinin  beklendiği  yerleri  içerir. 
Örneğin >10‐20 yüzücü /100 m ya da maksimum katılımın olduğu durumda 200m plajda ve > 
50‐100 yüzücü/günde. 

“Yüzme  sezonu”  süresince  “yüzücülerin  sayısı”  yerel  otoriteler  tarafından  özellikle 
geçmiş eğilimler veya sağlanan alt yapı ve kolaylıklar (yeni yollar, park alanları, plaja giriş) gibi 
veya  yüzme  alanı  olarak  belirlenen  yeni  alanlara  yönelik  alınan  önemler  doğrultusunda 
tanımlanır. 

Aşağıdaki şema bu tip durmları göstermektedir. 

 

Yüzme alanı,   homojen kalitedeki birkaç komşu yüzülen yer  ile gruplanabilir.  (Örneğin; 
herhangi  bir  nehir  veya  kentsel  alandan  uzakta  bir  grup  tenha  koy). Ortak  risk  faktörleri 
taşıyan  veya  taşımayan  küçük  komşu  plajlar  (veya  nehir  kısımları)  da  tek  bir  yüzme  alanı 
içinde gruplanabilirler.(Yeni Yüzme Suyu Direktifi madde 4.5) 
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Uzun bir sahil boyunca  (birkaç km) uzanan birbirine yakın yüzme alanları da eğer, 4 yıl 
boyunca  izlemede kalitede bir değişiklik göstermiyor ve  risk  faktörleri benzerlik  taşıyor  ise, 
gruplanabilir. 

Buna  karşılık,    homojen  kalitenin  olmadığı  veya  deşarj  kirliliğinin  ve  risk  faktörlerinin 
homojen olmadığı (örneğin yoğun nehir etkisinin olduğu) uzun bir plaj birbirinden ayrı yüzme 
alanı olarak ,alt gruplara bölünmelidir. 

 

faktörlerin  tek  türeden  olmadığı  yerler  yüzme  alanalrından  ayrı  alt  bölümlere 
ayrılacaktır. 
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Her yüzme alanı tanımlayıcı bir izleme noktasına sahiptir.  

Bu nokta, alanın mikrobiyolojik kalitesini  temsil etmelidir. Bunun anlamı homojen olan 
potansiyel kirliliklere maruziyette tüm alanın temsil edilmesidir. 

İzleme  noktasının yeri : 

- Yüzücülerin beklenen yoğunluğu, 

- Alanın hassasiyet profiline göre en fazla kirlilik riski göz önüne alınarak kararlaştırılır.  

 

 

 

 

 

Açıklamalar : 

1) İzleme noktası (numune alma noktası), en fazla yüzücünün beklendiği yerde olmalıdır, 

‐Çok  sayıda  yüzücünün  maruziyet  riskinin  izlenebilmesine  imkan  tanımalıdır.  Çünkü 
yüzücüler  kendileri  de  kirlenmeye  sebep  oldukları  gibi  (çoğunlukla  çok  az  veya  hiç  su 
yenilenmesinin  olmadığı  bir  bölgede)  ve  çamurlu  süspansiyona  (genellikle  tatlı  yüzme 
sularında : nehir, baraj, göl) neden olabilirler. 

2) İzleme noktası en fazla riskin beklendiği yerde olmalıdır. 

‐Yüzme alanının en kötü durumunu temsil etmelidir. Eğer orada bir sorun söz konusu ise,  
tüm alanda da olacaktır. 

‐Eğer bir problem meydana gelmiş  ise uyarıcı bir  işaret olmalıdır. Bu noktada daha has‐
sas olunacak ve vaka  bir riske dönüşmeden kolaylıkla tespit edilebilecektir. 

Yüzme alanının kalitesi,  izleme noktasından alınan numunelerin sonuçlarıyla tanımlanır. 
İzleme noktasının yerinin  seçimi bölgenin  çevresel profil bilgisi doğrultusunda yapılmalıdır. 
İzleme noktaları ilçelerde sağlık grup başkanlıklarının ve sağlık ocaklarının desteği ile il sağlık 
müdürlükleri tarafından belirlenir ve 9 Ocak 2006 tarih ve 26048 sayılı Resmi Gazete’de yay‐
ımlanan « Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği » Madde 10 da belirtilen komisyona önerilir.   

Tabii  ki,  kalitenin  bozulduğu  yerlerin  incelenmesi  için    veya  hassas  komşu  bölgelerin 
araştırılması için geçici veya kalıcı çalışma noktaları eklenebilir. Bunlar resmi sınıflandırmaya 
dahil edilmeyeceklerdir. 
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Tipik Örnekler 

1) Kirliliğin az  olduğu nehirlere yakın yüzme alanı ve izleme noktası 

 

2) Eğer nehirden gelen kirlilik çok fazla ise izleme noktası değiştirilebilir. Bazı önleyici 
tedbirler alınmalıdır (yüzmenin alanın belirli bir bölgesinde yasaklanması gibi) ve aşağıdaki 
şemada gösterildiği gibi bir çalışma noktaları oluşturulabilir. 

 

İzleme noktasının (numune alma noktası) yeri: 

İzleme noktası: 

‐Numune  alan  personel  için  mümkün  olduğunca  kolay  (izlemesi  ve  bulması  kolay) 
erişebilir bir yer olmalıdır. 

‐Yüzücüler tarafından yutulan su ile gözlem suyunun aynı olması prensibine dayalı olarak 
hareket edilmelidir. Bu şunu ifade eder, 
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1. Sahilden birkaç metre uzaklıkta olmalıdır ( süspansiyonların çökelmesi üzerine etkisi 
olan dalgalar veya yüzücüleri içerir). 

2. En az 1 metre derinlikteki suda olmalıdır. 

3. Su yüzeyinden 0,3 m derinlikten numune alınmalıdır. 

 

Her  bir  il  sağlık müdürlüğü,  tüm  yüzme  alanlarının  (ve  izleme  noktalarının)    sayısını 
belirlemelidir. Belirlenen yüzme alanlarının (ve izleme noktalarının)  sayısı her yüzme sezonu 
başlangıcında güncellenmelidir. 

İzleme noktaları  ilçelerde  sağlık grup başkanlıklarının ve  sağlık ocaklarının desteği  ile  il 
sağlık  müdürlükleri  tarafından  belirlenir  ve  9  Ocak  2006  tarih  ve  26048  sayılı  Resmi 
Gazete’de  yayımlanan  « Yüzme  Suyu  Kalitesi  Yönetmeliği »  Madde  10  da  belirtilen 
komisyona önerilir.   

İzleme noktaları kodlanmalıdır ve bu noktadan alınan tüm numuneler o yüzme alanı  ile 
ilintili bir koda sahip olmalıdır.  

Bu kod,   ulusal veri  tabanına  transfer yapıldığı  zaman karışıklıkları önlemek  için ulusal 
düzeyde tek olmalıdır.  

İzleme noktasının kodu şu şekilde oluşturulur;  

İl Kodu  _ _ / İlçe kodu _ _ / Yüzme alanı kodu  

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 

Eğer  yüzme  alanı  iyi  bir  şekilde  tanımlanmamışsa,  izleme  noktası  tüm  yüzme  alanını 
temsil etmeyecektir. 

Eğer  izleme  noktası  iyi  bir  şekilde  seçilmemiş  ise,  yüzme  alanının  gerçek  durumunu 
yansıtmayacaktır. 

Yüzme  alanlarının  ve  izleme  noktalarının  yerlerinin  tanımlanması,  yüzücülerin  kirliliğe 
maruziyet bilgilerinin en doğru  şekilde alınabileceği  iyi bir  izleme  için gerekli olan 2 önemli 
karar aşamasıdır.  
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Bölüm: 4 Yüzme Sezonu Zamanları ve Numune Alma Sıklığı 

4.1 Yüzme sezonun süreleri 

Yüzme sezonu 09.01.2006 tarihli ve 26048 sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği’nin 4. 
maddesinde  “Yerel adetlerin ışığında, yüzme ve hava şartlarına bağlı olarak mevcut olabilen 
yerel kurallara ve çok sayıda yüzücünün olması beklenen dönem” şeklinde tanımlanmıştır. 

Buna göre yüzme sezonu süresi coğrafik şartlara ve  iklim şartlarına göre değişir. Bunun 
yanı sıra sezonu etkileyen diğer bir etmen de halkın adetleri ve denize girme sıklığıdır. 

Yüzme  sezonu  Sağlık Grup Başkanlıkları  ile  görüşülerek  İl  Sağlık Müdürlüğü  tarafından 
belirlenir  ve  ulusal  düzeyde  Sağlık  Bakanlığı  tarafından  onaylanır.  Aşağıda  bölgelere  göre 
minimum yüzme sezonu belirtilmiştir. 

Karadeniz: 15 Haziran’ dan, 15 Eylül’e kadar  

Marmara Denizi: 15 Haziran’ dan, 15 Eylül’e kadar 

Ege Denizi:   1 Haziran’ dan  – 30 Eylül’e kadar 

Akdeniz:   1 Mayıs’tan  – 30 Ekim’e kadar 

Tatlı Sular:   15 Haziran’dan ‐ 15 Eylül’e kadar 
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İller sezon tarihlerini minimum periyottan 15 gün öne çekebilmekte ya da 15 gün geriye 
atabilmekte özgürdürler. 

Yıllık  izleme  programının  (numune  alma  takvimi)  laboratuvarların  işbirliğinde  İl  Sağlık 
Müdürlükleri  tarafından  belirlenmesi  gerekmektedir.  İl  Sağlık  Müdürlükleri  kesinleşen 
numune alma tarihlerini diğer kurumlara bildirmemelidir.  

Yüzme  Suyu Kalitesi  Yönetmeliği’nin 9.maddesinde belirtildiği üzere  yüzme  sezonunun 
başlamasından  15  gün  önce  her  yüzme  alanından  numune  alınmak  zorundadır.  Bazı 
uygulama ve organizasyon sebeplerinden dolayı örneklerin, yüzme sezonundan en azından 
10  ile 20 gün önce bir  tarihte alınması gerekmektedir. Ayrıca, numune alma  işlemi, yüzme 
sezonunun başlamasından en az 4 gün sonra başlamak zorundadır. 

4.2 Numune alma sıklığı 

Numuneler,  belirli  aralıklarla  aynı  noktadan  ve  düzenli  zamanlarda  alınmalı,  istatistikî 
olarak temsil edilebilir şekilde izlenmelidir. Yönetmelik gereği bu numuneler ayda 2 kere yani 
her 15 günde 1 alınmalıdır. Bu 15 günlük periyodun 3 gün öncesinde veya 3 sonrasında da 
alınabilir. 

Aşağıdaki formülle numune alma sıklığı hesaplanabilir: 

Numune Alma Sıklığı= 1+(Sezon Bitişi – Sezon Başlangıcı) / 15,5 

Örneğin: Bir yüzme sezonu başlangıcı 4 Haziran ve bitişi 28 Eylül olsun, buna göre; 

F = 1 + (117/15,5) = 8,5    9 numune 

Eğer bir yüzme alanı önceki 3 sezon boyunca uygun olarak  (A ve B olarak sınıflanmış ise) 
kabul edilir ise numune alma sıklığı ayda 1 ‘e düşürülebilir. 

Bu durumda hesaplanacak numune alma sıklığı aşağıda verilen formül ile hesaplanabilir.  

Numune Alma Sıklığı = 1+(Bitiş Sezonu ‐  Başlangıç Sezonu)/30,5 

Örneğin: Bir yüzme sezonu başlangıcı 4 Haziran ve bitişi 28 Eylül olsun, buna göre; 

F = 1 + (117/30,5) = 4,8    5 numune 

Diğer yandan eğer bir yüzme alanının önceki sezonda uygun olmadığı  (C veya D olarak 
sınıflanmış  ise)  kabul  edilir  ise,  numune  alma  sıklığı  azaltılamaz.  Aksine  ilk  numune  alma 
sıklığının en az %30’ u kadar çoğaltılır.  

Örneğin:  Bir  yüzme  sezonu  başlangıcı  4  Haziran  ve  bitişi  28  Eylül  olsun,  buna  göre 
minimum 

F= [ 1+ (117/15,5)] 1,3 = 11,1    12 numune alınmalıdır. 

İl  Sağlık  Müdürlükleri  daha  fazla  numune  almakta  serbesttirler.  Örneğin  haftalık 
izlemede sezonda 20’ den  fazla numuneye  izin verilebilir. Ancak, yüzme alanı kısa dönemli 
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kirlilik veya uygunsuzluk durumları ile yüz yüze gelmedikçe sezon süresince yüzme alanından 
haftalık olarak bir numuneden fazla numune alımı gereksiz ve maliyetli olacaktır. 

İzleme sıklığı hava  şartları uygun olmadığı zamanlarda bile düzenli olarak titizlikle takip 
edilmelidir.  Coğrafik  şartların  numune  alan  kişi  için  tehlike  arz  ettiği  istisnai  durumlarda 
izleme (numune alma) ertelenmelidir ve yüzme yasaklanmalıdır. Ancak,  numune ilk tarihten 
en geç 3 gün sonra mutlaka alınmalıdır. 

Bazı çok kısıtlı durumlarda, bazı numuneler  ihmal edilebilir (Bölüm’6 da belirtildiği gibi) 
ve  yıllık  sınıflamada hesaba  katılmaz. Ancak, bu durum  için  yüzme  sezonu boyunca  alınan 
temsili numunelerin  toplam sayısının yeterli olması önemlidir. Aksi  takdirde, numune alma 
sıklığının yetersiz olması nedeni ile yüzme alanı uygunsuz olarak kabul edilir. Bir numunenin 
ihmal edilmesi durumu kesin vakalar şeklinde gerekçelendirmelidir. 

Son  olarak,  numune  alma  için  düzenlenecek  tur  gereksiz  transferlerin  önlenerek  ve 
homojen  bir  şekilde  organize  edilmelidir.  Numuneler  olabildiğince  çabuk  bir  şekilde 
laboratuvara ulaştırılmalıdır. Mümkün  ise numuneler en uzak  izleme noktasından başlayan 
ve  en  yakın  izleme  noktasında  son  bulan  numune  alma  turu  ile  en  yakın  laboratuvara 
ulaştırılmalıdır. 
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Bölüm : 5  Numune Alımı, Saklanması ve Taşınması Koşulları 

5.1 Numune alma işleminin önemi 

Su kalitesi izleme programının güvenilirliği direkt olarak bu işlemin en zayıf noktası olan 
numune  alma  işlemine  bağlıdır. Hiçbir  laboratuvar metodu  veya  prosedürü  numune  alma 
sırasında yapılan hataları düzeltemez. Sonuç olarak, numune alma işleminin tümüne özel bir 
dikkat gösterilmelidir. Bunun neticesi olarak da numune almadan sorumlu kişilerin bu işlemin 
anlam ve amacı konusunda iyi bir eğitim almış olması gerekmektedir.  Bu kişilerin eğitimleri, 
laboratuvar çalışmalarını ve sıkıntılarını da  içermelidir. Bu kişilere, prosedürlerin bulunduğu 
dokümanlar  ve  “yüzme  suyu  numune  alım  yeri  yerleşim  kitabı”  (harita  ve  diğer  yararlı 
bilgiler) verilmelidir. 

5.2 Numune alma işleminin farklı aşamaları 

Numune alma işlemi aşağıdaki aşamaları içerir. 

5.2.1 İzlemenin amacı 

5.2.2 İzlenen parametreler 

5.2.3 Numunenin alınacağı yer 

5.2.4 Numunenin alınacağı saat 

5.2.5 Numune alma yöntemi ve numune alım araç gereçleri 

  Koşullar 

  Başlıca teknikler 

5.2.6 Alan ölçümleri 

5.2.7 Numunenin tanımlanması 

5.2.8 Numunelerin laboratuvarda analiz işlemi öncesi saklanma ve taşınma koşulları  

5.2.1 İzlemenin amacı 

Şunu unutmayalım ki; bu analiz sonuçları, karar vermek için kullanılan bilgilerden sadece 
bir bölümünü oluşturmaktadır. Alınan  kararların  sonuçları halk  sağlığı, ekonomi  ve  iletişim 
açısında çok önemli olabilmektedir. Bu nedenle,  izlemenin amacının numune alma görevini 
yapan  kişiler  tarafından açıkça bilinmesi esastır. Buna bağlı olarak,  rutin  izleme  için alınan 
numuneler,  uygunsuzluk  durumları  yönetimi  veya  uzun  süreli  çalışmalar  için  alınan 
numunelerden açık bir şekilde ayırt edilmelidir.  



 

A14 B16 D14 Yüzme Suları Rehber Kitabı  35 

5.2.2 İzlenen parametreler 

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki parametreler izlenmelidir: 

- Toplam koliformlar 

- Fekal koliform  

- Fekal streptokok 

Su kalitesini izlemekten ve halk sağlığı konusundan sorumlu olan otorite tarafından yerel 
veya  geçici  durumlara  (tanımlanmış  kısa  süreli  kirlilik  veya  deşarjlar)  bağlı  olarak,  özel 
parametreler  ilave  edilebilir.  Örneğin  su  yüzeyinde  görsel  olarak  mineral  yağlar  tespit 
edildiğinde  veya  siyanobakteri  varlığından  şüphelenildiğinde.  Parametrelere  göre,  özel 
numune alma koşulları uygulanmalıdır.  Mineral yağlar veya köpükler genellikle su yüzeyinde 
kalırlar. Siyanobakteriler bir suşeridi boyuncu yaşarlar ve gün boyunca, ışığa ve besin öğeleri 
konsatrasyonuna bağlı olarak, bir derinlikten diğer bir derinliğe hareket edebilirler (öğleden 
sonra  su  içersine  batarlar).  Siyanobakteriler  için  standart  numune  alım  şartları  henüz 
tanımlanmamıştır.  

5.2.3 Numunenin alınacağı yer 

Yüzme suları ile ilgili olarak, numunenin alınacağı yerin konumu özel bir önem verilerek 
düşünülmelidir.  Numunenin  sahilden  alınması  ile  sahilden  300  m  uzaklıktan  alınması 
durumunda sonuçlar çok farklı olabilir. 

Numune  alınacak  konumun  seçiminde,  hem  numunenin  amacı  hem  de  çevreyle  ilgili 
bilgiyi yansıtması açısından temsil edici nitelikte olması göz önünde bulundurulmalıdır. 

Numune, rutin  izleme  işlemi  için yüzme alanını temsili olarak tanımlayan numune alma 
noktasından alınmalıdır. Her numune alma noktasının  tam olarak yerini gösteren bir harita 
ve nasıl erişileceğini gösteren bilgiler numune alma işlemden sorumlu olan kişiye verilmelidir. 
Aşağıda  böyle  bir  doküman  örneği  verilmektedir.  Numune,  en  fazla  yüzücü  sayısının 
bulunduğu yerden alınmalıdır. 
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Numunenin, mümkün olduğunca yüzme koşullarını temsil etmesi  için, suyun en az 1 m 
derinliğinden ve su yüzeyinin 30 cm altından alınması gereklidir. 

Nehirden alınacak numune akıntının önünden alınmalıdır. 

 

5.2.4 Numune alma zamanı 

Yüzme suyu koşullarını ve muhtemel sağlık risklerini temsil etmesi açısından, numunenin 
yüzme saatleri  içerinde alınması gerekmektedir. Bir numune, suyun numune alındığı andaki 
durumunu  temsil etmektedir ve su kalitesinin o andaki bir  resmi olarak düşünülmelidir. Su 
kalitesindeki gerçek gelişim, çok çabuk değişmekte olup, arka arkaya alınacak birçok numune 
ile değerlendirilmesi gerekmektedir.  

5.2.5 Numune alma yöntemi ve numune alım araç gereçleri 

→ Numune saklama koşulları: 

Numune alma işlemi herhangi bir dış kontaminasyonu önlemek için mükemmel hijyenik 
koşulları  gerektirmektedir.  Bu  nedenle  numune  alımından  önce  eller  yıkanmalı  ve  suyla 
temas  edecek  olan  alet  ve  ekipmanlar  kullanım  öncesi  temizlenmelidir.  Alet  ekipmanlar 
amaca yönelik olmalıdır. Alet ekipmanların daha kolay taşınması ve temiz tutulabilmesi  için 
sağlam ve hafif kaplar kullanılmalıdır. Şişeler haricinde alet ekipmanların tam bir sterilizasyon 
işlemine  tabii  tutulması  gerekmemektedir  (Şişe  ağızlarına  elle  temas  etmekten 
kaçınılmalıdır). 

Mümkün  olduğu  zaman  numune  alma  kabının  direkt  olarak  su  içersinde  açılıp 
kapatılması tavsiye edilir.  
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→Koşullar : 

Koşullarla ilgili olarak, seçim için 3 kriter göz önünde bulundurulmalıdır. 

