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YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:
YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE

ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı 
Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmeliğin adı “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında  
Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve fıkraya (k) bendi eklenmiştir.

“e) Havuz suyu operatörü: Yüzme havuzlarında kullanılan suyu kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik yönden 
kullanıma hazırlayan, bu konuda eğitim almış ve en az lise mezunu kişiyi,”

“k) Mesul müdür: Teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi 
almış, en az lise mezunu kişiyi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4)  Mikrobiyolojik  analizler  için  en  az  500  mililitre  su  numunesi,  steril  cam  veya  suyun  niteliğini  

değiştirmeyen  plastik  şişelere  alınır.  Havuz  suyu  dezenfeksiyonunda  klor  ya  da  klorlu  bileşiklerin  kullanılması  
durumunda  sodyum tiyosülfatlı  şişe  kullanılır.  Mikrobiyolojik  analizler  için  alınan  numuneler,  güneş  ışınlarından 
korunarak  (5±3)  °C’de  ısıyı  muhafaza  edebilen  taşıma  kapları  ile  en  kısa  zamanda  laboratuvara  gönderilir.  
Numunelerin alımından laboratuvara ulaştırılması arasındaki süre on iki saati geçemez.”

“(6) Havuz suyundan numune alma işi Müdürlük veya numune alma konusunda akredite olmuş ve Bakanlıkça 
yetkilendirilmiş kamu kurum veya kuruluşları ile özel laboratuvarlar tarafından yapılır. Ancak, bu durum Bakanlık ve  
Müdürlüğün denetim, izleme ve numune alma yetkisini  ortadan kaldırmaz.  Analizler,  aşağıda belirtilen hükümler  
çerçevesinde, Bakanlık laboratuvarlarında veya 7 nci maddede belirtilen şartları taşıyan ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş  
diğer kamu, kurum ve kuruluş laboratuvarları veya özel laboratuvarlarda yaptırılır.

a) Her türlü numune alma ve analiz ücretleri yüzme havuzu işleticisi tarafından ödenir.
b) Laboratuvarlar, Müdürlükçe alınan su numunelerinin analiz sonuçlarını raporlamanın yapıldığı gün içinde e-

posta, belgegeçer veya posta ile Müdürlüğe ve yüzme havuzu işleticisine iletir. Yüzme havuzu işleticisine gönderilen 
raporlar, denetim esnasında denetim elemanlarına gösterilmek üzere yüzme havuzu işleticisi tarafından bir yıl süreyle 
saklanır.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“ç) Mikrobiyolojik analizler için alınan numunelerin, güneş ışınlarından korunarak (5±3) °C de ısıyı muhafaza 
edebilen taşıma kapları ile en fazla oniki saat içinde laboratuvara taşınabilecek düzenlemeyi sağlamaları,

d) Özel laboratuvarların işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmaları,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri  aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.
“a) Yüzme havuzu işleticisi, mesul müdür, havuz suyu operatörü ve sertifikalı cankurtaran istihdam etmek  

zorundadır. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) ve (k) bentlerindeki şartları birlikte haiz olmak kaydıyla, mesul  
müdür ve havuz suyu operatörü aynı kişi olabilir.”

“c)  Kullanıcıların  yüzme  havuzuna  mayoyla  girmeleri  sağlanır.  Tesislerde,  bütün  kullanıcıların,  yüzme 
havuzuna girmeden önce duş alabilmelerini ve ayak dezenfeksiyonu yapabilmelerini sağlayacak düzenleme yapılır.”

MADDE 6 – Aynı yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yüzme havuzlarında çalışan ve yüzme suyu hazırlamasından sorumlu havuz suyu operatörlerine yönelik 

eğitimler Halk Eğitim Müdürlükleri ve/veya Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Havuz suyu operatörü ve mesul müdür ile ilgili geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce havuz suyu operatörlerine yönelik düzenlenen 

eğitimleri  aldığını  ve  hâlihazırda  en  az  bir  yıl  havuz  suyu  operatörlüğü  yaptığını  belgelendirenler,  havuz  suyu 
operatörlüğüne devam edebilirler.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren şartları haiz ancak, havuz suyu operatörü ve mesul müdürü  
bulunmayan havuzlar, 31/5/2012 tarihine kadar gerekli düzenlemeleri yapar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.



MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

6/3/2011 27866

Ek–1

Kimyasal Özellikler

Parametre
Analiz Aralığı

Birim
Sınır Değerler

En az En çok

Siyanürik asit (1)

Ayda bir defa mg/L

- 100

Biguanid2 2 30

Hidrojen Peroksid (2) 40 80

pH (2) 6,5 7,8

Amonyum (2) 0,5

Nitrit 0,5

Nitrat 50

Bakır 1

Alüminyum 0,2

Toplam alkalinite (2) (CaCO3) 30 180

Bağlı klor (3) 0,2
Kapalı yüzme havuzu suyu serbest 
klor (3) 1 1,5

Açık yüzme havuzu suyu serbest 
klor3 1 3

Serbest klor (4) 0,3 0,6
___________________

(1)  Suyun  dezenfeksiyonunda  stabilizatörlü  klor  bileşiklerinin  kullanıldığı  havuzlarda 
bakılır.  

