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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 tar�hl� ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tab� Olacağı
Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmel�ğ�n adı “Yüzme Havuzlarının Tab� Olacağı Sağlık Esasları Hakkında
Yönetmel�k” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş
ve fıkraya (k) bend� eklenm�şt�r.

“e) Havuz suyu operatörü: Yüzme havuzlarında kullanılan suyu k�myasal, f�z�ksel ve m�krob�yoloj�k yönden
kullanıma hazırlayan, bu konuda eğ�t�m almış ve en az l�se mezunu k�ş�y�,”

“k) Mesul müdür: Tekn�k �şler ve havuzun uygun şek�lde �şlet�lmes�nden sorumlu k�mya veya sağlık eğ�t�m�
almış, en az l�se mezunu k�ş�y�,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n dördüncü ve altıncı fıkrası aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(4) M�krob�yoloj�k anal�zler �ç�n en az 500 m�l�l�tre su numunes�, ster�l cam veya suyun n�tel�ğ�n�
değ�şt�rmeyen plast�k ş�şelere alınır. Havuz suyu dezenfeks�yonunda klor ya da klorlu b�leş�kler�n kullanılması
durumunda sodyum t�yosülfatlı ş�şe kullanılır. M�krob�yoloj�k anal�zler �ç�n alınan numuneler, güneş ışınlarından
korunarak (5±3) °C’de ısıyı muhafaza edeb�len taşıma kapları �le en kısa zamanda laboratuvara gönder�l�r.
Numuneler�n alımından laboratuvara ulaştırılması arasındak� süre on �k� saat� geçemez.”

“(6) Havuz suyundan numune alma �ş� Müdürlük veya numune alma konusunda akred�te olmuş ve Bakanlıkça
yetk�lend�r�lm�ş kamu kurum veya kuruluşları �le özel laboratuvarlar tarafından yapılır. Ancak, bu durum Bakanlık ve
Müdürlüğün denet�m, �zleme ve numune alma yetk�s�n� ortadan kaldırmaz. Anal�zler, aşağıda bel�rt�len hükümler
çerçeves�nde, Bakanlık laboratuvarlarında veya 7 nc� maddede bel�rt�len şartları taşıyan ve Bakanlıkça
yetk�lend�r�lm�ş d�ğer kamu, kurum ve kuruluş laboratuvarları veya özel laboratuvarlarda yaptırılır.

a) Her türlü numune alma ve anal�z ücretler� yüzme havuzu �şlet�c�s� tarafından öden�r.

b) Laboratuvarlar, Müdürlükçe alınan su numuneler�n�n anal�z sonuçlarını raporlamanın yapıldığı gün �ç�nde
e-posta, belgegeçer veya posta �le Müdürlüğe ve yüzme havuzu �şlet�c�s�ne �let�r. Yüzme havuzu �şlet�c�s�ne
gönder�len raporlar, denet�m esnasında denet�m elemanlarına göster�lmek üzere yüzme havuzu �şlet�c�s� tarafından b�r
yıl süreyle saklanır.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve
fıkraya aşağıdak� (d) bend� eklenm�şt�r.

“ç) M�krob�yoloj�k anal�zler �ç�n alınan numuneler�n, güneş ışınlarından korunarak (5±3) °C de ısıyı muhafaza
edeb�len taşıma kapları �le en fazla on�k� saat �ç�nde laboratuvara taşınab�lecek düzenlemey� sağlamaları,

d) Özel laboratuvarların �şyer� açma ve çalışma ruhsatına sah�p olmaları,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (c) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.



“a) Yüzme havuzu �şlet�c�s�, mesul müdür, havuz suyu operatörü ve sert�f�kalı cankurtaran �st�hdam etmek
zorundadır. 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (e) ve (k) bentler�ndek� şartları b�rl�kte ha�z olmak kaydıyla, mesul
müdür ve havuz suyu operatörü aynı k�ş� olab�l�r.”

“c) Kullanıcıların yüzme havuzuna mayoyla g�rmeler� sağlanır. Tes�slerde, bütün kullanıcıların, yüzme
havuzuna g�rmeden önce duş alab�lmeler�n� ve ayak dezenfeks�yonu yapab�lmeler�n� sağlayacak düzenleme yapılır.”

MADDE 6 – Aynı yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) Yüzme havuzlarında çalışan ve yüzme suyu hazırlamasından sorumlu havuz suyu operatörler�ne yönel�k
eğ�t�mler Halk Eğ�t�m Müdürlükler� ve/veya Türk�ye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlen�r.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.

“Havuz suyu operatörü ve mesul müdür �le �lg�l� geç�ş hükümler�

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu madden�n yayımı tar�h�nden önce havuz suyu operatörler�ne yönel�k düzenlenen
eğ�t�mler� aldığını ve hâl�hazırda en az b�r yıl havuz suyu operatörlüğü yaptığını belgelend�renler, havuz suyu
operatörlüğüne devam edeb�l�rler.

(2) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren şartları ha�z ancak, havuz suyu operatörü ve mesul müdürü
bulunmayan havuzlar, 31/5/2012 tar�h�ne kadar gerekl� düzenlemeler� yapar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-6 ektek� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 9 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

MADDE 10 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.
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