             ‐Numune alım kabının malzemesi:  

        Su ve kap arasındaki muhtemel etkileşim (kontaminasyon) kontrol edilmelidir,  

       Bunun  yanı  sıra  suyun  kalitesi UV  ışınlarına, uçuculuğa  ve materyal adsorsiyonuna 
bağlı olarak etkilenebilir.   

- Kap kapatma sistemi 

- Tekrar  kullanılması  durumunda  kapların  temizliği:  1  kere  kullanılıp  atılan  (plastik) 
kaplar daha ucuzdur. Ancak beraberinde ilave bir kirlilik de yapmaktadır. 

Genel olarak mikrobiyolojik analizlerden bahsederken, numune kapları  steril olmalı ve 
numune alma işlemi sırasında oluşabilecek herhangi bir kontaminasyondan kaçınılmalıdır. 

 Acil durumlar dışında laboratuvar kendi tedarik etmediği şişeleri kabul etmeyecektir. 

→ Çeşitli numune alma teknikleri: 

Numune alma  işlemi elle yapılabildiği gibi çeşitli malzemeler  (şamandıra, sepet, çubuk, 
halat  vb)  yardımıyla  da  yapılır.  Fakat  su  içindeki  tortuların  karışmayacağı,  bu  etkenlerin 
bulunduğu alanların uzağından örnek almak için alet kullanılması tercih edilmektedir. Fırtınalı 
denizlerde halat kullanmak, bazı etkenlerin oluşma riskini azaltmaktadır. 

5.2.5.1 Sahilden elle numune alınması 

- Numune suyun en az 1 m. olduğu yerden alınmalıdır. 

- Numune su yüzeyinin 30 cm altından alınmalıdır (mineral yağlar dışında). 

- Numune kabı içinin su haricinde hiçbir şey ile temas etmediğine emin olunmalıdır. 

- Numune bir harekette alınmalıdır 

- Şişe hacminin 1/10’u boş bırakılmalıdır. 

- Şişe doldurulduktan sonra hemen kapatılmalıdır. 

5.2.5.2 Çubuk ile numune alınması 

‐ Metal bir çubuk kullanılmalıdır. 
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‐Kullanmadan önce çubuğun ve kerpetenin ucu alevden geçirilmelidir. 

- Numune suyun en az 1 m. olduğu yerden alınmalıdır. 

- Numune su yüzeyinin 30 cm altından alınmalıdır (mineral yağlar dışında). 

- Şişe içinin su haricinde hiçbir şey ile temas etmediğine emin olunmalıdır. 

- Numune bir harekette alınmalıdır. 

- Şişe hacminin 1/10’i boş bırakılmalıdır. 

- Şişe doldurulduktan sonra hemen kapatılmalıdır. 
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5.2.5.3 Sahilden sepet ve şamandıra kullanılarak numune alınması 

  

    

 

 

 

 

 

 

Bu sistem,  deniz dalgalı olsa bile numune alımını mümkün kılmakta ve suya giren  

Numune alıcısından dolayı su kalitesinin bulanıklık ile bozulmasını önlemektedir.  

- Numune alım şişesi numune alım sepeti içerisine yerleştirilmelidir. 

- Numune  sepeti  taşıma  kabından  dışarı  çıkartılmalı  ve  halat  elde  tutulmalıdır        
(kumlanması önlenmelidir)  

- Numune suyun en az 1 m. olduğu yerden alınmalıdır. 

- Numune şişesinin kapağı açılmalıdır. 

- Numune  alım  sepeti  fırlatılmalı  ve  hemen  geri  çekilmelidir  (şamandıra  numunenin 
30cm aşağıdan alınmasını sağlamaktadır) 

- Şişe hacminin 1/10’i boş bırakılmalıdır. 

- Şişe doldurulduktan sonra hemen kapatılmalıdır. 

5.2.5.4 Tekneden numune alınması 

Bu teknik teknenin yüzücülerin civarına güvenli bir şekilde gelebilmesi haricinde, yüzme 
suyunun durumunu en az şekilde yansıttığı  için tercih edilmemelidir. Dalınan ya da diğer su 
sporları yapılan yerlerin izlemesi için bu yöntem uygun görülebilir. Numunenin bir tekneden 
alınması durumunda, alet ekipmanlar (numune alma sepeti, çubuk gibi )seçilmeli ve kurallar 
gereği numune teknenin uzağından alınırken kullanılmalıdır. 
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- Teknenin pozisyonu yüzme alanına olabildiğince yakın olmalıdır. 

- Tekne dengede tutulmalı ve motor durdurulmalıdır. 

- Numune,  numune  sepeti  veya  çubuğu  ile  teknenin  önünden  veya  yanından 
alınmalıdır. 

- Numune su yüzeyinin 30 cm altından alınmalıdır (mineral yağlar hariç). 

- Şişe içinin su haricinde hiçbir şey ile temas etmediğine emin olunmalıdır. 

- Numune bir harekette alınmalıdır 

- Şişe hacminin 1/10’i boş bırakılmalıdır. 

- Şişe doldurulduktan sonra hemen kapatılmalıdır. 

 

 

5.2.6 Alan ölçümleri 

Mevzuat  gereği;  alan  hakkında  daha  fazla  bilgi  elde  etmek  ve  yorum  yapabilmeyi 
kolaylaştırmak  için,  numune  almadan  sorumlu  kişinin  alanda  aşağıda  belirtilen  bazı 
parametrelerin ölçümlerini yapması gerekmektedir. 

- Sudaki anormal renk (siyanobakterilerin gelişmesi veya ötrofikasyon belirtisi olabilir), 

- Mineral yağlar, 

- Kalıcı köpük 

- Fenoller 

- Geçirgenlik (esasen güvenlik riskleriyle bağlantılıdır ancak kirlik belirtisi de olabilir) 
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- Numune alındığı zamanki yüzücü sayısı 

- Hava koşulları (özellikle yağışlı ise) 

- Su ve hava sıcaklığı 

- Sahilde bulunan hayvan ve çöplerin varlığı 

Bunlara ek olarak, numune alma  işlemi, halkın  su kalitesi hakkında bilgilendirilmesinin 
tam ve doğru olarak yapılmasına yönelik, yerinde kontrol etme fırsatı olarak düşünülmelidir. 
Yorumlarda dahil olmak üzere  güncellenmiş  su  kalitesi  sonuçları bölgeye  girişte  işaretlerle 
ve/veya plan üzerinde gösterilmelidir.   

5.2.7 Numunenin tanımlanması  

Numunenin, saklanması, taşınması ve yorumlamasının güvenli bir şekilde yapılması  için 
mükemmel bir şekilde tanımlanmalıdır. 

Numune  şişesi  mükemmel  bir  şekilde  tanımlanmalıdır;  tercihen  tanım  hatalarını 
önlemek için 2 kere yazılmalıdır (şişe üzerine ve kapak üzerine). 

Bir  numune  tanım  formu  kullanılmalıdır,  form  alanda  doldurulmalı  ve  en  azından 
aşağıdaki bilgileri derlenmelidir: 

‐Numune tarihi ve saati  

‐Kodlanması 

- YAL: Yüzme alanı 

- YIN: Yüzme suyu izleme noktası 

- YNU: Yüzme suyu numunesi 

‐Numune alan kişinin ismi (daha sonraki sorular ile ilgili olarak kendisi ile temasa geçmek 
için gerekli olabilir) 

‐Numunenin yeri (yüzme alanının ismi ve tam olarak alandaki yeri) 

‐Alan ölçümleri sonuçları (renk, köpüklerin varlığı, hidrokarbon film tabakası geçirgenlik) 

‐Su ve hava sıcaklığı 

‐Numune alınması sırasındaki yüzücü sayısı 

‐Sahilde hayvanların bulunması  

‐Alanda herhangi bir anormal durumun gözlemlenmesi (kirli sahil, sudaki çöp, atık suyun 
sahile akması) ya da ulaştırma ile ilgili sorunlar. 
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5.2.8 Numunelerin saklanma ve laboratuvara ulaştırılma koşulları 

Numune alındıktan hemen sonra adlandırılmalı, hava geçirmez bir şekilde kapatılmalı ve 
soğutulmalıdır. Sıcaklık numunenin alındığı alandan, analiz  laboratuvarına kadar 2 °C  ile 8°C 
arasında  tutulmalıdır.  Bu  durum  numunenin  soğuk  kutular  veya  buzdolabı  içersine 
yerleştirilmesiyle  sağlanabilir. Derece düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ancak, ana öncelik 
numunelerin  süratle  laboratuvara  getirilmesidir.  4  °C  de  saklansa  bile  numunelerin  analiz 
edilmeden önce 20  saat bekletilmesi, 6  saat  süresince 4  °C derece  yerine 12  °C derecede 
bekletilen  numunelere  kıyasla  sonuçları  çok  daha  fazla  saptıracaktır.  Uyarı:  eğer  buz 
kullanılacaksa,  yeteri  kadar  buz  torbası  getirildiğinden  emin  olunmalıdır.  Alternatif  olarak 
soğutucu içersinde 2 set buz torbası daha uzun süreli soğutma sağlayacaktır. 

Kötü ulaştırma koşulları  ile  ilgili her bilgi numune kimlik formuna  işlenmelidir. Numune 
alma  turunun,  bazen  alandan  laboratuvara  taşınma  zamanına  ve  laboratuvarın  çalışma 
saatlerine göre planlanması gerekir.  

Yine  de  iyi  muhafaza  için  en  önemli  faktör  numune  ile  analiz  arasındaki  zamanı 
olabildiğince  azaltmaktır; mikroplar  için  tuzlu  suda  hayatta  kalma  süresi  tatlı  sudakinden 
daha kısadır. Taşınması süresince numune her  türlü kontaminasyondan  (örneği araba yağı) 
UV etkilerinden ve sarsıntılardan (cam şişelerin kullanılmasından kaçınılması en iyidir) güvenli 
bir şekilde korunmalıdır.  

Numunelerin laboratuvara kabulü: 

Laboratuvara  ulaşan  numuneler  kabul  kriterlerine  uygunlukları  açısından  kontrol 
edilmelidir  (şişenin durumu ve görüntüsü, su miktarı, sıcaklık, saklama ve  taşıma koşulları). 
Numunenin kabul edilmemesi durumunda izleme yetkilileri süratle bilgilendirilmelidir. 

Laboratuvar  analizleri  olabildiğince  çabuk  gerçekleştirmelidir:  Numunenin  alınması  ve 
analizi arasında geçecek süre maksimum 6 saat olarak önerilmektedir.  

Zamanla  ilgili  sınırlama  günlük  alınan  (numune  alma  turuna  laboratuvara  en  uzak 
noktadan  başlayıp,  laboratuvara  en  yakın  noktada  bitirmek  suretiyle,  tüm  numuneleri 
olabildiğince az dolaştırmak gerekmektedir) ve haftalık alınan numunelerde sıkıntılara neden 
olmaktadır. 
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Bölüm 6: Sonuçların Yorumlanması 

6.1 Analitik sonuçların yorumlanması 

Yüzme  suyunun  kalitesinin  izlenmesi  sağlık  için  farklı  potansiyel  risklerini  yansıtan 
analitik ve görsel parametrelere dayanır. Sağlık Bakanlığı  temsilcileri,  izleme sonucu ortaya 
çıkan  risk  seviyesini  değerlendirmesinden,  halka  ve  diğer  kurumlara  anlaşılabilir  bilginin 
sağlanmasından  ve  kabul  edilemez  maruziyetler  durumunda  koruyucu  önlemlerin 
yürütülmesinden sorumludur. 

İzleme sonucunda edinilen bilgiler aynı zamanda yerel otoriteler  için karar vermede bir 
vasıta olur. Böylece özellikle zayıf yönetilmiş atık sulardan kaynaklanan kirlilik nedenlerinin 
daha iyi bir şekilde kontrol altına alabilmeleri mümkün olur. 

Test  jermleri (bakteriler) sayımı odaklı sürdürülen mikrobiyolojik analizler fekal kirliliğin 
indikatörleridir.   

Bu  mikroorganizmalar  normalde  memelilerin  ve  insanların  bağırsak  florasında 
bulunurlar. Sulardaki varlıkları yüzme alanlarındaki  fekal kirlenmeyi  işaret eder.   Bu açıdan 
atık  sulardan  kirliliğin  göstergesi  olup  patojenlerin  varlığını  yansıtırlar.  Bu  tür  jermlerin 
konsatrasyonu ne kadar yüksek ise sağlık riski de o kadar büyüktür.  (Bölüm 2 ye bakınız) 

Laboratuvar analizlerinde araştırılan bakteriler :  

‐Toplam koliform, 

‐E.coli (Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen fekal koliformların ana suşu) 

‐İntestinal enterokok (Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen fekal streptokokun 
eş değeridir.) 

Bazı özel koşullar altında, örneğin  zorunlu mikrobiyolojik  limitlerin aşıldığı veya atık  su 
kirliliğinin  bulunduğu  durumlarda  patojenlerin  (  salmonella,  enterovirüs  vb.)  tanımlanmas 
için belirli özel testler uygulanabilir. 

Arazide  fiziksel  ve  kimyasal  parametreler  görsel  veya  kokuya  dayanarak  ölçülür  veya 
değerlendirilir.  

Bunlar şunları içerir: 

‐Köpüklerin,  fenollerin  (farmosötik ürünler, parfümler,  temel yağlar ve esansiyel yağlar 
ve  çözücüler  gibi  ürünlerin  üretiminde  kullanılan  aromatik  kimyasal  bileşikler)  ve mineral 
yağların (hidrokarbon karışımları) varlığı  

‐Suyun rengi  

‐Su yun geçirgenliği  
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Alan gözlemlerine veya potansiyel olarak yakınlarda kirlilik oluşturan aktivite bilgilerine 
dayanarak    laboratuar  koşullarında  diğer  parametrelerde  ölçülebilir.  Örneğin:  pH,  nitrat, 
fosfat, klorofil, siyanobakteri ( ötrofikasyonlu alanlar için), mikrokirleticiler ( ağır metaller vb.) 

Yüzme  suyu    kalitesi  09.01.2006  tarih  ve  26048sayılı  Yönetmeliğin  hükümlerine  göre 
değerlendirilir.  

Parametreler  Kılavuz Değerler (K)  Zorunlu Değerler (Z) 

Toplam koliform/100 ml  1000 (2015 İçinde 500)  10000 

Fekal koliform/100 ml  200 (2015 İçinde 100)  2000 

Fekal streptokok/100 ml  100  1000 

Bu  zorunlu  değerlerden  en  az  biri  bile  aşılması  durumunda  yüzücülerin maruz  kaldığı 
düzey halk sağlığı için kabul edilemez bir riske ulaşır. Su kötü kaliteli olarak farz edilir, yüzme 
yasaklanmalı ve yönetimsel önlemler uygulanmalıdır.  

Analitik  sonuçlar  tüm  parametrelerin  rehber  değerlerden  aşağıda  olduğunu  gösterdiği 
durumda, yüzme risksiz olarak düşünülebilir. Su iyi kaliteli olarak kabul edilir. 

Parametrelerden birinin rehber değerleri aşması durumun da, su ortalama kalite olarak 
kabul edilir, ancak bu yüzücüler için kabul edilemez risk teşkil etmez.  

Aşağıdaki tablo, analitik sonuçları kalite cinsinden ifadesini göstermektedir. 

 

Bu seviyeler sabit değildir ve halen yerel değerlendirmeler kabul görmektedir. Gerçekte 
genel olarak  iyi  kaliteli bir  yüzme alanında aniden  zorunlu değerlerde olağan dışı  sonuçlar 
görülmesi durumunda, bu durum yerel sağlık otoriteleri tarafından anormal bir durum olarak 
düşünülebilir ve yüzme alanının kapatılması dahil olmak üzere gerekli yönetimsel önlemler 
alınır. 
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Örnek 1: 

Analitik  sonuçlar  300  toplam  koliformu,  90  fekal  koliformu  (veya  E.koli)  ve  10  fekal 
streptokoku (veya Intestinal Enterokok) göstermektedir. 

 

Bu analitik sonuçlar ile, bu su iyi kaliteli olarak düşünülebilir.  

Örnek 2 : 

Analitik  sonuçlar  500  toplam  koliformu,  225  fekal  koliformu  ve  10  fekal  streptokoku 
göstermektedir. 

 

 

Bu analitik sonuçlar ile, bu su ortalama 
kaliteli olarak düşünülebilir.  

 

Örnek 3 : 

Analitik sonuçlar 11500 toplam koliformu, 150 fekal koliformu ve 600 fekal streptokoku 
göstermektedir. 

 

Bu  analitik  sonuçlar  ile,    su  kötü 
kaliteli  olarak  düşünülebilir  ve 
yönetimsel önlemler gerektirir.  
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6.2 Bir numunenin dikkate alınmayacağı durumlar 

Bir  numune  eğer  sonuçlar  yorumlanamıyor  ise  ya  da  istisnai  yüzme  şartları  altında 
alınmış  ise bu numune dikkate alınmayabilir. Bir numunenin dikkate alınmaması  istisnai bir 
durum  olarak  kalır  ve  değerlendirilmeyen  numunenin  yerine  birkaç  gün  sonra  yeni  bir 
numunenin  alınması  gerekir.  Böylelikle  mininmum  numune  alma  sıklığı  sağlanır.  Yüzme 
alanında  kısa  süreli  bir  kirlilik  meydana  geldiğinde  ve  önleyici  tedbir  olarak  yüzme 
yasaklandığında da bu uygulama mümkündür.  

2006/7/ AB Yüzme  Suyu Kalitesini Direktifinin 5.maddesine  göre  yüzme  alanları geçici 
olarak zayıf  şeklinde değerlendirilebilir. Ancak yüzücülerin kirliliğe maruziyetini önlemek ve 
su  kalitesini  uygun  hale  getirmek  için  önleyici  yönetimsel  önlemlerin  alınması    gerektiği 
vurgulanır (aktif yönetim). 

Türk  Yönetmeliğinde  (Yüzme  Suyu  Kalitesi  Yönetmeliği)  bu  yasal  referans 
bulunmamaktadır.  Bu  durumda  bahsedilen  şartlarda  alınan  bir  numunenin  sezon  sonu 
sınıflandırması  için  hesaba  katılıp  katılmayacağı  kararı  yerel  sağlık  otoritelerinin 
değerlendirmesine bırakılmıştır. 

09.01.2006  tarih  ve 26048  sayılı Yüzme  Suyu   Kalitesi Yönetmeliğinin 12  inci Maddesi 
belirtmektedir ki “ beklenmedik hava ve coğrafi koşullar altında alınan numunelerin analizleri 
parametre  değerlerinden  sapma  gösteriyor  ise  […]  yüzdelerin  hesaplanmasında  dikkate 
alınmayacaktır…..” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, eğer bir analitik sonuç “>1000 Toplam koliformu” gösteriyor ve bu sonuç 
zorunlu  değer  olarak  toplam  koliform  değeri  10  000  için  tam  olarak  yorumlanamıyor  ise, 
numunenin  dikkate  alınmayacağı  durum  olarak  düşünülmemelidir.  Bu  da  idari  birimlerle 
tutarlı sonuçlar sağlaması gereken laboratuvarın uygunsuz olduğunu gösteren bir durumdur. 
Bu durumda, laboratuvar 1000/100ml üzerindeki jerm konsantrasyonunu hesaplamak için en 
azından  10  000  değerine  kadar  çıkacak  şekilde    yeterli  sayıda  seyreltilmiş  numune 
hazırlamalıdır.  Su  numunesinin muhtemelen  yüksek  düzeyde  kirlilik  içerdiğinin  numuneyi 
olan  kişi  tarafından    bilinmesi    durumunda,  böyle  bir  çoklu  seyreltmeye  gerek  
duyulmaktadır. 

6.3 Belirli koşullarda numunenin temsil edilebilirliği 

Örneğin,  yoğun  yağıştan  veya  atık  su  arıtma  ünitesindeki  kirlenmeden  (eğer  kirlilik 
kaynağı araştırılmış ise) dolayı kısa dönemli kirliliğin bildirildiği bir durumda, ilk mikrobiyolojik 
sonuçları beklemeksizin kirlilik kaynağının teyidi için yeni bir numune ile araştırma yapılabilir. 

Uygunsuzluk durumlarında,  kirlilik  kaynağı  araştırılır  ve  eğer halk  sağlığının  korunması 
için  herhangi  bir  önlem  alınamıyor  ise,  yüzme  alanının  kapatılması  için  Sağlık  Bakanlığı 
yetkilileri  tarafından  ilgili  Belediye  acilen  haberdar  edilir.  Yüzme  alanının  kapatılması  ve 
halkın bilgilendirilmesi ilgili belediye tarafından  sağlanır. Aynı zamanda Yüzme Suyu Kalitesi 
Yönetmeliği’nin 13. Maddesi gereği kirliliğin kaynağında durdurulmasını sağlamak için Çevre 
ve Orman Bakanlığı’na uygun çıkmayan izleme sonuçları bildirilir. 
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Yoğun  yağıştan  dolayı  kısa  dönemli  bir  kirliliğin  beklendiği  durumlarda,  önceki 
deneyimler  kıstas  alınarak,  güncel mikrobiyolojik  analiz  sonuçları  beklenmeden  plaj  geçici 
olarak kapatılabilir. 

