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YÜZME SUYU KALİTE KRİTERLERİ
Kriter no: 7,8,9,10,11
• Mavi Bayrak’ta 4 ana kategoriden bir tanesi ve ödül şartlarının
‘olmazsa olmaz’ı mükemmel yüzme suyu kalitesinin sağlanmasıdır.
• Mükemmel yüzme suyunun sağlanabilmesi için de tanımlanmış olan
5 ayrı kriterin yerine getiriliyor olması gerekmektedir.
1. Doğru yerde doğru zamanda ve doğru şekilde numune alımı ve laboratuvara
doğru bir şekilde taşınması
2. Alınan numunelerin doğru bir şekilde ve standartlara uygun olarak analizinin
yapılması
3. Yüzme suyu kalitesini olumsuz etkileyebilecek tüm risk faktörlerinin ortaya
konması ve gerekli yönetim önlemlerinin alınması (yüzme suyunun profili)
4. Mikrobiyolojik ve görsel temizlik
5. Fiziksel/kimyasal temizlik

Kriter no 7. Numune alım yöntemi ve numune alma
takvimi konusundaki şartlara tamamen uyulmalıdır. (z)
• Numune alma takvimleri her ilin İl Halk Sağlığı Müdürlükleri
tarafından belirlenmektedir.
• Numune alma takvimi her plajın belirlenmiş olan resmi yüzme
sezonundan 15 gün önce başlar ve resmi yüzme sezonu sonunda
biter.
• Sezon başlamadan önce Halk Sağlığı Müdürlüğü ile iletişime geçerek
numune alım takvimi öğrenilmeli ve numune sonuçlarının takibi
yapılmalıdır.
– Örneğin: Antalya’da yüzme sezonu aralığı 01 Mayıs -31 Ekim’dir. Buna göre ilk
numune Nisan ayının ikinci yarısında alınmalı ve ona göre iki haftada bir
numune alımına devam edilerek Ekim ayı sonuna kadar gelinmelidir.
– Karadeniz’de ise yüzme sezonu aralığı 15 Haziran-15 Eylül arasındadır ve her
bir Karadeniz ili numune alma takvimini bu tarihlere göre belirlemektedir. İlk
numune Haziran ayı başında alınmalıdır.

Kriter no 7. Numune alım yöntemi ve numune alma
takvimi konusundaki şartlara tamamen uyulmalıdır. (z)
• Özellikle yağış dönemlerinde numune sonuçlarının olumsuz çıkması
durumunda yağış bitiminden 3 gün sonra tekrar numune alınması
sağlanmalıdır.
• Olumsuz numune sonuçları için mutlaka araştırma ve yerinde
inceleme yapılmalıdır.

Kriter no 8. Plaj, alınan numunelerin analizi
konusunda yüzme suyu kalitesi analiz standartları ve
şartlarına tamamen uymak zorundadır. (z)
• Ülkemizde, yüzme suyu numunelerini alma ve analizlerini yapma
konusunda yetkili otorite Sağlık Bakanlığı’dır.
• Bu nedenle yalnızca Bakanlığın aldığı numuneler ve yaptığı
analizlerin sonuçları Mavi Bayrak için kullanılabilmektedir.
• Numunelerin alımı ve analizinde Avrupa Birliği’nin gerekli şartları
Bakanlıkça sağlanmaktadır.

Kriter no 9. Sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj
alanını etkilememelidir. (z)
• Her bir plaj için yüzme suyu profili dokümanının hazırlanması ve buna
göre yüzme suyu kalitesini etkileyen risk faktörlerinin tanımlanarak
yönetim önlemleri idari planının oluşturulması gerekmektedir.
• Ülkemiz kıyılarındaki her bir plaj için risk faktörlerinin tanımlandığı yüzme
suyu profili dokümanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Deniz ve Kıyı
Yönetimi Dairesi tarafından 2014 yılında hazırlanmıştır.
• Ancak hazırlanan bu dokümanların güncel bilgilerle revize edilmesi
gerekmektedir.
• Plaj temsilcilerimiz Vakfımızla iletişime geçerek bu dokümanları temin
edebilir ve yörede dokümana dahil edilmediğini tespit ettikleri risk
faktörleri hakkında Vakfımızı bilgilendirmelidir.