(2)  Suyun  dezenfeksiyonunda  “hidrojen  peroksit  +  biguanide”  kullanılması  halinde 
hidrojen peroksit 40-80 aralığında olmalıdır. Bu durumda pH 8,2 , amonyum 1,5 ve toplam 
alkalinite  220  düzeyine  kadar  uygun  kabul  edilir.  Bu  havuzlarda  serbest  klor  ölçümü 
yapılmaz, hidrojen peroksit ve biguanide ölçümü yapılır. 

(3) Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşiklerin kullanıldığı havuzlarda bakılır. 
(4)  Suyun dezenfeksiyonu için ozon, UV, klordioksit ve diğer dezenfeksiyon sistemlerinin 

kullanıldığı havuzlarda aranacak düzeydir.  

NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.

Ek–2



Fiziksel Özellikler
Parametre Analiz Aralığı İstenen Değer

Renk Ayda bir defa Pt/Co olarak 10 birim

Bulanıklık Ayda bir defa SiO2 veya Jakson birimi olarak 5 birim ya da NTU 
veya FNU olarak 0,5 birim

Sıcaklık (1) Ayda bir defa

En az En çok

Kapalı havuz 26 oC 28 oC

Açık havuz 26 oC 38 oC
_______________

(1) Sıcaklık ölçümü havuz mahallinde yapılır. 

   Ek–3

Mikrobiyolojik Özellikler

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

Toplam koloni (jerm) 
sayısı  TS EN ISO 6222

Ayda bir defa

200 CFU(3) /ml

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

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

Pseudomonas aeruginosa TS EN ISO 16266 0/100 ml

_________________

(1)  Laboratuvarlar önerilen metot dışında, referanslarını göstermek şartı ile başka bir 
metodu da  kullanabilir. 

(2)  Yüzme havuzu kullanımının yoğun olduğu dönemlerde analiz sıklığı ayda iki defa 
olmalıdır. 

(3)  CFU Colony Forming Unit (koloni oluşturan birim). 



Ek–4

İşletmeci Tarafından Yapılacak Analizler

Parametre Analiz 
Aralığı Birim

Sınır Değerler

En az En çok

Sıcaklık

Kapalı Yüzme 
Havuzu 

İlki havuzun 
kullanımından önce 
ve izleyen 4’er 
saatlik aralıklarla 
olmak üzere günde 
en az 3 defa

o C
26 28

Açık Yüzme 
Havuzu 26 38

Biguanid1 mg/L 2 30

Hidrojen Peroksid (1) mg/L 40 80

pH (1) Tatlı ve 
Deniz suyu 6,5 7,8

Açık ve kapalı 
yüzme 
havuzları

Serbest klor (2)

Kapalı yüzme 
havuzu mg/L 1 1,5

Açık yüzme 
havuzu mg/L 1 3

Serbest klor (3)
Açık ve kapalı 
yüzme 
havuzları 

mg/L 0,3 0,6

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

Toplam alkalinite (1) 

(CaCO3)  Haftada bir defa mg/L 30 180

Renk  Her gün Pt/Co olarak 10 birim

Bulanıklık  Her gün SiO2 veya Jakson birimi olarak 5 birim ya da 
NTU veya FNU olarak 0,5 birim

_________________

(1)  Suyun dezenfeksiyonunda hidrojen peroksit+biguanide kullanılması halinde hidrojen 
peroksit 40-80 aralığında olmalıdır. Bu durumda pH 8,2 ve toplam alkalinite 220 düzeyine 
kadar uygun kabul edilir. Bu havuzlarda serbest klor ölçümü yapılmaz, hidrojen peroksit ve 
biguanide ölçümü yapılır. 

(2) Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşiklerin kullanıldığı havuzlarda bakılır. 
(3) Suyun dezenfeksiyonu için ozon, UV, klordioksit ve diğer dezenfeksiyon sistemlerinin 

kullanıldığı havuzlarda bakılır. 
(4)  Suyun  dezenfeksiyonunda  stabilizatörlü  klor  bileşiklerinin  kullanıldığı  havuzlarda 

aranacak düzeydir.  

NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.



EK–6

Havuz Suyu Numune Alma Formu
T.C.

………………….VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Havuz Suyu Numune Alma Formu



NUMUNE KOD NO: TARİH
Numune alınan havuz adresi    
Havuz işleticisinin adı  soyadı  :
Numunenin alındığı saat              
Numune miktarı

Dezenfeksiyon türü                       

�  Klorlama      �  Ozonlama     �  
Ultraviole     �  Hidrojen 
peroksit       

                                                       �  Hidrojen peroksit + biguanid 
�  Diğer yöntemler, 
yazınız………………………
…………..

Numune alma amacı       �  Fiziksel analiz   �  Biyolojik 
analiz  �  Kimyasal analiz

Numune alma nedeni   

�  Rutin kontrol           �  
Şikayet        �  Diğer 
………………….          

Numunenin alındığı sıradaki 
pH                                    
Serbest klor                      
Hidrojen peroksit             
Biguanid                           
Sıcaklık                              
Renk                                 
Bulanıklık                        

Numune alan kişinin
Adı ve soyadı                      
Telefon no                           

Yukarıda  evsafı  yazılı  havuz  suyundan 
…………………………………………..huzurunda  ………..  adet  numune  alınarak 
…..……………………………………………………………mührü  ile  mühürlenmiş 
ve numune alma formu tarafımızca imza edilmiştir.

İmza      İmza           İmza

Teknik Eleman Teknik Eleman 

Havuz Suyu İşleticisi veya 
Vekili

 
 