Kısa  dönem  kirlilik  süresince  alınan  numuneler,  sadece  eğer  yüzme  yasaklaması  etkin 
olmuş ise, sezon sonu sınıflandırmasında dikkate alınmayabilir. 

Açık bir şekilde toplumun bilgilendirilmesi için, kesin analitik sonuçlar yayınlanmamış ve 
bu  sonuçlar  sınıflandırma  için  hesaba  alınmamış  olsa  bile,  kısa  dönemli  kirliliğin  hikayesi, 
süresi  ve  ana nedenleriyle birlikte  sentez  raporları    ve bilgilendirme dokümanları  şeklinde 
web sitesinde duyurulmalıdır.   
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Bölüm: 7 Uygunsuzluk Durumlarının Yönetimi 

7.1 Çeşitli uygunsuzluk durumları 

Potansiyel  uygunsuzluk  durumları  çok  sayıdadır,  ancak  benzer  kurumlara  ve  teknik 
organizasyona ihtiyaç göstermektedir. 

- Zorunlu  sınır değerleri  aşan  analitik  sonuçlar: Örneğin  100 ml de  2000’  in üstünde 
E.koli 

- Sezon  sonunda C ve D olarak  sınıflandırılan yüzme alanları  (yüzme  sezonu boyunca 
%5 den fazla uygunsuz sonuç alınan yerler) 

- Gözle görünen kısa süreli kirlilikler: Örneğin atık su arıtım tesisinde ciddi bir bozukluk 
meydana gelmesi neticesinde arıtılmamış atık suların yüzme alanı yakınına boşaltılması. 

- Görsel parametreler: Örneğin su üzerinde yüzen yağ tabakasının yüzme alanına doğru 
hareket etmesi. 

- Tahmini kirlilik: Birkaç saat içinde beklenen şiddetli fırtına ve yüzme alanı yakınındaki 
atık su arıtım tesisindeki olası taşkınlar. 

- Siyonobakteriyel çoğalma: Gölde ya da barajdaki bir yüzme alanının birdenbire parlak 
yeşil bir renge dönüşmesi 

Eğer il yönetimi, uygunsuzluk durumlarının yönetiminde ana aktör ise, o zaman bölgeye 
yakın olmalı ve hemen harekete geçmelidir. Çünkü uygun olmayan bir durum genellikle kısa 
sürmektedir ve incelemeyi ve önleyici tedbirlerin hemen alınmasını gerektirmektedir. 

Uygunsuzluk  durumlarının  yönetimi  çoğu  zaman  zordur  ve  belirli  öncelikler  (örneğin 
turizme  olan  etkileri)  veya  yetersiz  koordinasyon  ve  kurumların  göstermiş  olduğu 
reaksiyondan dolayı birçok engelle karşılaşılır. 

Ancak  bu  engeller,  çalışmanın  eksik  olmasını  haklı  çıkarmaz.  Toplum  açısından,  riske 
maruz  kaldıklarını  ve  kendilerini  bilgilendirmek  için  hiçbir  şey  yapılmadığını  veya  önlem 
alınmadığını  öğrenmektense,  bir  yüzme  alanının  kirli  olduğunu  ya  da  bir  an  için 
kirlenebileceğini ve  toplum sağlığını korumak  için her  şeyin yapıldığını ve mümkün olan en 
kısa sürede suyun kalitesinin iyileştirileceğini bilmek daha iyi olacaktır.  

Uygunsuzluk durumlarının yönetim mekanizması yerel düzeyde uzun sürede verimli olur 
ve  düzenlemeler  gerektirir.  Bu  bölümde  verilen  öneriler  genel  çerçevededir  ve  titizlikle 
uyulması  gereken  bir  kuralı  değildir. Çünkü  her  durumun  kendine  has  özellikleri  vardır  ve 
aktörler yerel kuruluşlardır. 
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7.2 Kurumların organizasyonları 

Yüzme  Suyu  Kalitesi  Yönetmeliği’nin  13. maddesi  uygunsuzluk  durumlarının  yönetimi 
hakkında kurumların sorumluluklarını ve rollerini  ifade eden bazı genel bilgiler vermektedir. 
Ancak  yasal  çerçeve  yeni  ve  geneldir  ve başarılı  yerel  girişimlere  ve  sorumlulukların  genel 
hatlarına  bağlı  olarak  gelecek  bir  kaç  yıl  içerisinde  hazırlanmış  olmalıdır.  Uygunsuzluk 
durumlarının  yönetimi,  toplum  sağlığına  ve  güvenliğine öncelik  verilerek,  kurumlarla ortak 
çalışmayı ifade eder. 

Küresel  yaklaşım  olarak,  Sağlık  Bakanlığı  temsilcileri,  su  kalitesini  izlemek  suretiyle 
toplum  sağlığını  korumaktan,  toplumu  ve  ilgili  kurumları  bilgilendirmekten  ve  yüzücülerin 
kirlenmiş su ile olacak temaslarını engellemek için gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. 

Çevre Bakanlığı  temsilcileri,  izlemek, denetlemek, deşarj  izni vermek ve çevre kirliliğini 
önlemek için gerekli tedbirleri almak suretiyle çevrenin korunmasından sorumludur. 

Belediyeler, yerel hijyen kurallarının uygulanmasından ve kentsel atık suların arıtımının 
sağlanmasından sorumludurlar. 

7.3 Zorunlu değerleri aşan sonuçların durumu 

Yüzme  Suyu  Kalitesi  Yönetmeliği’nde  bahsedilen,  mikrobiyolojik  parametrelerin 
seviyeleri:  

Parametre  Kılavuz 
Değer 

Zorunlu Değer 

Toplam 
koliform 

100  ml’  de 
1000 

100 ml’ de 10000 

Fekal koliform  100  ml’  de 
200 

100 ml’ de 2000 

Fekal 
streptokok 

100  ml’  de 
100 

100 ml’ de 1000 

Eğer bir  veya birkaç  rehber değer aşılmışsa,  yasal olarak yürütülmesi gereken özel bir 
çalışma  bulunmamaktadır.  Bu  sonuçlar  sadece  sezon  sonunda  sınıflandırılacaktır.  Bununla 
beraber değerlerdeki büyük artış (örneğin Toplam koliform konsantrasyonu 50‐100/100 ml 
civarında  iken  800/100  ml  olduğunda)  alanın  her  zamanki  durumuyla  kıyaslandığında, 
potansiyel kaynakların  süratle  incelenmesine yardımcı olabilir, yüzme alanından yeniden 
numune  alınabilir,  hatta  ciddi  bir  kirlilik  tehdidi  tespit  edilirse  tedbir  için  yüzme  alanı 
kapatılabilir.  

Bir  su  numunesi  en  az  bir  parametrede  limit  değerlerden  birini  aştığı  zaman  orada 
yüzücü  sağlığı  için  bir  risk  olduğu  dikkate  alınmalıdır.  Her  durumda  yönetmeliğe  göre  bu 
yüzme suyu uygun olmayan su olarak değerlendirir. 
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Aşağıdaki  tablo  yüzücülerle  kirli  suyun  temasını  önlemek  için  yerel  yetkililere  tespit 
ettikleri yerel koşullara bağlı olarak uygulayabilecekleri öneriler sunmaktadır. 

Aşama  Başlıca aktör  Süre  Öneri 

Yüzme suyu 
numunesinin analiz 
edilmesi 

Sağlık Bakanlığı 
Laboratuvarı 

Sonuçlar 
numune alındıktan 
2 gün sonra 
hazırdır * 

Suda kirlilik tespit 
edilmesi durumda 
hızlı uyarı sistemi 
organize edilmelidir. 

Analitik sonuçların 
yorumlanması ve yeni 
numunenin alınması 

İl Sağlık Müdürlüğü 
ya da Sağlık Grup 
Başkanlığı 

Sonuçların 
alınmasından 
sonraki 1 gün 
içinde 

 

Kuruluşları 
bilgilendirme 

İl Sağlık 
Müdürlükleri 

Sonuçların 
yorumlandığı aynı 
gün 

Standart uyarı 
dokümanlarının  
hazırlanması 

Yüzme alanının 
kapatılmasını içeren 
gerekli sağlık 
önlemleriyle ilgili 
öneriler 

İl Sağlık Müdürlüğü 
ve İl Hıhzıssıhha Kurulu 

Aynı gün  Yasal çerçevenin 
kesinleştirilmesi 
gerekir.  

Yüzme alanının 
kapatılması ve kararla 
ilgili bilgilerin yüzme 
alanında işaretlerle ilan 
edilmesi 

Belediyeler  Kararın 
alındığı günü takip 
eden günün 
bitiminden önce 

Yasal çerçevenin 
kesinleştirilmesi 
gerekir.  

Yüzme alanının 
kısa süreli 
kapatılmasına dair 
toplumun 
bilgilendirilmesi 

İl Sağlık 
Müdürlükleri, İl 
Hıhzıssıhha Kurulu ya 
da Belediyeler 

Takip eden 
günün bitiminden 
önce 

Yasal çerçevenin 
kesinleştirilmesi 
gerekir..  

 

Bu işle ilgi 
görevlilerin 
bilgilendirilmesi 

Kültür ve Turizm İl 
Müdürlükleri, Çevre ve 
Orman İl Müdürlüğü 
Tarım ve Köyişleri İl 
Müdürlüğü 

Takip eden 
günün bitiminden 
önce 

Standart uyarı 
dokümanlarının  
hazırlanması 
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Kirliliğin 
nedenlerinin 
araştırılması ve 
önleyici çözümlere 
karar verilmesi 

İl Sağlık 
Müdürlüğü 
denetçilerinin 
desteğiyle Çevre ve 
Orman İl Müdürlüğü 

   

Yeni numunelerin 
alınması 

İl Sağlık 
Müdürlüğü ya da 
Sağlık Grup Başkanlığı 

Kirlilik sona 
erdiğinde ya da 
azaldığında 

 

Kirliliğin 
sorumlusunun 
bulunması 

Çevre ve Orman İl 
Müdürlüğü 

   

Yüzme alanına 
tekrar izin verilmesi 
ile ilgili kararın 
alınması 

İl Sağlık 
Müdürlüğü veya İl 
Hıhzıssıhha Kurulu 

Sonuçlar uygun 
olduğunda ve kirililik 
kaynağı 
durdurulduğunda   

Yasal 
çerçevenin 
kesinleştirilmesi 
gerekir  

Yüzme alanına 
tekrar izin verildiğine 
dair toplumun 
bilgilendirilmesi 

İl Sağlık 
Müdürlükleri, İl 
Hıhzıssıhha Kurulu ya 
da Belediyeler 

Sonuçlar uygun 
çıktığında ve yüzme 
alanının yeniden 
açılmasına karar 
verildiğinde 

Yasal 
çerçevenin 
kesinleştirilmesi 
gerekir 

Yüzme alanına 
tekrar izin verildiğine 
dair ilgili tarafların  
bilgilendirilmesi 

Kültür ve İl Turizm 
Müdürlükleri, Çevre 
ve Orman İl 
Müdürlüğü, Tarım ve 
Köyişleri İl Müdürlüğü 

  Standart 
dokümanlarının  
hazırlanması 

*Laboratuvar 24 saat sonunda petri kutularındaki vasatlarda yoğun koloni üremesini 
gözlemlediğinde yoğun kirlilik şüphesi olduğunu Sağlık Müdürlüğüne haber verebilir, Sağlık 
Müdürlüğü görevlileri yeni numune alır ve incelemeye yönelik işlemleri başlatır.  

Ortalamada,  uygun  çıkmayan  analitik  sonuçların  yönetimi,  ilk  numuneyle 
kapatma/araştırma arasındaki süre ve yüzme alanının faaliyetine izin verilmesi süresi yaklaşık 
1 hafta sürer. 

7.4 C ve D olarak sınıflandırılan yüzme alanlarının durumu 

Sezon sonundaki sınıflamada yüzme alanı sonuçlarının C veya D olarak belirlenmesi bu 
alanın ya kısa süreli ya da sürekli (devamlı olarak) kirlenmiş olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. 
Bu  tip  durumların  yönetimi  acil  önlem  almayı  gerektirmez,  ancak  çoğu  kez  kirliliğin 
azaltılması  için  yatırım  ile  önleyici  tedbirler  ve  suyun  iyileştirilmesi  için  daha  yakın  izleme 
gerektirir.  Eğer  tehlikenin  azaltılmasına  hemen  ve  verimli  olarak  başlanamazsa,  “  D  “ 
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sınıflandırması  (  kötü  sonuçların  %  33’ten  büyük  olması),  sonraki  sezonlar  süresince  de 
yüzme alanının yasaklanması şeklindeki uzun süreli önlemlere yol açabilir. 

İl Sağlık Müdürlüğü, diğer kuruluşları bu  tip yüzme alanları hakkında bilgilendirmeli ve 
onlardan kirliliğin nedenlerini belirleyici incelemeler yapmalarını ve takip eden yüzme sezonu 
süresince kirliliğin meydana gelmesini önleyici tedbirler uygulamalarını istemelidir. 

İl  Sağlık  Müdürlükleri,  C  olarak  sınıflandırılmış  yüzme  alanlarındaki  izleme  sıklığını 
arttırma  imkânına  sahiptir,  suyun  düzenli  olarak  kontaminasyonuna  neden  olan  kirlilik 
problemleri çözülemedikçe, D olarak sınıflandırılmış yüzme alanları  için de yüzmenin sürekli 
olarak  yasaklanması  kararını  almalıdır.  Yüzme  alanı  D  olarak  sınıflandırılmış  ve  yüzme 
yasaklanmış olsa bile,  sonuçta bir  sonraki  sezon  süresince yüzme alanında  tekrar yüzmeye 
izin  verilmesi  için  normal  izleme  sıklığının  uygulanması  sağlanmalıdır.  Bu  karar  İl  Sağlık 
Müdürlüklerinin takdirine bırakılmıştır ancak ulusal düzeye rapor edilmelidir. 

7.5 Uygun olmayan görsel parametrelerin durumu 

Yüzme  Suyu  Kalitesi  Yönetmeliği’nde,  yüzme  suyu  kalitesinin  izlenmesinde,  görsel 
inceleme sırasında su yüzeyinde veya su içinde yağ, çöp, yapay köpük veya anormal renk gibi 
anormal parametrelerin gözlenmemesi gerektiğini ifade etmektedir. 

Böyle bir durumla karşılaşıldığında, denetçi orada yüzücü  sağlığı  için dikkate değer bir 
risk bulunduğunu değerlendirmelidir. Böyle bir durumda yönetmelik yüzme suyunun uygun 
olmadığını belirtmektedir. 

Aşağıdaki  tablo  yüzücülerle  kirli  suyun  temasını  önlemek  için  yerel  yetkililere  tespit 
ettikleri yerel koşullara bağlı olarak uygulayabilecekleri öneriler sunmaktadır. 

Aşama  Başlıca aktör  Süre  Öneri 

Alan 
parametrelerinin 
kontrolü 

İl Sağlık 
Müdürlüğü ya da 
Sağlık Grup Başkanlığı 

  Hızlı uyarı 
sistemi 
hazırlanması 

Alan kontrolünün  
yorumlanması 

İl Sağlık 
Müdürlüğü ya da 
Sağlık Grup Başkanlığı 

Aynı gün   

Kurumların 
bilgilendirilmesi 

İl Sağlık 
Müdürlüğü  

Aynı gün  Standart uyarı 
dokümanlarının 
hazırlanması 

Yüzme alanının 
kapatılmasını içeren 
gerekli sağlık 
önlemleriyle ilgili 
öneriler 

İl Sağlık 
Müdürlüğü ya da İl 
Hıhzıssıhha Kurulu 

Aynı gün  Yasal 
çerçevenin 
kesinleştirilmesi 
gerekir  



54  A14 B16 D14 Yüzme Suları Rehber Kitabı 

Yüzme alanının 
kapatılması ve kararla 
ilgili bilgilerin yüzme 
alanında işaretlerle ilan 
edilmesi 

Belediyeler  Aynı gün ya da 
sonraki gün 

Yasal 
çerçevenin 
kesinleştirilmesi 
gerekir  

Yüzme alanının kısa 
süreli kapatılmasına dair 
toplumun 
bilgilendirilmesi 

İl Sağlık 
Müdürlüğü, İl 
Hıhzıssıhha Kurulu ya 
da Belediye 

Aynı gün ya da 
sonraki gün 

Yasal 
çerçevenin 
kesinleştirilmesi 
gerekir  

 İlgili tarafların 
bilgilendirilmesi 

Kültür ve Turizm İl 
Müdürlükleri, Çevre ve 
Orman İl Müdürlüğü, 
ve Tarım İl Müdürlüğü 

Takip eden 
günün bitiminden 
önce 

Standart uyarı 
dokümanlarının 
hazırlanması 

Kirliliğin 
nedenlerinin 
araştırılması ve önleyici 
çözümlere karar 
verilmesi 

Çevre ve Orman İl 
Müdürlüğü 

Aynı gün ve 
sonraki gün 

 

Yeni alan 
parametrelerinin ele 
alınması 

İl Sağlık 
Müdürlüğü ya da 
Sağlık Grup Başkanlığı 

Kirliliğin hemen 
sona ereceğinin 
tahmin edilmesi 

 

Kirliliğin nedeninin 
bulunması 

Çevre ve Orman İl 
Müdürlüğü 

   

Yüzme alanına 
tekrar izin verilmesine 
ilişkin kararın alınması  

İl Sağlık 
Müdürlüğü, İl 
Hıhzıssıhha Kurulu 

Gözle görülen 
parametrelerin 
hemen ortadan 
kalkması 
durumunda 

Yasal 
çerçevenin 
kesinleştirilmesi 
gerekir 

Yüzme alanına 
tekrar izin verildiğine 
dair toplumun 
bilgilendirilmesi 

İl Sağlık 
Müdürlüğü, İl 
Hıhzıssıhha Kurulu ya 
da Belediye 

  Yasal 
çerçevenin 
kesinleştirilmesi 
gerekir  

Yüzme alanına 
tekrar izin verildiğine 
dair ilgili tarafların  
bilgilendirilmesi 

Turizm ve Kültür 
Müdürlüğü, Çevre ve 
Orman İl Müdürlüğü 
vb.  

  Standart 
dokümanların 
hazırlanması 

Ortalama  olarak,  görsel  parametrelerden  dolayı  ortaya  çıkan  bir  uygunsuzluk 
durumunun yönetimi genellikle daha kısa sürer. Çünkü analitik analiz gecikmeleri söz konusu 
değildir.  Vaka  ilk  numunenin  alınması  ile  yüzmeye  tekrar  izin  verilmesi  (ciddi  düzeyde 
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dökülen  yağ  haricinde)    arasında  yaklaşık  3  gün  sürmektedir.  Bu  durumda  plajın 
temizlenmesi için haftalar gerekmektedir.   

7.6 Açıkça ortada olan kirlilik durumu 

Atık  su  arıtım  tesisinde meydana  gelen  büyük  bir  arıza  sonucu  yüzme  alanı  yakınına 
arıtılmamış atık suyun deşarjı, kaza sonucu endüstriyel toksik atıkların deşarjı, su yüzeyindeki 
petrolün  sahile  yaklaşması  vb.  gibi  durumlar  bariz  kirlilik  örnekleridir.  Su  aniden  kokar  ve 
anormal bir renk alır.  

Eğer  sağlık  yetkilileri,  yüzücülerin  bu  toksik  maddelere  veya  kirli  suya  potansiyel 
maruziyetlerinin  halk  sağlığı  için  bir  riski  oluşturabileceğini  düşünürlerse,  acil  önleyici 
tedbirler ve iyileştirici önlemler almalıdırlar. 

Aşama  Başlıca aktör  Süre  Öneri 

Kirliliğin bildirilmesi  Her hangi bir 
aktör 

Mümkün 
olduğunca 
çabuk 

 

 

Kirlilikten dolayı 
oluşan potaniyel riskin, 
yüzücüler açısından 
değerlendirilmesi 

İl Sağlık 
Müdürlüğü ya da 
Sağlık Grup Başkanlığı 

Mümkün 
olduğunca 
çabuk 

Maruziyetin 
değerlendirilmesi için  su 
numunesi alınması 
gerekmemektedir. 

Kurumların 
bilgilendirilmesi 

İl Sağlık 
Müdürlüğü 

Aynı gün  Standart uyarı 
dokümanlarının 
hazırlanması 

Yüzme alanının 
kapatılmasını içeren 
gerekli sağlık 
önlemleriyle ilgili öneriler 

İl Sağlık 
Müdürlüğü veya İl 
Hıhzıssıhha Kurulu 

Aynı gün  Yasal çerçevenin 
kesinleştirilmesi gerekir  

Yüzme alanının 
kapatılması ve kararla 
ilgili bilgilerin yüzme 
alanında işaretlerle ilan 
edilmesi 

Belediyeler  Aynı gün  Yasal çerçevenin 
kesinleştirilmesi gerekir  

Yüzme alanının kısa 
süreli kapatılmasına dair 
toplumun 
bilgilendirilmesi 

İl Sağlık 
Müdürlüğü, İl 
Hıhzıssıhha Kurulu ya 
da Belediyeler( ya da 
ortak karar) 

Aynı gün  Yasal çerçevenin 
kesinleştirilmesi gerekir  
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Bu işle ilgi görevlilerin 
bilgilendirilmesi 

Kültür ve Turizm 
İl Müdürlükleri, Çevre 
ve Orman İl 
Müdürlüğü, ve Tarım 
İl Müdürlüğü 

Aynı gün  Standart uyarı 
dokümanlarının 
hazırlanması 

Kirliliğin sebeplerinin 
araştırılması ve  iyileştirici 
önlemlere karar verilmesi  

İl Sağlık 
Müdürlüğü 
denetçilerinin 
desteğiyle Çevre ve 
Orman İl Müdürlüğü 

   

Potansiyel riskin 
bitiminin ardından 
değerlendirmelerin 
yapılması 

İl Sağlık 
Müdürlüğü ya da 
Sağlık Grup Başkanlığı

Kirliliğin 
hemen sona 
ereceğinin 
tahmin edilmesi 
durumunda 

Eğer gerekli ise 
numune alınabilir 
ancak bu da karar 
alınmasını geciktirir. 

Kirliliğin nedeninin 
bulunması 

Çevre ve Orman 
İl Müdürlüğü 

   

Yüzme alanına tekrar 
izin verilmesine ilişkin 
kararın alınması  

İl Sağlık 
Müdürlüğü veya İl 
Hıhzıssıhha Kurulu 

  Yasal çerçevenin 
kesinleştirilmesi 
gerekir  

Yüzme alanına tekrar 
izin verildiğine dair 
toplumun bilgilendirilmesi 

İl Sağlık 
Müdürlüğü, İl 
Hıhzıssıhha Kurulu ya 
da Belediye 

  Yasal çerçevenin 
kesinleştirilmesi 
gerekir. 

Yüzme alanına tekrar 
izin verildiğine dair kurum 
ve kuruluşların  
bilgilendirilmesi 

Turizm ve Kültür 
Müdürlüğü, Çevre ve 
Orman İl Müdürlüğü 
…vb  

  Standart 
dokümanların 
hazırlanması 

Hatırlanması  gereken  önemli  nokta,  eğer  yüzücüler  için  potansiyel  bir  risk  var  ise,  su 
analizlerinin  sistemli  bir  şekilde  değerlendirilmesine  ihtiyaç  yoktur..  Diğer  taraftan,  karar 
almayı geciktirebilir ve yüzücülerin kirli suya maruziyetlerine neden olabilir.  

7.7 Tahmini kirlilik durumu 

Diğer kurumlarla  işbirliği  içinde çalışarak,  İl Sağlık Müdürlüğü veya  İl Hıfzıssıhha Kurulu 
bazı kritik tesisleri bilgilendirilecektir. Örneğin, Kentsel atık su şebekeleri veya arıtım tesisleri 
genellikle  yağmur  suyuna  karşı  hassastır  ve  böyle  bir  durumda  alt  üst  olabilir  ve  yetersiz 
arıtılmış  atık  sular  çevreye  deşarjlanabilir.  Nehir  ağzına  yakın  bir  plaja,  bu  nehir  ağzının 
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civarında bulunan  yoğun hayvan  yetiştirilen  yerlerden  ve büyükbaş  veya  küçükbaş hayvan 
gübresi yüklü otlaklardan kronik kirlilik gelebilir. 

Kirliliğin  beklendiği  bu  durumlarda  birkaç  saat  içinde  olayın  gerçekleşmesini 
beklemeden ve yüzme alanını tehdit etmeden, önleyici tedbirler önceden alınmalı, yüzme 
alanının  önlem  amacıyla  kısa  süreli  kapatıldığına  dair,  halk  bilgilendirilmelidir  (plajların 
aktif yönetimi). 

7.8 Siyanobakteri çoğalması durumu 

Göllerdeki,  barajlardaki  ya  da  yavaş  akan  nehirlerdeki  ötrofik  (  kırsal  veya  tarımsal  –
hayvansal  gübre,  suni  gübreler‐  kaynaklı  yüksek  azot  ve  fosfor  konsantrasyonlu)  yüzme 
alanlarında, su birkaç gün içinde ani olarak parlak mavi, yeşil ya da kırmızı renge dönüşebilir. 
Bu  olay  Türkiye’de  ve  diğer  birçok  ülkede  meydana  gelmiştir.  Renkteki  bu  ani  değişim, 
siyanobakteri  çoğalması meydana geldiğini  ifade etmektedir ve yüzücüler  için veya kaynak 
içme amaçlı kullanılıyor  ise arıtma  sonrasında bile  içme  sularında    (bu alglerin öldürülmesi 
toksinlerin  suya  salınmasına  neden  olabilir)    potansiyel  bir  riskin meydana  gelebileceğini 
ortaya koymaktadır.  

Laboratuvarlar,  siyanobakterileri  ve  onların  toksisite  seviyelerini  tespit  etmek  için  hali 
hazırda tam kapasiteleriyle çalışmaktadırlar. (bakınız Bölüm: 2.8) 

Bu arada eğer aniden böyle bir çoğalma meydana gelir ise, yerel otoriteler ulusal düzeye 
bunu  kesin  olarak  raporlamalı  ve  eğer  mümkünse  su  numunesi  almalıdır.  Bir  metre 
uzunluğunda  uzun  bir  tüp  kullanarak,  ötrofik  alanı  tanımlayıcı  (ışığın  geçtiği  maksimum 
çoğalmanın oluştuğu yerde) tek bir örneğin elde edilmesi mümkün olmaktadır.  

Daha  ileri  yönetimsel  önlemler,  laboratuvarların  siyanobakteri  analizi  yapabilecek 
kapasiteye ulaştıkları zaman sağlanacaktır. 

Siyanobakteri konsantrasyonu oldukça çabuk artabilir. Alg cinsine bağlı olarak, iki katına 
ulaşma  zamanı  25  °C  derecede  18  ile  72  saat  arasındadır.  Bundan  dolayı  toksik  alg 
çoğalmasının  doğru  olarak  izlenmesi  için  haftada  2  kez  numune  alım  sıklığına  gerek 
duyulabilir. Bu organizmalar güneş  ışığını alabilmek  için yüzeye yakın gelmeleri ve sabahları 
besin  değeri  olan  karbonhidratlar  üretmeleri  ve  öğleden  sonra  ise  dibe  batmaları  ve  bu 
besleyici ürünlerle yüklü olarak kaybolmaları bu organizmaların davranış biçimlerinin dikkate 
alınmasını gerektirmektedir. 
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Bölüm: 8 Toplumun Bilgilendirilmesi 

8.1 Bilginin çeşitli düzeyleri ve desteklenmesi 

Yüzme  suyuna  ilişkin  bilgi  yelpazesi,  potansiyel  olarak  çok  geniştir  ve  verimliliği,  bilgi 
seviyesine, kaynağına ve amaçlanan topluma göre hedeflenmelidir. 

Bilgi, yüzme alanı düzeyinde elde edilebilir. Aynı zamanda belediye, ilçe, il,  ulusal ya da 
uluslararası düzeyde de elde edilebilir. 

Ayrıca,  yüzme  suyu  hakkındaki  bilgi,  en  son  analitik  sonuçlara,  bir  önceki  yüzme 
sezonundaki sınıflandırmaya ya da en son 5 ile 10 yıllık genel eğilime bakılarak oluşturulabilir. 

Genel görüş olarak, bilginin güncelliği, yüzme alanının yakınlık düzeyi ile ilişkilidir.  

Aslında  en  güncel  sonuçlar  yüzme  alanı  düzeyinde  o  bölge  halkına  ve  oradan 
faydalananların erişimine açık olmalıdır.  

Ulusal düzey yüzme suyu kalitesi üzerine genel bir bakış açısını ve geçmiş yıllardaki genel 
eğilimleri yansıtan görüşleri sağlamalıdır. 

Yüzme  suyuna  ilişkin  bilginin  çeşitli  amaçları  vardır:  Belirli  bir  yüzme  alanında  zaman 
geçirmeyi amaçlayan halkın bilgilendirilmesi, bazı turistik bölgelerin tanıtımı, yatırım yapmak 
için  karar  alma  veya  yüzme  suyu  hakkındaki  genel  politikanın  yerleştirilmesi  ve 
değerlendirmesi için belirli izlemeler. 

Ayrıca  bilgi  çeşitli  kitle  iletişim  araçları  ile  sunulabilir.  Örneğin  analitik  sonuçlar  kağıt 
formatında,  resimli  panolar,  broşürler,  genel  bir  harita, web  sitesi,  coğrafik  bilgi  sistemi, 
televizyon, basın, cep telefonları vb. ile verilebilir 

Sonuç  olarak,  yüzme  alanıyla  ilgili  bilgi  bölgenin  kendine  has  doğal  özelliklerini,  halka 
sunulan  hizmet  ve  kolaylıkları,  bölgeye  erişim  ve  otopark  kapasitesini,  suyun  kalitesi  ve 
sıcaklık derecesini, genel hijyeni, güvenlik ve sağlık eğitimini vb. içerebilir. 

Bir  sonraki  başlık  toplumun  bilgilendirilmesi  ile  ilgili  kuralları  değil  tavsiyeleri 
sunmaktadır ve yerel koşullara uyarlanmalıdır. 

Her  düzeyde,  izlemeden  sorumlu  otoritenin  referans  olarak  verildiği  ve  ileri  düzeyde 
bilgilere ulaşılabilecek adreslerin veren bulunması esas olmalıdır 

. 
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8.2 Yüzme alanı düzeyindeki bilgi 

Yüzme alanı düzeyindeki bilgi olabildiğince tam 
ve  güncel  olmalıdır.  Aşağıda  bahsedilen  bilgileri 
içermelidir: 

• Güvenlik  ve  hizmet  bilgisi:  Cankurtaranlar, 
sınırlandırılmış  yüzme  alanları,  yerleşim 
haritası, tuvaletler ve duşlar, otoparklar vb. 

• Çevresel  Yönetim:  Atık  yönetimi, 
hayvanlarla ilgili düzenleme, kamp yapılması 
vb. 

• Su  kalitesi:  Su  sıcaklığı,  analitik  sonuçlar, 
numune  alma  tarihi,  sonuçların 
yorumlanması vb. 

• Sağlık  bilgisi  ve  eğitimi:  UV  ışınlarından 
korunma,  aşırı  sıcak,  kişisel hijyen,  tehlikeli 
su canlıları, ebeveynin dikkati vb. 

• Çevresel bilgi ve eğitim: Yüzme suyu profili, potansiyel kirlilik kaynaklarını kapsayan 
bilgi  ve  alınan  ya  da  alınması  ön  görülen  önlemler,  hava  koşullarına,  bireysel  atık 
yönetimi vb. bağlı su kalitesi   

“ Mavi Bayraklı  “  sahiller bu bilgilerin  çoğunu 
sağlamaktadır.  Ancak  aynı  seviyede  bilgi,  Mavi 
Bayraklı  olmayan  alanlarda  da  sunulmalıdır.  Bilgi 
için  genellikle  üzerinde  güncel  ve  tam  analitik 
sonuçlar,  düzenli  gönderilen  inceleme  formu  ve 
kolay  anlaşılabilir  bir  yorum  (Bir  renk  kodu 
kullanılabilir:  Mavi  iyi  kalite  için,  yeşil  ortalama 
kalite  için ve kırmızı kötü kalitede su  için) bulunan 
geniş bir pano kullanılabilir. 

Eğer  panonun  sağlanması  ve  güncellenmesi 
sorumluluğu  yerel  kullanıcılar  arasında 
tartışılıyorsa,  Sağlık  Bakanlığı  en  kısa  zamanda 
anlaşılır  şekilde  yorumlanmış  analitik  sonuçların 
gönderilmesinden  sorumludur.  Halka  sunulan 
bilginin  güncel  olmasına  özen  gösterilmelidir. 
Tavsiye edilen örnek ekte sunulmuştur. 

Yüzme alanına erişilen yerlerde aynı renkte uyarılar dikkat çekmektedir, amaç su kalitesi 
hakkında toplumu haberdar etmektir. 
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8.3 Belediye düzeyinde bilgi 

Bu düzey yüzme alanı düzeyi ile ilçe düzeyi arasında orta seviyede bilgi düzeyidir.  

Eğer genel prensip olarak sadece toplumun yüzme suyu kalitesi üzerine bilgilendirilmesi 
değil, aynı zamanda belediyeye ait yüzme alanlarının da tanıtımı yapılmalıdır. 

Bu nedenle aşağıda belirtilen hususlarla ilgili bilgi sağlanmalıdır. 

• Güvenlik  ve  hizmet  bilgileri:  Cankurtaranlar,  yerleşim  haritası,  tuvaletler  ve  duşlar, 
oto parklar vb. 

• Plajlara erişim : (yüzme alanında bir harita bulunması tavsiye edilmektedir) 

• Su kalitesi: Geçen yılın sınıflandırması  

Bilgi,  sağlık eğitimi, güvenlik önlemleri,  çevresel bilgileri  içermez. Ayrıca,  su kalitesi en 
son  çıkartılmış  sonuçlardan  ziyade  sezon  sonu  sınıflandırmasına  göre  değerlendirilmelidir.  
Bu  bilgileri  destekleyici  dokümanlar,  broşürler  şeklinde  otellerde,  turizm  danışma 
noktalarında ve belediye web sitelerinde bulunmalıdır. 

8.4 İlçe düzeyinde bilgi  

Bu seviye genellikle  ilçedeki en az 20 yüzme alanından sağlanan bilgi  ile  ilgilidir. Bilgiler 
su kalitesi  ile  ilgili genel bir bakış açısı ve son yıllardaki gelişmelerin yanı sıra halka sunulan 
hizmetleri de içermelidir. Bu bilgi, atık su şebekeleri, arıtım ile ilgili yatırımlar, izleme (yağmur 
suları,  atıksular,  akarsular),  belirli  denetlemeler  gibi  bazı  öncelikleri  tanımlamak  için  karar 
almada yarar sağladığı gibi ilçenin tanıtımı için de faydalı olabilir. 

Web sitesi veya kağıt formatı gibi araçlar ile aşağıda bahsedilen bilgi verilebilir: 

• Güvenlik  ve  hizmet  bilgileri:  Cankurtaranlar,  yerleşim  haritası,  tuvaletler  ve  duşlar, 
oto parklar vb. 

• Su kalitesi: Genellikle sezon sonu sınıflandırması ve geçmiş yıllardaki gelişmeler 

• Sağlık bilgisi ve eğitimi:   Sistematik olarak belirli bir yüzme alanına yönelik olmayan 
genel bilgi (UV ışınlarından korunma, aşırı sıcak, kişisel hijyen, ebeveynin dikkati vb.) 

• Güvenlik bilgisi ve eğitimi: Genel bilgi (ebeveyn dikkati, dehidratasyon vb.) 

•  Çevresel bilgi ve eğitimi: Genel bilgi (bireysel atık yönetimi vb.) 

• Eğlence amaçlı yapılan diğer su aktiviteleri  (rafting, su kayağı vb. gibi) ve belirlenen 
alanlardaki genel su kalitesi durumu. 

Kağıt  formatındaki  bilgilerde  genellikle,    yüzme  alanı  yerini  gösteren  ve  yüzme  suyu 
kalitesini  (mavi:  iyi  kalite,  yeşil: ortalama  kalite,  turuncu:  kısa  süreli  kirlilik,  kırmızı:  sürekli 
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kirlilik ve yüzme yasak)  farklı  renk kodlarına göre gösteren destekleyici bir harita kullanılır. 
Arka yüzde ise izleme programı ile ilgili kısa bir tanıtım, iyi kalitedeki suyun yüzdelik sentezi, 
son  yıllardaki  gelişmeler  ve  sağlık  ve  güvenlik  önlemleri  ile  ilgili  mesajları  içeren  genel 
bilgilere yer verilir.  

Sağlık  Bakanlığı  temsilcileri,  bu  tip  haberlerin  ve  söz  konusu  bilgilerin  karar  alıcılara 
(belediyeler,  diğer  kurumlar  ve  politikacılar),  turizm  danışma  merkezlerine,  halka 
aktarabilecek olan yerel medyaya (basın, radyo, televizyon) ulaştırılmasından sorumludur. Bu 
kapsamda, yüzme sezonunun başlamasından hemen önce bir basın toplantısı düzenlemek ve 
yüzme  suyu  kontrolü  ile  ilgili  çalışmaları  tanıtmak,  önceki  yılın  sınıflandırma  sonuçları, 
kirliliğin  sebepleri  ve  alınan  iyileştirici  tedbirler  (veya  tahmini hava  koşulları  için)  sağlık  ve 
güvenlikle ilgili bazı önemli mesajları vermek ilgi çekici olabilir. 

Yüzme  sezonu  süresince  yapılan  basın  açıklaması  ile  uygunsuzluk  durumlarının 
yönetiminde  izlenecek yolun ve bilgi  için  stratejinin  sunulması  iletişimi kolaylaştırır. Yüzme 
sezonu  boyunca  ciddi  kirlilikler  ve  uygunsuzluk  durumları  hakkında  medyaya  bilgi 
aktarılabilir. 

8.5 İl düzeyinde bilgi 

Bu,  yıllık  sınıflandırmayla en  fazla  ilgisi olan bilgi düzeyidir. Ayrıca, bu bilgi  çok  sayıda 
yüzme alanının su kalitesini kapsayan genel bir  fikir edinilmesine ve geçmiş yıllar süresince 
gelişmelerin  fark edilmesine  imkan verir. Bu bilgi, atık  su arıtımı  ile  ilgili yatırımlar,  izleme, 
belirli denetlemeler gibi bazı önceliklerin  tanımlanmasında karar almada  faydalı olabileceği 
gibi ayrıca ilin tanıtımı için de faydalı olabilir. Turistler için bir sonraki tatillerinde gidecekleri 
yeri seçmeleri açısından, halk için de en güvenilir yüzme alanını seçmek için yararlı olabilir. 

Web sitesi veya kağıt formatı gibi araçlar ile aşağıda bahsedilen bilgi verilebilir: 

• Güvenlik  ve  hizmet  bilgileri:  Cankurtaranlar,  yerleşim  haritası,  tuvaletler  ve  duşlar, 
oto parklar vb. 

• Su kalitesi: Genellikle sezon sonu sınıflandırması ve geçmiş yıllardaki gelişmeler 

• Sağlık bilgisi ve eğitimi:  :  Sistematik olarak belirli bir yüzme alanına yönelik olmayan 
genel bilgi (UV ışınlarından korunma, aşırı sıcak, kişisel hijyen, ebeveynin dikkati vb.) 

• Güvenlik bilgisi ve eğitimi: Genel bilgiler (ebeveynin dikkati, dehidrasyon vb.) 

• Çevresel bilgi ve eğitimi: Genel bilgi (bireysel atık yönetimi vb.) 

Kağıt  formatındaki  bilgilerde  genellikle,    yüzme  alanı  yerini  gösteren  ve  yüzme  suyu 
kalitesini  (mavi:  iyi  kalite,  yeşil: ortalama  kalite,  turuncu:  kısa  süreli  kirlilik,  kırmızı:  sürekli 
kirlilik ve yüzme yasak) farklı renk kodlarına göre gösteren bir harita kullanılır. Arka yüzde ise 
izleme organizasyonu, iyi kalitedeki suyun yüzdelik sentezi, son yıllardaki gelişmeler ve sağlık 
ve güvenlik önlemleri ile ilgili mesajları içeren genel bilgilere yer verilir.  
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Aşağıda kağıt formatında sunulan bilgiye bir örnek verilmektedir. 

 

Sağlık  Bakanlığı  temsilcileri  bu  tip  bu  tip  haberlerin  ve  söz  konusu  bilgilerin  karar 
mekanizmalarına ulaştırılmasından (belediye, diğer kurumlar ve ilgili kuruluşlar), turizm bilgi 
ve  danışma  merkezlerine  ve  halka  bu  bilgileri  aktarabilecek  olan  yerel  medya 
ulaştırılmasından sorumludurlar. 

Bu  kapsamda,  yüzme  sezonunun  başlamasından  hemen  önce  bir  basın  toplantısı 
düzenlemek  ve  yüzme  suyu  kontrolü  ile  ilgili  çalışmaları  tanıtmak,  bir  önceki  yılın 
sınıflandırma sonuçlarını ve bazı önemli sağlık mesajlarını sunmak  ilgi çekici olabilir. Yüzme 
sezonu  süresince  yapılan  basın  açıklaması  ile  uygunsuzluk  durumlarının  yönetiminde 
izlenecek  yolun  ve  bilgi  için  stratejinin  sunulması  iletişimi  kolaylaştırır. Daha  sonra  yüzme 
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sezonu  süresince  ciddi  kirlilik  ve uygunsuzluk durumları  ile  ilgili olarak medyaya bilgi  akışı 
sağlanabilir. 

Birtakım  destekleyici  bilgilerin  web  sitesi  veya  medyayla  düzenli  bir  iletişim  içinde 
kullanılması  ilginç  olabilir.  Ancak  bu  zor  bir  organizasyondur.  Çünkü  en  güncel  bilgilerin 
sağlanması ile mümkündür. 

8.6 Ulusal seviyede bilgi 

Türkiye’de 1100’ü aşkın yüzme alanı düzenli olarak izlenmektedir. Bu alanlara ait bilginin 
tek tek oluşturulması ve bir harita üzerinde olacak şekilde aktarımı zor olabilir. 

Bu nedenle ulusal seviyede yıllık rapor aşağıdaki bilgileri içermelidir. 

• Yüzme alanı sayısı, numune noktaları sayısı, 

• Yeni olan yüzme alanları ya da listeden çıkarılan yüzme alanları,  

• Uygun olan numune alma noktaları yüzdesi, 

• Minimum numune alma sıklığı ile uyumlu numune alma sıklığı, 

• Geçen yıldan buyana kalitedeki gelişim: uygun olmayan sonuçların yüzdesi 

• Uygun  çıkmayan  durumlarda,  kirliliğin  sebepleri  ve  alınmış  ya  da  gelecek  yıl  aynı 
durumun oluşmasını önlemek için alınması öngörülen, önleyici tedbirler 

• Eğer yararlı ise, mavi bayraklı alanlar 

8.7 Web sitesi vasıtasıyla bilgi 

Web sitesinde sunulan bilgiler geniş bir topluluğa hitap eder ve bu bilgiler hazırlanırken 
çoğunlukla  yüzme  alanı  seviyesinde  alınan  bilgilerden  esinlenilir.  Sonuç  olarak  bilgiler 
olabildiğince güncel olmalıdır, bu da düzenli bir güncellemeyi gerektirir ve web sitesinin basit 
bir yapılanışı olmalıdır. Güncelleme,   kolay ve hızlı bir şekilde yapılmalıdır, aksi halde  izleme 
görevinde  çalışan personel  yüzme  sezonu  sırasındaki  işler  ile  çok  yoğundur  ve güncelleme 
işine  vakit  ayıramaz.  En doğrusu,  veri,  tabanı  ile web  sitesi  arasındaki  transferin otomatik 
olarak yapılmasıdır. 

Bununla  birlikte  geniş  ölçeğe  yayılmak,  genellikle  yüzme  alanından  verilen  bilgilerden 
daha eksik bilgi verilmesine neden olacaktır. 

Aşağıdaki bilgilere yer verilebilir: 

1‐ Ulusal düzeyde: 

      Genel bilgi: 
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• Sağlık bilgisi ve eğitimi: UV  ışınlarından korunma, aşırı sıcak, kişisel hijyen, tehlikeli 
su canlıları, ebeveyn dikkati 

• Su kalitesini izleme programı ile ilgili kurallar 

‐Referans mevzuatlar(diğer resmi web siteleri ile linkler) 

‐Yönetim:Aktörler, sorumluluklar, 

‐Metodoloji (izleme programını kim ve nasıl tanımlıyor, numuneleri kim alıyor, (ve nasıl 
alıyor), analizi kim nasıl yapıyor, sonuçları kim yorumluyor) 

• Yerel web sitelerine bağlantı 

• Diğer bilgi sitelerine linkler 

• Web sitesine link 

• Yüzme suyu kalitesi ve politikası ile ilgili ulusal rapor 

• Belirli bir yüzme alanına yönelik  bilgi : 

• Su  kalitesi:  Numune  alma  tarihi,  hava  ve  su  sıcaklık,  analitik  sonuçlar,  yorumlar, 
kirlilik durumda alınacak önlemler 

• Önceki yılların sınıflandırması 

• Mevcut güvenlik ve hizmet bilgisinin özet açıklamaları: Can kurtaran, sınırlandırılmış 
yüzme alanları, yerleşim haritası (tuvaletler duşlar, otopark, vb.) 

• Gelişen  çevresel  bilgi  ve  eğitimi:  Yüzme  suyunun  “profilini”  oluşturan  öğeler 
(potansiyel kirlilik kaynakları, önleyici  çözümler ve  çalışmalar  ile  ilgili bilgiler), hava 
koşullarına bağlı su kalitesi, bireysel atık yönetimi vb. 

2‐ Yerel düzeyde : 

• Sağlık bilgisi ve eğitim: UV ışınlarından korunma, aşırı sıcak, kişisel hijyen, tehlikeli su 
canlıları, ebeveyn dikkati  

• Su kalitesini izlemeye yönelik kurallar 

‐ Referans mevzuatlar( (diğer resmi web siteleri ile linkler) 

‐Yönetim: Aktörler, sorumluluklar, 

‐Metodoloji (izleme programını kim ve nasıl tanımlıyor, numuneleri kim alıyor, (ve nasıl 
alıyor), analizi kim nasıl yapıyor, sonuçları kim yorumluyor) 

• Tüm izleme noktalarının yerleştirildiği genel harita 
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• Her  izleme  noktası  için:  Mümkün  olan  servis  hizmetlerinin  belirtildiği  bir  harita, 
önceki yılların sınıflandırmaları 

• Sonuçların  düzenli  güncellenmesi  (laboratuarın,  sonuçları  en  kısa  zamanda 
göndermesi). Bilginin laboratuvardan veri tabanına yerel sağlık çalışanlarının onayı ile 
otomatik olarak transfer edilmesi en doğrusudur. (bak Bölüm:10) 

• Sonuçların kağıda dökülmesi (mümkünse yazdırmak) 

• Önemli  ve  güncellenen  mesajlar  için  “yeni”  sayfalar  olması  (kirlilik,    yüzmenin 
yasaklanması, yasağın kaldırılması vb) 

• Yüzme suyu kalitesi, yerel çalışmalar gibi konular hakkındaki kısa özet dokümanlar,  

• Ulusal siteye link 

• Diğer bilgi sitelerine linkler 

• Temas noktaları (adres, telefon) 
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Bölüm 9: Sezon Sonu Raporlar ve Sınıflandırmalar 

Avrupa Topluluğu Konseyinin 8 Aralık 1975 tarihli ve 76/160/EEC sayılı Avrupa Direktifi, 
Birliğe Üye Devletlerden belirli kurallara göre yüzme suyu kalitesini değerlendirmelerini, be‐
lirlenen kalite düzeylerine uygun olmalarının  sağlanmasını,   bu  suların beyan edilmesini ve 
yıllık  bazda,  değerlendirme  sonuçlarının  Avrupa  Komisyonuna  göndermelerini  talep  et‐
mektedir. 

Türkiye’de  Sağlık  Bakanlığı  yüzme  suyu  kalitesinin  izlenmesi  çalışmalarının  yürütül‐
mesinden sorumludur. 09.01.2006 tarihli ve 26048 sayılı “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği” 
ile 76/160/EEC sayılı AB Direktifi maddeleri alınmış ve temel kavramları entegre edilmiştir.  

Gerçekte,  yüzme  suyu  kalitesinin  izlenmesi  yüzme  sezonu  boyunca  izleme  faaliyetini 
gerçekleştiren  İlçe  Sağlık Grup Başkanlıklarının desteği  ile  İl  Sağlık Müdürlükleri düzeyinde 
organize olmuştur.  

Bu bölümün temel amacı Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri ve İlçe Sağlık Grup Baş‐
kanlıkları arasında verilerin toplanmasına yönelik standart bir organizasyonu öngörmektir.  

9.1 Yüzme suyu izleme döneminin bitiminde sonuçların yorumlanması 

Her  yüzme  alanı  ve  izleme  noktasının  izleme  dönemiyle  ilgili  yıllık  raporu  bütün 
sonuçların elde edilmesi sonrasında  her yıl için yapılmalıdır. 

İl  Sağlık  Müdürlükleri  ve  İlçe  Sağlık  Grup  Başkanlıkları  bu  çalışmanın  yapılmasından 
sorumludur.  

9.1.1 Veri toplama 

Yüzme  sezonu  izleme  dönemi  sonrasında  veya  süresince,  aşağıda  gösterilen  çerçeve 
tablo her yüzme alanı (ve her izleme noktası) için doldurulmalıdır. 
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Sadece temsili numuneler dikkate alınmalıdır..  

  35 ÇEŞ 03   

  TEKKE    

  T.K. F.K. F.S.

02/05/2006 66  54  8 

16/05/2006 48  14  8 

30/05/2006 12  4  4 

13/06/2006 6  4  2 

27/06/2006 2  2  2 

11/07/2006 4  4  4 

25/07/2006 42  18  14

08/08/2006 4  2  2 

22/08/2006 64  32  20

05/09/2006 24  10  8 

19/09/2006 52  14  16

03/10/2006 32  8  10

Bu çizelge ilçe adı, yüzme alanı adı, izleme noktası kodu belirtilerek tamamlanmalıdır. 

Yüzme  sezonu  izleme  dönemi  boyunca  yapılan  analizlerden  elde  edilen  tüm  sonuçlar 
çerçeve tabloya işlenmelidir.  

Bu tablolar Ekim ayının sonunda İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmelidir (excel tablosu). 

9.1.2 Veri değerlendirme 

Yüzme  suyu  kalitesi    09.01.2006  tarihli  ve  26048  sayılı  “Yüzme  Suyu  Kalitesi 
Yönetmeliği”nin hükümlerine göre değerlendirilmektedir.  

Parametreler  Kılavuz değerler (K)  Zorunlu değerler (Z) 

Toplam Koliform /100ml  1000 (2015’te 500)  10 000 

Fekal Koliform /100ml  200 (2015’te 100)  2000 

Fekal Streptokok /100ml  100  1000 
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Izleme dönemi süresince, her analizin sonuçları Yönetmelikte mikrobiyolojik kriterler için 
belirtilen  kılavuz ve zorunlu değerlerle karşılaştırılmaktadır. (Bkz. Bölüm 6 ) 

  Bütün sonuçlar kılavuz değerlerin altında olduğunda, su mükemmel kalitededir. 

Sonuçlardan en az bir tanesinin kılavuz değerlerin üzerinde olması durumunda, su iyi ka‐
litededir  (10 dan az numune  ile, aksi  takdirde 10 numuneyle enterokoki  (fekal streptokok) 
için sadece 1 sonuç > K, ve Toplam koliform (T.K.) ile (Fekal koliform) F.K. için sadece 2 sonuç 
> K olması durumunda sonuçlar “mükemmel” kalır), ancak diğer bütün sonuçlar zorunlu de‐
ğerlerin altındadır, 

20 numuneden daha az numuneyle sonuçlardan en az bir  tanesinin zorunlu değerlerin 
üzerinde  olması  durumunda  su  düşük  kalitelidir,  aksi  takdirde  en  az  2  sonucun  TK,  FK 
ve/veya Fekal streptokok (FS) için zorunlu değerlerin üzerinde olması durumunda 20 numu‐
neyle sonuçlar “iyi” olarak kalır.   

(Yorumlama ve örnekler için Bkz. Bölüm 6)  

NOT:  “Fekal  Streptokok”  (yakın  bir  geçmişte  “Intestinal  Enterokok”  olarak  ad‐
landırılmıştır), ve yeni AB Yüzme Suyu Direktifi test jermi olarak  Fekal Koliform yerine E.Coli 
yi almaktadır (E.Coli => % 80 oranında İnsan bağırsak florasında bulunur).  

Izleme süresi sonunda il sağlık müdürlükleri her izleme noktasının kalitesini, analiz edilen 
verilerin  uygunluk  yüzdelerini  yüzme  suyu  için  verilen  Yönetmelik  sınır  değerlerine  göre 
hesaplayarak ve aşağıdaki  tabloda belirtilen her sınıfın yüzde  limitleri  ile karşılaştırarak de‐
ğerlendirir. 

Sınıf  Kalite  Gereklilikler 

A  Mükemmel 

• Toplam koliform ve 
Fekal koliform için sonuçların 
en az %80’i < K ve 

• Fekal Streptokok için 
sonuçların en az %90’ı < K 

dır. 

B  İyi 

Toplam  koliform  ve  Fekal 
koliform  ve  Fekal  streptokok 
için  sonuçların en az %95’i < Z 
dir. 

C  Kötü 
%  sonuçlar > Z %5  ile %33 

arasındadır.  

D  Yasak  % sonuçlar > Z > %33 dür. 
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NOT:  Aşağıda  yer  alan  tablo  yüzme  sezonunun  sonunda  bir  yüzme  alanının 
sınıflandırılması için ara hesaplama yapılmasında kullanılabilmektedir: 

  TK  FK  FS  Sınıflandırma

Toplam 
analiz sayısı 

     

  sayı  % sayı % sayı % 

Sonuçların 
sayısı 

< K  

           

Sonuçların 
sayısı 

> K, < Z 

           

Sonuçların 
sayısı 

> Z 

           

 

TK: Toplam koliform  

    FK: Fekal koliform 

    FS:  Fekal streptokok 

Bir çok örnek Ek 1’de gösterilmektedir.  

Bu  sınıflandırmadan  sonra,  İl  Sağlık Müdürlükleri  aşağıdaki excel  tablosuna benzer bir 
çerçeve tabloyu doldurmalıdır.  

İl  (kodu 
veya 
adı) 

İlçe  (kodu 
veya adı) 

Yüzme 
Alanı  Adı 
veya Kodu 

İzleme 
Noktası 
Kodu 

Sezon 
Başlangıç 
Tarihi 

Sezon  Bitiş 
Tarihi 

 TK 
sayısı  

FK 
sayısı 

FS 
sayısı 

Sınıf 

Istanbul  ŞİLE  Uzunkum 
Plajı I 

‐  01/06/200X

 

15/09/200X  9  9  9  B 

    Uzunkum 
Plajı II (Dere 
Yanı) 

‐  01/06/200X  15/09/200X  9  9  9  B 

  BÜYÜKÇEKM
ECE 

Serin  Pınar 
(Dere Çıkışı) 

‐  01/06/200X  15/09/200X  8  8  8  C 

 



70  A14 B16 D14 Yüzme Suları Rehber Kitabı 

Bu çerçeve tablo bütün  izleme noktaları  için doldurulmalı ve Kasım ayı sonundan önce 
Sağlık Bakanlığına gönderilmelidir. 

Bu tablo İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmalıdır.    

9.2. Ulusal yüzme suları veri raporu 

9.2.1 Yüzme suyu kalitesi 

Sağlık  Bakanlığı,  İl  Müdürlükleri  tarafından  gönderilen  verilerden  yıllık  yüzme  suyu 
raporu oluşturmak için  Ulusal düzeyde bilgi toplamak ve raporlama yapmakla yükümlüdür.   

Sağlık  Bakanlığı  yüzme  alanlarının  sınıflandırmasını  derlemek  için  aşağıda  belirtilen 
çerçeve tablo gibi bir tablo kullanabilir. Bu çerçeve tablo Sağlık Bakanlığına 1976 AB Direktifi 
uyarınca öngörülen asgari bilgiyi  (zorunlu değerlere uygunluk, yeterli numune alma  sıklığı) 
sunma olanağını sağlayacaktır. 

Analiz Sayısı 

 

 

İl  

(kodu 
veya adı) 

İlçe  

(kodu 
veya 
adı) 

Yüzme  

Alanı  

Adı 

İzleme 
Noktası  

Kodu 

Sezon 
Başlangıç 
Tarihi 

Sezon 
Bitiş 
Tarihi

TK  FK  SF 

Sınıf 
200 
X 

Zorunlu 
Değerlere 
Uygunluk 

Evet = 1 

Hayır = 0 

Normal 
Sıklık 

(Örn. 
Formül) 

AB’ye 
Uygunluk 

Evet = 1 

Hayır = 0 

IZMIR  SELÇUK  Ephesus 
Princes 

35 SEL 
01 

01/05  30/09 12  12  12  A  1  11  1 

    Richmon
d 

Otel 

35 SEL 
02 

01/05  30/09 12  12  12  B  1  11  1 

    SULTAN  

T.K 

35 MEN 
07 

01/05  30/09 12  12  12  A  1  11  1 

Bu tablo izleme noktalarına ilişkin tüm verilerin merkezde toplanması için kullanılabilinir. 
Excel tablosu 1976 AB Yüzme Suyu Direktifi uyarınca öngörülen temel verilerin toplanmasına 
imkan sağlayacaktır.   

Bu  şekilde doldurulmuş bir  tablo  ile ulusal düzeyli ve daha küçük boyutlu AB  raporları 
için gerekli olan veriler sağlanmış olmaktadır.  

Sağlık  Bakanlığı  ulusal  düzeyde  yüzme  suyu  kalitesi  hakkındaki  her  türlü  yorumu 
ekleyebilir. 
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9.2.2 Uygunsuzluk nedenleri 

AB Direktifine veya Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine uygun olmayan durumlar için, her 
İlçe Sağlık Grup Başkanlığı durumun düzeltilmesi amacıyla  izleme dönemindeki uygunsuzluk 
nedenlerini ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde araştırmalıdır.  

Sezon sonunda, uygun olmayan her  izleme noktası  için aşağıdaki gibi bir çerçeve tablo 
doldurulacaktır.   

Yüzme suyu kirlilik nedenlerine yönelik sualname (yüzme sezonu 200X) 

İl Sağlık Müdürlüğü:  

İlçe Sağlık Grup Başkanlığı: 

İl         : 

İlçe      : 

Belediye  :   

 

Yüzme alanının sınıflandırması 

 

Nunume 
alma  noktası 
kodu  

 

283101001M
02A145E 

Su tipi : 

 

 

Tatlı su 

 

Deniz 
suyu 

200(X‐3)

 

12A 

 

200(X‐2)

 

11C 

200 (X‐1) 

 

12B 

200X 

 

10C 

Uygunsuz parametreler: Fekal Koliformlar 
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Kirlilik nedenleri: atık su arıtma sisteminde işleyiş bozukluğu: bakım yetersizliğinin neden 
olduğu şebeke taşması  

 

 

 

 

Bilgi kaynakları: Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetim 

 

 

 

 

Bu çerçeve  tablo yıl sonundan önce Sağlık Bakanlığına gönderilmelidir. Sağlık Bakanlığı 
problemlerin çözümüne yönelik politik karar  için, kirlilik olaylarını diğer Bakanlıklara bildire‐
bilmelidir. 
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Ek 1 : Sınıflandırma Egzersizi 

Örnek 1 : 

  T.K. F.K. F.S.

02/05/2006 66  54  8 

16/05/2006 48  14  8 

30/05/2006 12  4  4 

13/06/2006 6  4  2 

27/06/2006 2  2  2 

11/07/2006 4  4  4 

25/07/2006 42  18  14

08/08/2006 4  2  2 

22/08/2006 64  32  20

05/09/2006 24  10  8 

19/09/2006 52  14  16

03/10/2006 32  8  10

Bütün sonuçlar (her bir parametre için 12 analiz sonucu) kılavuz değerlerin altındadır (ve 
elbette zorunlu değerlerin de altındadır). Dolayısıyla aşağıdaki üç koşulda sağlanmıştır: 

o Toplam Koliform için sonuçların en az %80’i  < K 

o Fekal Koliform için sonuçların en az %80’i    < K 

o Fekal Streptokok için sonuçların en az %90’ı < K 

Bu izleme noktası için sınıflandırma ”A” dır. 
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Örnek 2 : 

  T.K.  F.K. F.S.

02/05/2006 66  54  8 

16/05/2006 48  14  8 

30/05/2006 1100 4  4 

13/06/2006 6  4  2 

27/06/2006 2  2  2 

11/07/2006 4  4  4 

25/07/2006 1550 250 14 

08/08/2006 4  2  2 

22/08/2006 64  32  20 

05/09/2006 24  10  150

19/09/2006 52  14  16 

03/10/2006 32  8  10 

TK için, 12 sonuçtan 10 tanesi (10/12=%83) < K dır. 

FK için, 12 sonuçtan 11 tanesi (11/12=%92) < K dır. 

Dolayısıyla, aşağıdaki koşul sağlanmıştır: 

o TK ve FK için sonuçların en azından %80’i < K dır. 

FS için, 12 sonuçtan 11 tanesi (11/12=%92) kılavuz değerin altındadır.  

Dolayısıyla, üçüncü koşul sağlanmıştır: 

o FS için sonuçların en azından %90’ı < K dır. 

Bu izleme noktası için sınıflandırma ”A” dır. 
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  Örnek 3 : 

  T.K.  F.K. F.S.

02/05/2006 66  54  8 

16/05/2006 48  14  8 

30/05/2006 1100 4  250

13/06/2006 6  4  2 

27/06/2006 2  2  2 

11/07/2006 4  4  4 

25/07/2006 42  100 14 

08/08/2006 4  2  2 

22/08/2006 64  32  20 

05/09/2006 24  10  150

19/09/2006 52  14  16 

03/10/2006 32  8  10 

TK için, 12 sonuçtan 11 tanesi (11/12=%92) < K dır. 

FK için, sonuçların %100’ü kılavuz değerin altındadır.  

Dolayısıyla, aşağıdaki koşul sağlanmıştır: 

o TK ve FK için sonuçların en azından %80’i < K dır. 

FS için, 12 sonuçtan 10 tanesi (10/12=%83) kılavuz değerin altındadır. 

Dolayısıyla, “A” sınıflandırması için aşağıda belirtilen gerekli koşullu sağlamamaktadır : 

o “FS için sonuçların en azından %90’ı < K dır” 

Sadece “TK, FK ve FS için sonuçların en az %95’inin < I” koşulu sağlanmaktadır, dolayısı‐
yla bu izleme noktasının sınıfı “B” dir. 
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Örnek 4 : 

  T.K.  F.K. F.S.

02/05/2006 66  54  8 

16/05/2006 8000 175 8 

30/05/2006 4  4  150

13/06/2006 6  4  2 

27/06/2006 2  2  2 

11/07/2006 1100 4  4 

25/07/2006 42  100 14 

08/08/2006 4  2  2 

22/08/2006 5000 150 20 

05/09/2006 24  10  20 

19/09/2006 52  14  16 

03/10/2006 32  8  10 

TK için, 12 sonuçtan 9 tanesi (9/12=%75) kılavuz değerin altındadır. 

FK için, sonuçların %100’ü kılavuz değerin altındadır. 

Ancak “TK ve FK için sonuçların en az %80’inin < K” koşulu sağlanamamıştır. 

Sadece “TK ve FK için sonuçların en az %95’i < Z” koşulu sağlanmıştır. 

FS için, 12 sonuçtan 11 tanesi (11/12=%92) kılavuz değerin altındadır. 

Dolayısıyla, aşağıdaki koşul sağlanmıştır: 

o Fekal Streptokok için sonuçların en azından  %90’ı < K dır. 

TK sonuçlarından dolayı, bu izleme noktasının sınıfı “B” dir. 
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Örnek 5 : 

  T.K.  F.K.  F.S.

02/05/2006 66  54  8 

16/05/2006 10 500 1500 8 

30/05/2006 4  4  150

13/06/2006 6  150  2 

27/06/2006 2  2  2 

11/07/2006 1100  4  4 

25/07/2006 42  100  14 

08/08/2006 4  2  2 

22/08/2006 5000  150  20 

05/09/2006 24  10  20 

19/09/2006 52  14  16 

03/10/2006 32  8  10 

TK  için, sonuçlardan bir  tanesi zorunlu değerin üzerindedir, dolayısıyla 12 sonuçtan 11 
tanesi (11/12=%92) < Z  dir. 

FK için, sonuçların %100’ü < Z dir. 

 

TK ve FK için “en azından sonuçların %95’nin < Z” olması koşulu sağlanamamıştır. 

FS için, 12 sonuçtan 11 tanesi (11/12=%92) kılavuz değerin altındadır.  

Dolayısıyla, “Fekal Streptokok için sonuçların en az %90’ı < K” koşulu sağlanmıştır. 

TK için sonuçların 5%’inden fazlası zorunlu değerin üzerindedir. 

Bu izleme noktasının sınıfı “C” dir. 
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Örnek 6 : 

  T.K. F.K. F.S. 

02/05/2006 66  54  8 

16/05/2006 500 150 8 

30/05/2006 4  4  1150

13/06/2006 6  150 2 

27/06/2006 2  2  2 

11/07/2006 110 4  4 

25/07/2006 42  100 14 

08/08/2006 4  2  2 

22/08/2006 500 150 20 

05/09/2006 24  10  20 

19/09/2006 52  14  16 

03/10/2006 32  8  10 

TK ve FK için, bütün sonuçlar kılavuz değerin altındadır.  

Dolayısıyla “TK ve FK sonuçlarının en az %80’i < K” koşulu sağlanmıştır. 

FS  için,  sonuçlardan bir  tanesi  zorunlu değerin üzerindedir, dolayısıyla 12  sonuçtan 11 
tanesi (11/12=%92) zorunlu değerin altındadır. 

 “Toplam  koliform,  Fekal  koliform  ve  F  Streptokok  sonuçlarının  en  az  %95’inin  <  Z” 
olması koşulu sağlanamamıştır. 

 

FS için sonuçların 5%’inden fazlası zorunlu değerin üzerindedir. 

Bu izleme noktasının sınıfı  “C” dir. 
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Örnek 7 : 

  T.K.  F.K.  F.S.

02/05/2006 66  54  8 

16/05/2006 10 500 1500 8 

30/05/2006 4  4  150

13/06/2006 16006 2150 2 

27/06/2006 2  2  2 

11/07/2006 1100  4  4 

25/07/2006 42  100  14 

08/08/2006 4  2  2 

22/08/2006 15000 210  20 

05/09/2006 24  10  20 

19/09/2006 52  14  16 

03/10/2006 32  8  10 

TK  için,  3  tane  sonuç  zorunlu  değerin  üzerindedir,  dolayısıyla  12  sonuçtan  9  tanesi 
(9/12=% 75) < Z dir. 

FK için, bir tane sonuç > Z, dolayısıyla sonuçlardan (11/12 = % 92) < Z dir.  

TK ve FK için “en azından sonuçların %95’nin < Z” olması koşulu sağlanamamıştır. 

FS için, 12 sonuçtan 11 tanesi  (11/12= % 92) kılavuz değerin altındadır.  

Dolayısıyla “Fekal Streptokok sonuçlarının en az %90’ı < K” koşulu sağlanmıştır: 

Sadece TK sonuçlarının %75’i ve FK sonuçlarının %92’si zorunlu değere uygundur. 

Bu izleme noktasının sınıfı  “C”  dir. 
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Örnek 8 : 

  T.K.  F.K.  F.S.

02/05/2006 66  54  8 

16/05/2006 10 500 1500 8 

30/05/2006 4  4  150

13/06/2006 16006 2150 2 

27/06/2006 2  2  2 

11/07/2006 11000 4  4 

25/07/2006 42  100  14 

08/08/2006 4  2  2 

22/08/2006 15000 2150 20 

05/09/2006 24  10  20 

19/09/2006 52  14  16 

03/10/2006 32  8  10 

TK için, 12 sonuçtan 4 tanesi > Z, dolayısıyla sonuçların %33’ünden fazlası (4/12=%33,3) 
zorunlu değerin üzerindedir.  

FK  için,  2  tane  sonuç  zorunlu  değerin  üzerinde,  dolayısıyla  sonuçların  %16,6’sı 
(2/12=%16,6) zorunlu değerin üzerindedir. 

TK ve FK için “en azından sonuçların %95’nin < Z” olması koşulu sağlanamamıştır. TK için 
“En fazla %33 > Z” (“C Sınıflandırmasını” sağlayan) koşulu da yerine getirilememiştir. 

FS için, 12 sonuçtan 11 tanesi (%92) kılavuz değerin altındadır. 

Dolayısıyla “Fekal Streptokok sonuçlarının en az %90’ı < K” koşulu sağlanmıştır.  

TK için sonuçların %33’ünden fazlası zorunlu değerin üzerindedir.  

Bu izleme noktasının sınıfı “D” dir ve yüzme yasaklanmalıdır. 
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Bölüm 10 : Veri Kalitesinin Değerlendirilmesi, Veri Akışı ve Yüzme 
Suyu Kalitesi Kontrolüne Yönelik Veri Tabanı Yapısı 

10.1. Veri kalitesinin değerlendirilmesi 

a) Veri kalitesiyle ilgili bazı temel hatırlatmalar 

Faaliyet alanı ne olursa olsun, kalite ile ilgili karar mevcut verilerin ve bilgilerin kalitesine 
dayanır. 

Her verinin kalitesi, o verinin üretildiği tüm aşamaların kalitesine dayanır. 

İyi  bir  yüzme  suyu  kalite  kontrol  yönetimi  için,  gerekli  olan  tüm  veriler  aşağıdaki 
özelliklerde olmalıdır: 

• Verilerin mevcut olması 

• Verilerinin tutarlı olması 

• Verilere ulaşılabilirlik 

• Verilerin ihtiyaçları karşılama açışından iyi kalitede olması 

• Veri üretiminin izlenebilirliğinin sağlanması. 

 Gerekli veri mevcut olmalı ve ulaşılabilir olmalıdır. 

   Su kalitesine yönelik herhangi bir değerlendirmeye başlamadan önce  ilk adım olarak 
gerekli olduğu zaman verilerin mevcut olması ve kolaylıkla ulaşılabilir olması sağlanmalıdır.  

“Ulaşılabilirlik” burada verilerin bilgisayar ortamında dosyalar halinde yapılandırıldığı ve 
bu dosyalara izinlendirilmiş kullanıcılarca giriş izni verildiği anlamına gelmektedir. 

“Tutarlılık”  verilerin tüm çevresel özellikleriyle birlikte tamamlandığını ifade etmektedir. 
Örnek  olarak,  bir  su  kalitesi  parametre  değeri  (Örn.  18.2)  eğer  bir  parametre  adı,  birimi, 
numune  tanımı,  veriyi  hazırlayanın  tanımı  ile  birlikte  ifade  edilmiyor  ise,  hiçbir  anlamı 
olmayacaktır. 

 Gerekli veri “iyi kalitede” olmalıdır.  

Kalite  konusunu  daha  net  değerlendirmek  için,  akılda  tutulması  gereken  önemli 
hususlar: 

1.  Kalite  düzeyi  ihtiyaçlar  doğrultusunda  istikrarlı  olmalıdır:  Su,  tarım  için  iyi  kaliteli 
olabileceği gibi  içme amacı  için  iyi kaliteli olmayabilir. Veri kalitesi, verinin nihai kullanımına 
bağlıdır.  



82  A14 B16 D14 Yüzme Suları Rehber Kitabı 

R esu lt o f the analysis

P aram eter M easurem ent un it

S am ple

D ate

M onitoring  s ta tionA naly tica l m ethod

Laborato ry

P roducer

DATA AND THEIR
ENVIRONMENT

S.A.N.D.R.E.

2.  Oluşturulan  verilerin  ve  bilgilerin  kalitesi  tüm  veri  üretim  aşamalarının  kalitesine 
bağlıdır. 

3.  Tüm  üretim  aşamalarının  kalitesi,  üretim  zincirinin  her  bir  bağlantısının  kalitesine 
dayanmaktadır: Gıdalar  için  soğuk  zincir  de  olduğu  gibi,  veri  ve  bilgi  üretim  zincirinin  bir 
elemanında bir hata olması halinde, nihai sonuçlardaki güvenilirlik yeterli olmayacaktır. 

Bundan dolayı, kalite kontrolüne yönelik prosedürler aşağıdaki noktaları kontrol etmeye 
imkan vermelidir: 

‐Amaçlarla  bağlantılı  üretim  aşamalarının  tümünü  kapsayan  veri  üretiminin  bütünsel 
tutarlılığını. 

‐ Veri üretim zincirinin her bir bağlantısının tutarlılığını.   

 Her verinin izlenebilirliği sağlanmalıdır. 

İyi  bir  kalite  kontrol  prosedürü,  veri  kalitesinin  daha  sonradan  test  edilebilmesini 
gerektirir. Verilen bir veriden hareket ederek geri dönülmesi mümkün olmalı ve bu verinin 
üretimi  için  takip  edilen  tüm  basamaklar  analiz  edilebilmelidir  (numune  alma  koşulları, 
taşıma  koşulları,  analiz 
koşulları). 

Veri  izlenebilirliği,  sadece 
verinin  kendisinin  direkt  çevresi 
ile  birlikte  değil,  aynı  zamanda 
bu  verinin  nasıl  elde  edildiğini 
anlamayı  sağlayacak  tüm 
bilgilerin  de  bilgi  sistemi 
içerisinde bir araya getirilmesini 
gerektirmektedir.  Böylelikle 
veride  bir  anormallik  olması 
durumunda,  bu  durumun 
nereden  geldiğinin  analiz 
edilebilmesi imkanını vermelidir.  

b) Yüzme suyu kontrol verilerinin kalite değerlendirmesine yönelik ilk test 

Bu ilk testin amacı: 

1.Yüzme  suyu  kontrol  verilerinin  üretimi  işleminde  düşünülebilecek  ana  alt  işlemleri 
belirlemek, 

2. Mevcut prosedürlerin neler olduğunu ve uygulama seviyelerini analiz etmektir. 

 Ana alt işlemlerin belirlenmesi 

Alt işlemler 2 sınıfta gruplandırılabilir: 

1. Küresel yönetimle ilgili olanlar. 
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2. “Teknik alt işlemlerle” ilgili olanlar. 

• Küresel yönetimle ilgili alt işlemler 

‐Bilgi  içerisinde  ihtiyaçların  tanımlanması  (bilginin  çeşitli  seviyelerindeki  kullanımında 
kimin neye ihtiyacı olduğu) 

‐İhtiyaçlara cevap veren izleme programının finansmanı ve tanımlanması  

‐Küresel  zincirin  koordinasyonu  için  prosedürlerin  tanımlanması:  Veri  toplanması 
/işlenmesi/ kaydedilmesi/ korunması ve dağıtımı (kim ne yapar….) 

‐ Kalite kontrolü için prosedürlerin tanımlanması (kim neyi doğrular) 

‐  Veri  paylaşımı/veriye  ulaşım  için  yatay  ve  dikey  ortakların  organize  edilmesi  (Sağlık 
Bakanlığı, İller, Belediyeler…..) 

• Veri üretimi ile ilgili teknik alt işlemler 

‐  İzleme  programının  temel  elemanlarının  belirlenmesi  ve  özelliklerinin  tanımlanması 
(yüzme alanları, izleme noktaları(çalışma noktaları dahil), parametreler, kurumlar) 

‐  Numune  alma  işlemi  ve  ilk  su  numunesinin  özelliklerinin  (  saha  parametreleri)  ve 
numunenin çevresel koşullarının kayıt altına alınması, 

‐ Numunenin taşınması, 

‐ Numunenin laboratuvar tarafından kabul edilmesi, 

‐ Su kalitesi analizi, 

‐ Laboratuvar düzeyinde birincil su kalitesi veri kontrolü, 

‐ Sonuçların doğrulanması, yorumlanması ve raporlanması, 

‐ Verilerin işlenmesi ve bilgilerin oluşturulması, 

 Ana alt işlemlerin ilk değerlendirmesi  

• Küresel yönetimle ilgili alt işlemler 
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ANA ALT‐İŞLEMLER  İşlem dokümanları 

(/Kanun/Kanun  Hükmünde 
Kararname/Yönetmelik/İyi  Uygulama 
Prosedürleri/ Rehber…) 

Bilgide ihtiyaçların tanımlanması  ‐TR,  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı  tarafından: 
Yüzme  suyu  kalitesi  hakkındaki  09/01/2006 
tarihli ve 26048 sayılı Yönetmelik  

‐AB, Yüzme Suyu Direktifi  (eski 76/160/EEC 
ve yeni 2006/7/EC) 

‐Ön çalışmalar için gerekli veriler 

…… 

İzleme  programının  finansmanı  ve 
tanımlanması 

[2]deki bazı elemanlar 

Küresel  zincirin  koordinasyonu  için 
prosedürler.  (Veri  toplanması  /işlenmesi/ 
kaydedilmesi/ korunması ve dağıtımı (kim 
ne yapar….) 

 

Tanımlanmış bir prosedür yok 

Veri kalite kontrolü için prosedürlerin 
tanımlanması 

Tanımlanmış bir prosedür yok 

Veri  paylaşımı/veriye  ulaşım  için 
yatay  ve  dikey  ortakların  organize 
edilmesi 

Tanımlanmış bir prosedür yok 

• Veri üretimi ile ilgili teknik alt işlemler 
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ANA ALT‐İŞLEMLER  İşlem dökümanları 

(/Kanun/Kanun  Hükmünde 
Kararname/Yönetmelik/ Prosedürler…) 

İzleme  için  temel  elemanların 
özelliklerinin tanımlanması  

 

Yönetmelik  + [2] deki bazı tanımlar 

 

Numune    alma  işlemi/saha  verileri  
( İlk parametre/çevresel koşullar)  

[1] ve [2] de gösterilmektedir.   

 

Numunelerin taşınması  [1] ve [2] de gösterilmektedir. 

Numunelerin  laboratuvarlarca  kabul 
edilmesi 

Laboratuvardaki prosedürler. 

 

Su kalitesi analizi  Laboratuvardaki prosedürler 

 

Laboratuvar  düzeyinde  birincil  su  
kalitesi veri kontrolü 

Laboratuvardaki prosedürler 

 

Sonuçların  doğrulanması, 
yorumlanması ve raporlanması 

Ulusal  bir  prosedür  bulunmamaktadır,  her 
laboratuvar kendi prosedürünü tanımlamıştır. 

 

Verilerin  işlenmesi  ve  bilgilerin 
oluşturulması 

Ulusal bir prosedür bulunmamaktadır,  

İl düzeyinde prosedürler 

Not: Tanımlanmış prosedür dokümanları 

[1] Sulardan numune alma rehberi‐ Sağlık Bakanlığı‐1980 

[2] B100TSH010004 Genelgesi, yüzme suları izleme çalışmaları‐ Sağlık Bakanlığı 2007 

c) Gelecek çalışmalar için teklif 

‐İl düzeyinde yürütülen prosedürlerin mevcut dokümanlarının belirlenmesi 

‐Mevcut  dokümanların karşılaştırmalı analizlerinin geliştirilmesi, 
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‐Bir grup gönüllü il ile :  

o Saklanmış veriler için  ihtiyaç duyulan ana aktörlerin (kurumların) belirlenmesi, 

o Temel  elemanların  kodlanması  için    prosedürlerin  geliştirilmesi  (yüzme  alanları, 
izleme noktaları, parametreler, numuneler) (not:veri sözlüğünde ilk taslak olarak mevcuttur) 

o Küresel  zincirin  koordinasyonu  için    prosedürlerin  geliştirilmesi:  (veri 
toplanması/verilerin bir araya getirilmesi/doğrulanması/yorumlanması/kayıt altına alınması/ 
korunması ve yaygınlaştırılması(kim ne yapar)) 

o Veri kalite kontrolü için  prosedürlerinin geliştirilmesi  

desteklenmelidir. 

10.2. Veri akışı organizasyonu üzerine uygulama örneği  

Veri akışı organizasyonu, küresel zincirin koordinasyonu için geliştirilen  prosedürlerin bir 
bölümü olarak düşünülmelidir: verilerin toplanması/ verilerin biraraya getirilmesi/kayıt altına 
alınması/ korunması ve yaygınlaştırılması (kim ne yapar) 

a) Veri akışının mevcut durumunun analizi 

Proje kapsamında, mevcut veri akışı analiz sonuçlarının sentezi için bir kavramsal iletişim 
modeli kullanılmıştır. 

Kavramsal iletişim modelinin amacı, aşağıdaki noktalara açıklık getirmektir: 

‐Türkiyede yüzme suları verilerinin bir araya getirilmesinde ana aktörler kimlerdir  

‐Çeşitli işlemler kapsamında aşağıdaki konular ile ilgili olarak kim ne yapıyor :  

o Su analiz talebi, su numunesi alımı, su analizleri ve sonuçlarının sunumu, 

o Su kalite kontrolüne yönelik istatiksel sonuçların çıkartılması, 

o Su kalitesi sonuçlarının uygun çıkmaması durumunda uyarı yapılması. 

 Veri Akışı Şeması 

Burada bahsi geçen ana veri akışı aşağıdaki gibi şematize edilmiştir:  
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PHD : İl Sağlık Müdürlüğü 

HGP : Sağlık GrupBaşkanlığı 

HH : Sağlık Ocakları 

MoH:Sağlık Bakanlığı 

b) Gelecekteki veri akışı senaryoları için  tavsiye edilen örnekler 

 Prosedür öğeleri 

‐Numune  alım  özelliklerinin    ve  saha  ölçümlerinin    bilgisayar  ortamına  aktarılması, 
numune alım organizasyonu tarafından yapılır.  

‐ Analiz sonuçları her bir laboratuvar düzeyinde bilgisayar ortamına aktarılır. 

‐Her  bir  laboratuvar  kendi  müşterilerine  ulusal  düzeyde  adapte  edilmiş  bilimsel  bir 
formatta veri sağlar.  

‐Müşterinin ulusal  sisteme veri girmesine  izin verilmez, belirli dosyaları  izinli yapılarda 
kullanımına geçirir. 

‐Tüm aktörler (laboratuvarlar, müşteri, izinli yapılar...) görevleri konusunda en iyi şekilde 
bilgilendirilir ve bu görevlerini nasıl yapacakları konusunda en iyi şekilde eğitilirler. 

 Kim neyi elinde tutmakta? 
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Ne ?  Kim ? 

Numune Özellikleri  Numune Alım Organizasyonu 

Analiz Sonuçları  Laboratuvar 

Sonuçların Yorumlanması  Laboratuvar (ilk öneri) 

Yorumların Onaylanması  İl Müdürlükleri 

 Gelecekteki Potansiyel Veri Akışı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Yüzme suyu kalite kontrolü yönetimi için veri tabanı yapısı 

a) Kavramsal veri modeli (CMD) 

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan bilgiler bazında, Türkiye’de Yüzme Suları Direktifinin 
(Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği) uygulanması için kullanılabilecek bir veri tabanı CMD yapısı 
hazırlanmıştır. 

Bu CMD aşağıda belirtilen konular ile ilgili veri, test çıktıları düşünülerek hazırlanmıştır:  

- Veri tutulmasını il ve ilçe düzeyinde kolaylaştırmak  

- Her  sezon  sonunda  hazırlanması  zorunlu  olan  ulusal  ve  il  düzeyinde  raporları 
hazırlamak. 
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Nihai CMD aşağıda belirtilen konularla ilgili yönetime izin vermektedir: 

- Yüzme suları hakkında küresel koşullar ve sürveyans noktaları, 

- Numune alımı, 

- Su kalitesi analizi, 

- Su kalitesi için rapor, 

- Yönetmelikte tanımlanan kriterleri takiben su kalitesinin sınıflandırılması, 

- Yüzme suyu kontrollerinin uygunluğunu gösteren istatistiksel sonuçlar.  

b) Veri tabanının oluşturulması ve beslenmesi 

CMD bazında, bir fiziksel veri modeli ve daha sonra veri tabanına erişim oluşturulmuştur. 

c) Verilerin derlenmesi 

Proje kapsamında uygun verilerin derlenmesi 2 pilot  ilde  (Antalya ve Balıkesir) ve 2 yıl 
için (2005 ve 2006) organize edilmiştir. 

Toplanan veriler önceden formatlanmış bir Excel dosyasına aktarılmıştır. 

Kodlama prosedürleri teklif edilen veri tabanının veri sözlüğünde belirtilen şekle uygun 
olarak uygulanmıştır. 

d) Test amaçlı geliştirilen pilot bilgisayar uygulamasına yönelik tavsiyeler 

Test  için  bir  uygulamanın  geliştirilmesi  ve  yüzme  suyu  verilerinin  elektronik  ortama 
aktarımının fizibilitesinin yapılması, projenin uzatma sürecinde planlanmıştır. 

Bu internet uygulaması aşağıda belirtilen hususları mümkün kılacaktır: 

‐ Numune alım özelliklerinin ve analiz sonuçlarının yerel düzeyde tutulmasını 

‐Aşağıdaki raporların hazırlanmasını 

 Yıllık yerel yüzme alanı raporu 

 Yerel yüzme alanları numuneleri 

 Yıllık ulusal yüzme suyu raporu. 

 Pilot uygulama için teklif edilen temel prensipler  

Yazılımın  mimarisi  tam  bir  internet  modelidir.  Bu  da  tüm  veri  girişlerinin  ve  tüm 
raporların  internet  ortamında  olacağı  ve  web  formları  ve  orijinal  web  alıcıları  ile 
ulaşılabileceği anlamına gelmektedir  
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Sadece, numune özellikleri bilgileri ve analiz sonuçları verileri, il ile ulusal düzey arasında 
yürütülecektir. Bu da analiz sonucu verilerinin,   veri tabanına dahil edilecek veri tipine bağlı 
olarak, farklı web formları yoluyla sisteme girileceği anlamına gelmektedir. 

Tüm veriler, Sağlık Bakanlığındaki merkezi veri tabanında depolanmaktadır. 

 Pilot uygulama için teklif edilen giriş hakları 

Bu test uygulamasında planlanmış olan giriş hakları prensipleri aşağıdaki gibidir:  

- İzinlendirilmiş aktörler konsültasyon için veriye ulaşabilirler,  

- Veriler,  verileri  üreten  aktörler  tarafından  girilir  (numune  alım  organizasyonu  ve 
laboratuvarlar), 

- Laboratuvarlar ve numune alım organizasyonları numune raporlarını hazırlayabilir, 

- PHD  (İl  Sağlık Müdürlüğü),  HGP  (Sağlık  Grup  Başkanlığı),  HH  (Sağlık  Ocakları),  her 
yüzme alanı için yıllık rapor hazırlayabilir, 

- PHD sezonluk il raporu hazırlayabilir, 

- MoH (Sağlık Bakanlığı) sezonluk ulusal rapor hazırlayabilir. 

 Pilot uygulama için teklif edilen çıktılar  

Bilgisayar uygulaması testi için üç tip rapor mümkün olacaktır:  

‐  Bir  yıl  için,  bir  yüzme  alanındaki  tüm  numuneler  üzerinden  hazırlanan  “Yıllık  Yerel 
Yüzme Alanı Raporu”, 

‐ Bir yüzme alanında tek bir numune üzerinden hazırlanan “Yüzme Alanı Yerel Numune 
Raporu”, 

‐ Bir yıl için,  tüm yüzme alanları üzerinden hazırlanan “Yıllık Ulusal Yüzme Suyu Raporu” 

 Pilot uygulamanın gelişimi  

Bilgi işlem testi, veri toplamanın organize edilebileceğini, farklı düzeylerde farklı tiplerde 
raporların hazırlanabileceğini, internet üzerinden ve Türkiye’nin her yerinen  kolayca verilere 
erişilebileceğini gösteren bir çeşit prototipten oluşmaktadır. 

Bundan dolayı  test  için oluşturulan  yazılım uygulaması  (veri  tabanı, web  formları, veri 
işlenmesi…)  büyük  ölçüde  geliştirilebilir  olmalıdır.  Gelecekteki  tam  uygulamalar  için  bir 
temel olmalıdır. 
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Bölüm 11 : Yüzme Suyu Profilleri 

“Profiller” su kalitesini etkileyebilecek kirlilik kaynaklarının araştırılması ve envanterinin 
oluşturulmasıdır. Hassassiyetin ve potansiyel kirlilik riskinin değerlendirilmesi için her yüzme 
suyu bölgesine yönelik oluşturulmaktadır. Yüzme alanlarının mikrobiyolojik hassasiyetlerinin 
ve  ötrofikasyona  karşı  hassasiyetlerinin  araştırılması,  yöneticiler  için  elverişli  önleyici  ara‐
çların  geliştirilmesini mümkün kılmaktadır.  

Yüzme profillerinin oluşturulması aşağıdakileri gerektirmektedir : 

- Çevresel faktörler ile ilgili bilimsel bilgiler (mikrobiyolojik kaynaklar ve aktarımlar, 
Türkiye’deki  sularda  doğal mikrobiyolojik  azalma,  iklim  koşullarının  etkisi,  rüzgarın  akıntı 
üzerine  etkisi).  Hidrodinamik modelleme  Türkiye’de  atıksu  arıtma  tesislerinin  derin  deniz 
deşarjlarının değerlendirilmesi için lokal olarak halihazırda kullanılmaktadır. 

- Çeşitli  iklim  koşullarında  mikrobiyolojik  akım  ölçümlerini  kullanarak,  sıçrayan 
suların transferlerinin hidrodinamik modellemesini yaparak, erken uyarı ve öngörü ve yüzme 
suyu kalitesinin aktif yönetimi  ile  (“kısa dönem kirlilikler” vakaları) başlıca potansiyel kirlilik 
nedenlerinin değerlendirilmesi (Bkz. Direktif  2006/7/EC). 

-  Toksik siyanobakteri oluşması ile ilintili sağlık riskleri için Türkiyedeki tatlı suların 
(göller,  yavaş  akan  nehirler)  hassassiyetleri  hakkında  bilgi  edinilmesi,  çünkü  Türk  deniz 
sularında ötrofikasyon nadir olarak görülmektedir. 

Yüzme  Suyu  Kalitesi  Yönetmeliğinin  8’inci maddesinde,  yüzme  ve  rekreasyon  amaçlı 
alanları  etkileyen  potansiyel  kaynakların  kalitesinin  ve  miktarının    belirlenmesi  için 
çalışmaların  “ilgili  kurumlar”  tarafından  yürütülmesi  gerektiği  olgusu  yer  almaktadır.  Aynı 
madde  bu  çalışmaların  jeografik  ve  topografik  verileri  içermesi  gerektiğini  eklemektedir.  
Programlanan bu çalışmalar yüzme suyu profillerinin ilk çalışmalarını teşkil edebilmektedir.  

Toplanabilecek ön bilgiler: yüzme alanlarının ve numune alma noktalarının belirlenmesi, 
kentsel  ve  turistik  alanlar,  arıtma  tesislerinin  ve  atık  su  şebekelerinin    bağlantıları  ve 
verimlilikleri,  tarımsal  gıda  endüstrisi,  tarımdan  yayılan  kirlilik  (hayvancılık,  yoğun  gübre 
serpilen araziler…) gibi bilgilerdir. 

Profiller,  yüzme  alanı  hakkında  bilgi  sahibi  olan  Sağlık  Grup  Başkanlıkları  işbirliğinde 
Sağlık Müdürlükleri  tarafından  belirlenmelidirler.  Ancak,  Belediyeler  ve  diğer  Bakanlıklarla 
(Çevre,  Turizm,  Endüstri,  Tarım,  Kentleşme…)  koordineli  olarak  oluşturulmalıdır.  Atık  su 
izinlerini  vermekle  yükümlü  olan  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı,  yüzme  suyu  kalitesini 
etkileyebilecek  kirlilik kaynakları ile ilgili bilgileri toplamalıdır.  

Yüzme  alanları  çevresinde  önemli  bir  değişiklik  olması  halinde,  profiller  her  zaman 
yenilenmelidir (yeni otel, yeni atık su arıtması.....). 
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Aşağıdaki  çizimler  bir  profilin  oluşturulması  için  bilgi  gerektiren  faaliyetleri 
göstermektedir.  Yüzme  alanlarına  (veya  kabukluların    toplandığı  alanlara)    yönelik  kronik 
veya potansiyel kirlilik kaynaklarının  sayısına ve uzaklığına dayanarak,   bir “karmaşık” veya 
“basitleştirilmiş”  profile  ihtiyaç  olacaktır:     Oluşum  basamaklarını  görmek  için  aşağıdaki  2 
“çizime” bakınız  

 

Profillere ilişkin bazı teknik ayrıntılar:   

 Bir yüzme suyunun (hassassiyeti) profili nedir? 

  “Profil” yüzme suyunun kendisini (bağlantı ve fiziksel çevre, kullanım ve ekipmanlar), 
kentsel veya kırsal faaliyetlerden kaynaklanan ve bu yüzme sularının kalitesini etkileyebilecek 
yaygın deşarjları veya  komşu suların toplandığı noktaları tanımlamaktadır. 

 Hangi deşarjlar hesaba katılmalıdır ve nasıl ? 

Yüzücüler  için  başlıca  sağlık  tehlikeleri mikrobiyolojik  ajanların  (doğal  yayılım  ile  yer 
değiştiren bakteriler, virüsler ve parazitlerin) bertarafıdır (Bkz. “T90” ile ilgili Tablo A).  

UV ışınlarının doğal etkileri (güneş), osmotik şok (tuz) ve biyolojik rekabet “etki alanını” 
sahil boyunca 5 km’den daha az bir bölge  içerisinde ve yüzme alanına dökülen nehir havza‐
larının yukarı akıntılarını 20‐30 km ile sınırlandırmaktadır.   
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Yine de, bu düzinelerce kronik deşarj ham veya arıtılmış evsel atıksular, kentsel bölgeler‐
de  yağmur  sularıyla  limanların  kirlenmesi, meralardaki  kırsal  akaçlama  havzalarının  yukarı 
akıntılarından veya çiftliklerden gelen büyükbaş hayvan gübreleri, ve de fırtına (fırtına suyu‐
nun taşması), kırılma (atık su şebekesi veya pompalama tesisindeki)  anlamına gelebilmekte‐
dir.  

Tablo A : Sıcaklığa: 20°C  ‐‐ (5°C)  ve hava koşullarına bağlı “T90”  (Deniz suyundaki germ 
popülasyonunun %90’ının yok edilme için gereken süre)  

 

T. 90 (saat)   GÜNEŞLİ   

(UV ışınları)

 BULUTLU 

E. Coli  5 ‐‐ (50)  35 

Salm., I.E.  15 ‐‐ (100)  70 ‐‐ (300) 

Virus A.H.  70  300 

Astrovirus  300 ‐‐ (600) 400 ‐‐ (700) 

giardia  2  50 

Cryptospor.  50  100 

Belirli  bir  deşarj  noktasının  yüzme  alanını  gerçekten  etkileyip  etkilemeyeceği 
değerlendirilerek bir  ilk seçim/ sıralama yapılması gerekmektedir. Bunun  için, mikrobiyolojk 
akıntıların  ve  kaynaktan  yüzme  noktasına  kadar  taşınma  sırasında  etkinin  hafiflemesinin 
tahmin edilmesi  için  “karakteristik”  sayısal değerler  (Aşağıdaki örnekte E.Coli  için  çeşitli  su 
tiplerindeki  olağan  konsantrasyonlar  verilmektedir)  ve  basit  bir  hesap  çizelgesi 
kullanılmaktadır.  
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Bu  ilk  basamaktan  sonra,  seçilmiş  olan  dökülme  noktaları  gerçek  akışlarının  değer‐
lendirilmesi için çeşitli koşullarda (kuru hava, şiddetli yağmur…) izlenecekdir. Atıksu şebekel‐
erinin ve  tesislerinin “kritik noktaları”  için, potansiyel kırılmaların ve kaza sonucu meydana 
gelen taşmaların sıklığı ve etkisi değerlendirilecektir.  

 Kıyı şeridi boyunca ( veya tatlı su yüzme alanları için göl/nehir setleri)  sızan su de‐
şarjı ve taşınma sırasındaki mikrobiyolojik yer değiştirme için sistematik olarak bir hidrodi‐
namik modellemeye ihtiyacımız varmıdır?  

Hayır,  izole edilmiş bir yüzme alanı olması durumunda, potansiyel etkisi olan birkaç km 
uzaktaki sadece 1 veya 2 deşarj noktasının karmaşık modellermesine ihtiyaç duyulmamakta‐
dır.  Böyle  bir  durumda,  bu  kaynakların  etki  düzeylerinin  değerlendirilmesi  için,  basit  bir 
matematiksel  formül  kullanılarak  “basitleştirilmiş”  bir  profil  oluşturulabilir  (Örn.  1  atıksu 
arıtma tesisi, 1 küçük nehir…) normalde ve yağmur/rüzgar/akıntı gibi kötü  koşullarda ve bir  
kırılma olması halinde). Bir kırık meydana gelmesi durumunda veya kötü hava koşulları önce‐
den  tahmin  edildiğinde,  önleyici  önlemlerin  önceden  alınmasıyla,  plajda  “aktif  yönetim”in 
yürütülmesi sağlanabilir.  

5,  10  veya  20 dökülme noktası  ve  1  veya  2 nehir  ağzı bir  yüzme  alanı üzerinde etkili 
olduğu  zaman, kümülatif etkileri dahil etmek ve akıntı  ile  rüzgar, dalga, gelgit etkilerini de  
daha  kesin olarak hesaba  katmak  için  ,  komşu  kıyı  sularının hidrodinamik modellerinin  çı‐
karılması gerekli hale gelmektedir.   

 

Gelgit akıntılarıyla “Touques” kıyı su taşmalarının mikrobiyolojik etki modeli  
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Eğer  kıyı  suları  sığ, düzenli bir dibe  sahip  ve  genellikle  çok  katmanlı değil  ise, bir   2D 
modeli (iki boyutlu) (50 ‐ 100 m bir “elek büyüklüğü” ile) yeterli olacaktır. Diğer durumlarda 
(düzensiz kayalık dip zemin, katmanlı sular, su kolonunda değişen akıntı ve mikrobiyal kon‐
santrasyon), 3D modeli (üç boyutlu) gerekecektir. 

 Bir profilin nihai amaçları nelerdir ? 

Profil 3 temel hedefi amaçlamaktadır :  

 Atıksu sisteminde kırılma olması veya kötü iklim koşulları durumunda önceden önley‐
ici önlemleri ile yüzme sularının “aktif yönetimi”. 

  Başlıca  dökülme  noktalarındaki  karışmaların  yüzme  suyu  kalitesi  üzerindeki  etkileri 
hakkındaki  bilgiler  sayesinde,  gelecekte  gerçekleştirilecek  önleyici  faaliyetler  ve  çalışmalar 
için önceliklerin belirlenmesi. 

  Yüzmeye  geldikleri  suların  kalitesi  için  tehdit  oluşturan  başlıca  kaynaklar  ve  sağlık‐
larının korunması için alınan önlemler hakkında halkın bilgilendirilmesi. 

 Ötrofikasyon  riski  ile  ilgili  son bir husus  (fitoplankton oluşmasının kaynağı olan N‐P 
(Nitrojen‐Fosfat) girdilerinin olduğu başlıca suların veya yeşil alg / aşırı makrofit çoğalmasının 
engellenmesi) ve sağlık  için   potansiyel ters etkiler; toksik algler (Örn.: denizde dinoflagella, 
göllerde  ve durgun  nehirlerde  siyanobakteriler), UV  tarafından  bertarafa  karşı  bacterilerin 
koruması, ve güvenlik, kokular…. ulvae veya enteromorphae gibi makrofitlerin oluştuğu du‐
rumlardaki problemler. Bu hususular nedeni  ile halk bilgilendirilmeli ve besleme kaynakları 
azaltılmalıdır (atık suların denitrifikasyonu, fosforsuz deterjanlar, hayvansal gübre yönetimi, 
tarımda gübre kullanımının azaltılması…). 

 Profil güncellenmeli mi?  

Evet, eğer kalite “mükemmel” olmayıp, sabit değil ise, yüzme suyunun kalite sınıflandır‐
masına  bağlı bir sıklıkta tekrardan değerlendirilecektir. “Yetersiz kalite” için 2 yıl (yüzde 95 > 
500 E.Coli/100 ml), “Yeterli kalite” için 3 yıl, “İyi kalite” için 4 yıl. 
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A‐ Karmaşık Profil   

Çoklu Mikrobiyolojik Kirlilik Kaynaklarının Etkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüzme alanının ve 

- Ekipmanların 
- Ziyaretçi yoğunluğunun 
- İzleme ve çalışma noktalarının 

tanımlanması 

Bağıntılı boşaltma 
havzasının doğal çevresinin ve 
insan faaliyetleri sonucu 
oluşan kirletme baskılarının  
tanımlanması 

Her kaynağın potansiyel 
etkisinin kaba tahmini 

Su kalitesi için mikrobiyolojik 
eğilimlerin kayıtları, su/iklim 
verileri bağlantısı (yağmur, 
rüzgar, akıntı, gelgit…) 

Kronik veya potansiyel fekal 
kirlilik kaynaklarının envanteri 

 

Her 3‐4 yılda bir güncelleme 

Önceki ötrofikasyon olayları 
ve toksik oluşum veya 

makrofit gelişmesi riskinin 
değerlendirilmesi 

Kaynakların ilk değerlendirmesi/ 
sıralanması. Kaynakların ve izleme 
noktalarının kalitesini etkileyen 

kritik plüviyometrik (yağış miktarı) 
düzeyleri. 

Eğer ötrofizasyon var ise, 
Nitrojen (N) ve Fosfat (P) 

kaynakları verileri ve kontrol 
yöntemleri 

 
Modelleme(2 veya 3 boyutlu): 
‐ Boşaltma havzalarının yayılmış girdileri 
‐ Nehirlerde ve denizde doğal  yer değiştirme, 
akıntı ve yayılma (deşarj karışması) 
‐ Atıksu ve yağmur suyu şebekelerinin durumu 

Modellerin onaylanması ve en kötü durumların simülasyonu 

Kuru ve yağışlı havalarda başlıca 
kaynakların in‐situ (laboratuvar çalışması) 

çalışılması 

+ “Kritik noktaların” değerlendirilmesi 

Profilleri tanımlayan özet yazı: 

- Başlıca risk kaynaklarına yönelik önleyici 
çalışmalar için önceliklerin sıralanması 

- Yüzme suyunun aktif yönetimi için karar rehberi 



 

A14 B16 D14 Yüzme Suları Rehber Kitabı  97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüzme alanının ve 

- Ekipmanlar, ziyaretçi yoğunlu 
- İzleme yerlerinin ve çalışma noktaları  

tanımlanması 

Lokal hidrodinamizm,  

ve  denizlerde  doğal  yer 
değiştirme  ve 

kirliliğin yayılması

Kronik  ve  potansiyel  kirlilik 
kaynaklarının  ön‐
değerlendirmesi  

(seyrek ve/veya uzak)

Önceki ötrofizasyon  

olayları 

 (plankton oluşumları,  

Su kalitesi için  

mikrobiyolojik  
Değişken 

Risk oluşumu için mikrobiyolojik 

akışın minimum düzeyinin veya etkisinin   

Eğer  risk  yok  ise,  profili 
tanımlayan özet 

Her 4 yılda bir güncelleme 

Her zaman 
iyi 

En kötü koşullarda kirlilik kaynakları üzerinde in‐situ 
(laboratuvar) ölçümler ve  mikrobiyolojik yerdeğiştirme / 
yayılma basit  modelinin kullanımı.  

Durumların “Risk noktasında” doğrulanması. 

Eğer ötrofikasyon var ise,  

Nitrojen  (N)  ve  Fosfat 
(P)kaynakları verileri  

ve kontrol yöntemleri 

B – Basitleştirilmiş profil  

Seyrek veya uzak kirlilik kaynakları 

         Profillere ilişkin özet yazı. 

-Tespit edilen “risk noktasında”ki durumlar için teklifler 
(önleyici çalışmalar ve aktif 

Yönetim) 
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Aşağıda yer alan tablo profillere yönelik ön bilgi envanteri için kullanılabilmektedir: 

İl Sağlık Müdürlüğü kodu veya adı   

İlçe Sağlık Grup Başkanlığı kodu veya adı   

Yüzme suyu alanı    

Numune alma noktası adı veya kodu   

Yüzme suyu yöneticisi   

Yüzme  faaliyetininin  çevresinde  bulunan 
ekipmanlar (tuvaletler, duşlar, vs..) 

 

Bu  ekipmanlar  yüzme  suyu  için  kirlilik 
kaynağı olabilir mi ? 

 

Alanın etrafında sosyal tesis mevcudiyeti    

Bu  sosyal  tesisler  kontaminasyon  kaynağı 
olabilir mi ? 

 

Civarda herhangi bir nehir ağzı veya başlıca 
yağmur suyu boşalma noktası biliyor musunuz ? 
(Örn. < 5 km) 

 

Atık su derin deniz deşarjı mevcudiyeti var 
mı? 

 

Atık su arıtımı mevcudiyeti var mı?   

Deşarjlar için ölçüm mevcudiyeti var mı?   

Kıyı akıntıları, rüzgar etkisi ?   

Geçmişte  bu  alan  kontaminasyona  maruz 
kalmışmıdır  (örneğin  şiddetli  bir  yağmur 
sonrası) 

 

Genel görüş   
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Bölüm 12 : Yüzme Suyu Kalitesinin Geliştirilmesi İle İlgili Genel 
Hususlar 

Yüzme alanlarının kalite  seviyesi ne olursa olsun,  iyi olan düzeylerinin korunması veya 
iyileştirilmesi  için eğer  yüzme  alanlarının muhafaza edilmeleri  gerekli  ise  kalıcı bir  kaliteye 
ulaşılması için gerekli olan bütün metotlar uygulanmalıdır.     

Bu  nedenle,  yüzme  alanı  çevresinin  çok  iyi  bilinmesi,  mevcut  ve  olası  bütün  kirlilik 
kaynaklarının  ortaya  çıkarılması  kesinlikle  şarttır.  Bakteriyolojik  kaynaklar  açısından  bu 
gereklidir.  Ancak  ötrofikasyondan  dolayı,  nitrat  ve  fosfat  birikimi  kaynakları  da  tasnif 
edilmelidir.    

Son  olarak,  yeni  Yüzme  Suyu  Direktifi  her  yüzme  alanının  profilinin  çıkarılmasını 
gerektirmektedir. Bu profiller yüzme alanının çevresi hakkında bilgi edinmenin en iyi yoludur. 
Çünkü  yüzme  alanlarının meteorolojik  ve  hidrodinamik  etkisini  gösterebilme  ve  olası  bir 
kirliliğin oluşumunu öngörebilmeye imkan tanımaktadır. 

Olası  ve  mevcut  kirlilik  kaynaklarının  kayıtları  tamamlandıktan  sonra,  ilgili  bütün 
birimlerle birlikte (Çevre ve Orman, Kültür ve Turizm, Sanayi, Tarım ve Köy işleri Bakanlıkları 
ve yerel yönetimler …)  zaman  içerisinde bu kaynakların baskısının azaltılması  için  toplu bir 
çalışma yapılması gerekli olacaktır. 

Uygulanan operasyonlara coğrafik sektör ve müdahale şekillerine göre öncelik verilmesi 
çok önemlidir.  Öncelikli kriterler aşağıdaki gibidir:  

- Yüzme  alanlarının  kalite  düzeyi    (Yüzme  alanlarının  iyi  koşullarının  ve  kalitelerinin 
korunması  için  mümkün  olan  herşeyin  yapılması.  Bazı  sorunlar  veya  değişimler 
yaşayan bir yüzme alanına kalıcı olarak iyi kalitede olduğunun söylenmesi).  

- Yüzme alanının ziyaret edilme sıklığı, stratejik önemi (Örnek : önemli bir turistik alan 
veya gelişmekte olan bir alan), 

- Müdahale kolaylığı 

Yüzme Alanı Çevresinin İyi Bilinmesi 

Su  havzası  yüzme  alanının  yukarı  bölgesinde  konumlandırılmasını  veya  bu  havzanın 
büyük  bir  bölümünün  araştırılmış  olması  ve  olası  bütün  kirliliklerin  kaydedilmiş  olmasını 
gerektirmektedir: 

- kentsel  atık  su  arıtma  tesisi;  evsel,  topluluğa,  otel,  kamp  alanları  veya  sanayi 
alanlarına yönelik, 

- Kentsel  atıksu  arıtma  tesislerinin  deşarj  noktaları,  fırtına  sonucu  su  taşkınlarının, 
yağmur suyu kanallarının deşarj noktaları, 

- Pompalama istasyonlarının, 
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- Hayvan  çiftiliklerinin,  domuz  ve  inek  gübrelerinin  ve mera  alanlarının  veya  gübre 
yayılmış alanların mevcudiyeti,  

- Sanayiler ve özellikle gıda sanayileri, 

Genel  bir  bakış  açısına  sahip  olunması  amacıyla,  bu  bilgilerin  tamamı  bütün  su 
alanlarının sınırlarını gösteren bir harita üzerinden gösterilmelidir. 

Buna  rağmen, bu  farklı kaynaklar hakkında bazı kalitatif ve kantitatif bilgiler elde edil‐
melidir: 

- Kentsel atık su dağıtım ağı tipi (ayrı, münferit, ortak). 

- Kentsel atık su arıtma kapasitesi ve düzeyi. 

- Pompala istasyonları (tele objektifli alarm, tele objektifli yönetim, sorun olması 
halinde müdahil olacak tarafların fiziki yakınlığı,…) 

- Gıda sanayilerinden kaynaklanan atık tipi.  

- Depolama çiftliklerinin büyüklüğü, inek ve domuz mera çukurlarının kapasitesi,  

- ... 

Bu bilgilerin  tamamı, alandan numune alımları  çerçevesinde veya yeni gelişmeler kap‐
samında elde edilen yeni veriler doğrutusunda düzenli olarak güncellenmelidir.   

Kurulum   projeleri üzerinde  tartışmaların  yapılabilmesi,  kirlilik  riskinin önlenmesi  veya 
proje dosyasında yazılı olan çözümlerden daha etkili çözümler amacıyla kullanılmalıdır.   

Risklerin Azaltılması veya Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Eylemlerin Geliştirilmesi 

Söz  konusu  eylemlerin  çoğu  sadece  Sağlık  birimleri  tarafından  yürütülememektedir.  
Sağlık  birimlerinin  hedeflenen  çalışmadan  sorumlu  olan  ilgili  birimlerle  birlikte  çalışması 
gerekmektedir. Ancak Sağlık birimlerinin gelişigüzel atılma, ya da  işleyiş bozukluğunun etkil‐
eri veya özellikle yüzme alanı olmak üzere doğal ortama atılmaları konusunda somut kanıt 
sağlanmasında önemli bir görevi bulunmaktadır.    

Herşeyden önce Sağlık birimleri anlık kötü sonuçların nedenleri üzerinde çalışabilmelidir: 

a) Yağmurlu hava : 

- Yağmur sularının atık sulardan iyi ayrıştırılmaması, 

Kontaminasyon her yağmurda az, çok tekrarlanmaktadır. Kesin çözüm atık su sisteminin 
analiz edilip onarılmasını gerektiren her 2 sistemin tamamen ayrılmasıdır. Bu konu sistemler‐
den  sorumlu  topluluğun  veya  toplulukların  dikkatine  sunulmalıdır.  Atığının  yüzme  alanına 
ulaşmayacağı bir yağmur suyu akışının sağlanmasıyla ara bir çözüm bulunabilmektedir.  
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- Ortak şebeke sisteminin doğrudan deşarjı (fırtına sonucu su taşkınları) 

Eğer yağmur suyu ve atık su ayrımı öngörülmemiş ise, doğru boyutlandırılmamış olması 
halinde yağmur suyu akışının değiştirilmesi ya da dökülme noktasının, yüzme alanını etkile‐
meyecek bir noktaya çekilmesi gereklidir.  

- Yağmur suyunun doğrudan deşarjı 

Eğer  yağmur  suyu  atık  sularla  karışmadan  yoğun  bir  şekilde  kontamine  olmuş  ise  bu, 
kontamine  alanlardan  akıntı  sularını  aldığı  anlamına  gelmektedir  (gübre  yayma  alanları, 
gübre  depolama  veya  inek/domuz  gübresi,  meralar...).  Tarım  tesislerinden  sorumlu  olan 
birimlerle gereken faaliyetlerin yürütülmesi gerekmektedir:  

1) Depolama, gübre yayma, vb. kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi (su 
alanına olan mesafe, gübre yayma için kullanılan toprağın eğimi …),  

 2)  Tesis  sahiplerinin  işletmelerinin  sebebiyet  verebileceği  sağlık  riskleri  hakkında 
bilgilendirilmesi 

b) Kuru hava : 

Arıtma  sisteminde  veya  pompalama  tesisinde  kaza  sonucu  meydana  gelen  işleyiş 
bozukluğu sebebi ile arıtım olmaksızın yapılan doğrudan deşarjlar  

İşleyiş  bozukluğunun  olduğu  bir  yüzme  alanının  yukarı  bölgesinde  oluşan  bir  vakanın 
tespit edilmesini müteakiben  (alanda ziyarette bulunarak veya yönetimle  temasa geçerek), 
vakanın  incelenmesinde,  işleyiş bozukluğunun nedenlerinin  tespit edilip edilmediğini, kalıcı 
çözümlerin  geliştirilip  geliştirilmediğini  ve  bir  uyarı  ağının  kurulup  kurulmadığını  kontrol 
etmek  için  Sağlık  Birimleri  yönetimlerle  birlikte  çalışmalıdır.  Yönetilmeyen  her  türlü  olay 
yüzme suyundan sorumlu sağlık birimlerine ve belediyelere aktarılmalıdır. Bu bilgilendirme 
tedbir açısından geçici kapatma ve güçlendirilmiş izleme için yol gösterici olmaktadır.  

- Ana kanalizasyon sisteminde kırılma/çatlama 

Bir  şebeke  hatası,  bakım  yetersizliği  veya  kötü  kurulumdan  kaynaklanmaları  durumu 
hariç,  bu  gibi  kazaların  öngörülmesi  çok  güçtür.  Verilen  bu  somut  varsayımlarda  sorunlar 
tekrar etmektedir ve bunlara ilişkin kesin sonuç ise şebekenin gözden geçirilmesi, onarılması 
ve bakımının yapılmasıdır.   

Kaza  sonucu  meydana  gelen  kırılma/çatlamalarla  ilgili,  sadece  uyarı  önlemleri  uygu‐
lanabilmektedir. Bu nedenle, yönetim birimi olabildiğince kısa sürede bilgilenmeye ve sağlık 
birimleri  ile  yüzme  alanı  yöneticilerini  kirlilik  riskleri  hakkında  haberdar  etmeye  organize 
edilmelidir. Bir uyarı sisteminin oluşturulması için bir kez yönetim birimiyle biraya gelinmesi 
gerekmektedir.   

Ortalamada kötü kalitede sınıflandırılan bir yüzme alanında tekrarlanan veya sürekli kir‐
lilik olması halinde, araştırılacak kirlilik nedenleri çoğunlukla doğal kaynaklı değildir ve berta‐
raf edilmeleri acilen kararlaştırılamayacak ve uygulanamayacak zahmetli ve pahalı bir çalış‐
manın  yapılması  gerekeceği  anlamına  gelmektedir. Ancak  Sağlık  birimlerinin  görevi  sürekli 
olarak değerleme çalışması yapmak ve konuyu karar alıcıların bilgisine sunmaktır. 
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Sürekli Kirliliklerin Çeşitli Nedenleri ve Uygulanacak Çözümler: 

- Su  borularında  çatlaklar,  kötü  su  geçirmezlik  özelliği,  bakımsızlıktan  dolayı 
borularda kapasite yetersizliği : 

Şebeke  yöneticisi  şebekeyi  teftiş  ettirmelidir  ve  sızıntı  olan  alanları  kaydetmelidir; 
sonrasında da iyileştirme operasyonları organize etmelidir.  

Atık suların şebekeye boşaltılmasında ve doğrudan deşarjlarında bağlantı kopukluğu 
veya kötü bağlantı (yağmur suyu şebekesi içerisine atık su) : 

  Şebeke yöneticisi veya belediye atık su şebekesine dökülmüş olması gereken bütün 
uygunsuz deşarjların ortaya çıkarılması için teftiş yapmalıdır. Bu konuyu dikkatlerine sunmak 
ve eyleme geçmelerini hızlandırmak için Sağlık Birimi ilgili topluluklarla çalışmalıdır.    

- Kentsel atık su arıtma tesisinin yüzme alanına deşarjı : 

Arıtılmış  su en  sık kontamine olan  sudur ve eğer deşarj noktası bir yüzme alanına çok 
yakın olursa,  sulandırma ve kendi kendine  temizleme etkinin yeterli ölçüde azaltılması  için 
yeterli olmamaktadır.   

Birinci  çözüm:  Deşarj  noktasının  değiştirilmesi,  mümkün  ise  akış  yönünün  yüzme 
alanından çevrilmesi.  

İkinci çözüm: Deşarj sularının dezenfeksiyon arıtımlarının uygulanması. Bu çözümün çok 
dikkatlice  incelenmelidir çünkü çok maliyetlidir ve yakınlardaki deşarjlar  tarafından örneğin 
şiddetli yağışlarından kaynaklanan su taşkınlarıyla yok edilebilmekte ve daha yoğun bir kirlilik 
getirebilmektedir.  

Üçüncü çözüm: Uygulanabildiğinde farklı açılardan çok ilginç bir çözümdür. Arıtılmış atık 
suların yeniden kullanımı söz konusudur, örneğin sulama için. Bu çözüm bütün durumlar için 
uygun değildir. Suyun kullanımının kentsel atık su arıtma tesisinin yakınında yapılabilmelidir. 

- Atık su şebekesi veya kentsel atık su arıtma tesisi olmayan ortak şebekeler :    

Bu gibi durumlar deşarjların yaygın olduğu bir ortam için en olumsuz durumlardır. Çünkü 
sektörün bütün kirliliği tek bir yerde yoğunlaşmaktadır.   

Ilgili  Bakanlığın  ve  şebekeden  sorumlu  belediyenin  veya  belediyelerin  öncelikleri 
arasında,  şebeke nerede olursa olsun deşarjdan önce bu  suyun  arıtımının olması  gerektiği 
çok açıktır.  

Bir yüzme alanının bulunması nedeniyle, Sağlık Birimleri atık su arıtım tesislerine yönelik 
çalışmaların kısa sürede gerçekleştirilmesi ve  finansal organizasyonlar  için   öncelikler  listesi  
oluşturulması amacıyla girişimlerde bulunmalıdır.  

- Gıda sanayisi atık suyu :    

Gıda sanayileri genellikle organik ve jerm atıkları üretmektedirler. Eğer atıkları evsel atık 
sınıfında değilse, arıtılmamış pis suları atık su şebekesine boşaltmamalıdırlar. Bu deşarjlar, ya 
kendi kendilerine ya da neden olan şebekenin bozulmasıyla alım aparatlarının orta kısmından 
kontaminasyona veya suyun kalitesinin bozulmasına sebebiyet verebilmektedirler  (borulara 
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zarar veren su taşkınından dolayı tıkanma, akabinde sızıntılar...). Bu sebepten dolayı, arıtım 
şebekesine  boşaltılmadan  önce  kullanılan  suyun  ön  arıtımından  geçmiş  olduğundan  emin 
olunmalıdır ya da herhangi bir bakteriyolojik kontaminasyona sebebiyet vermeden, su  tam 
bir arıtmaya tabi tutulmalıdır. Bunun tersi bir durumda, Sağlık Birimi durumun iyileştirilmesi 
için  bu  sanayilerin  tavsiyeleri  uygulayıp  uygulamadıklarını  izlemekle  sorumlu  olan  kişiyle 
çalışmalıdır.  

Eğer  bir  yüzme  alanının  kalitesinin  bozulmasındaki  neden  yaygın  atık  ise,  kaynakların 
araştırılması ve arıtımları sadece uzun vadede ve çeşitli paydaşların işbirliğiyle yapılacaktır.  

İlk  safhanın  amacı  çok  büyük  çaplı  deşarj  alanı,  örneğin  yarı münferit  gibi  alternatif 
çözümlerin getirebileceği kötü işleyen münferit su arıtma olabilmektedir.  

Düzgün  işlemeyen münferit su arıtma tesislerinden gelen deşarjlar konusunda, eksiksiz 
bir alan araştırması yapılmalıdır. Bu sebepten dolayı Sağlık Birimlerinin Belediye meclisleri ile 
çalışmaları gerekmektedir. 

Tarımsal kaynaklı yaygın deşarjlar, aynı zamanda ve çoğunlukla alg çoğalmasının gelişim 
nedenini oluşturmaktadırlar.Toplumun bilinçlendirilmesi, mevcut metotların farklı metotlarla 
değiştirilmesi  ve  düzenlemelerin  yapılabilmesi  için  sadece  güçlü  bir  ulusal  eylem  planı 
yürütülebilir.   

Dolayısıyla bu  eylemlerin  yürütülmesinde müdahil  olan  ilgili  kişilerin  karar  almalarının 
kolaylaştırılması  amacıyla,  Sağlık  Birimlerinin  yüzme  alanlarından  elde  edilen  sonuçların 
analitik  izlemesi  ve  olası  kirlilik  kaynaklarının  ve  yüzme  alanlarının  transfer  edilmeleri 
yöntemlerinin  daha  iyi  bilinmesi  için  yürütülmüş  olan  bütün  araştırmalar  konusunda 
bilgilendirilmesi önemlidir. Bu bilgi çeşitli Bakanlıklarla, Devlet kuruluşlarına, mahalli  idarel‐
ere ve halka gönderilmelidir; böylece bir yandan vatandaşlar nerede risk olmadan yüzebile‐
ceklerini bilmekte ve diğer bir taraftan da bu konulardan zaman içerisinde haberdar olmakta 
ve çevresinin iyileştirilmesi için bir eylem ve baskı gücü haline dönüşmektedir.    

Sağlık birimleri aynı şekilde bütün yeni tesisler konusunda da temkinli olmalıdır ve her‐
hangi  bir  yüzme  alanı  üzerinde  olumsuz  etki  yaratıp  yaratmayacaklarını  kontrol  etmelidir. 
Sağlık birimleri projelerin geliştirilmesinde görüş bildirmeli ve  risk  teşkil edebilecek bir de‐
şarja karşı çıkmalı veya arıtma koşulların veya arıtmanın geliştirilmesine taraf olmalıdır.  

Son  olarak,  atık  su  arıtımı,  yüzey  sularının  ve  özellikle  yüzme  alanlarının  kalitesinin 
bozulmasında birincil neden teşkil ettiğinden, atık su arıtma tesislerine yönelik bir teknik de‐
stek biriminin kurulması önemle tavsiye edilmektedir. Bu birim tesislerin çalışmasını kontrol 
etmekle, mahalli  idarelere  sürdürmeleri  gereken  gelişmeler  hakkında  danışmanlık  hizmeti 
vermekle ve bu tesislerde çalışacak kişilere eğitim vermekle yükümlü olacaktır. Ayrıca, Sağlık 
Birimlerinin  kendilerini  toplu  veya münferit  su  arıtımı  konusunda  bilgilendirmeleri  de  çok 
olumlu bir girişim olmaktadır. Çünkü böylelikle alanda yaptıkları teftişler, tasarlanan projeler 
hakkındaki  görüşleri  ve  yöneticiler  veya  karar  alıcılarla  yaptıkları  müdahaleleri  teknik 
uzmanlık ile desteklenmektedir.   
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