Risk faktörleri
• Risk faktörleri başlıca;
– Derelerle denize taşınan suların taşıdığı
kirlilikler (dere boyunca bulunan balıkçı
tekneleri, besi ve hayvan çiftlikleri, tarım
sulama sularının etkisi, taş ocakları,
kanalizasyon sistemine bağlı olmayan
köylerin fosseptikler, sağlıklı çalışmayan
ve dereye deşarj yapan arıtmalar vb)
– Yağmur suları ile şehirden taşınan
kirlilikler (kanalizasyon hatlarındaki şişme
ve taşmalar, arıtma tesisinde olası
şişmeleri önlemek için yapılan direk
deşarjlar, şehirdeki yollardan taşınan
hayvan dışkıları ve diğer kirlilikler)

Risk faktörleri
– Kaçak deşarjlar veya iyi arıtılmamış
sanayi arıtma tesisi deşarjlarının etkisi
– Deniz turizmi ve/veya trafiği kaynaklı
kirlilikler
– Plaj kullanımına bağlı kirlilikler (yoğun
kullanılan plajlarda yetersiz tuvalet
imkanları, hayvanların plajda dolaşması,
vb.)

Kriter no 10. Yüzme Suyu değerleri, mikrobiyolojik
parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır.
(z)
• Yüzme amaçlı kullanılan sular Avrupa Birliği’nin 2006/7/EC Yüzme
Suyu Kalitesi Yönetmeliği’ne göre değerlendirilmektedir.
• Bu yönetmelik, şuanda Dünya çapında geçerli en kapsayıcı ve sıkı
yüzme suyu yönetmeliği olarak tanımlanmaktadır.
• Değerlendirmenin esası, geçmiş 4 yılın yüzme suyu analiz
değerlerinin istatistiksel değerlendirmesine dayanmaktadır.
• 4 yıllık analiz sonuçları FEE tarafından gönderilen bilgisayar
programına işlenmekte ve uygunluk bu programa göre
belirlenmektedir.

Kriter no 10. Yüzme Suyu değerleri, mikrobiyolojik
parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır.
(z)
• Plaj temsilcilerine düşen görev; analiz sonuçlarını güncel olarak takip
etmek ve F.C. (fekal koliform) ve F.S. (fekal streptekok) değerleri için 50’nin
üzerinde çıkan sonuçlar için araştırma yapılmasını sağlamaktır.
• Fekal koliform değeri doğrudan insan kaynaklı kanalizasyon atığına işaret
etmekte, fekal streptekok da kanalizasyon ve hayvansal/tarım kaynaklı
kirlilikleri göstermektedir.

Kriter no 11. Yüzme Suyu fiziksel ve kimyasal
parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır.
(z)
• Yüzme suyunun fiziksel görüntüsü temiz
olmalı,
– katı atıklar
– Köpük ve müsilaj
– koku
– yüzeyde yağ ve film tabakası
– Petrol ve türevi atıklar
bulunmamalıdır.
• Numune alım günlerinde numune alan
personel yüzme suyunda gördüğü bu
tür kirlilikleri de kayıt altına almaktadır.

Muafiyet Durumları
Muafiyet başvurusu;
Yüzme suyu kalitesi ile ilgili belirlenen limit değerler
istisnai/olağandışı hava koşulları nedeni ile aşılmış ise;
 Eğer kayıtlara dayanarak yüksek düzeyli kirlilik vakası kaza veya
başka bir önlenemez durum gibi nedenlere dayandırılırsa, böyle
bir adayı Ulusal Jüriye muafiyet durumu olarak göndermek

mümkündür.
 Belgeler problemin çözüldüğünü ve kirliliğin şüphe götürmez bir

şekilde bahse konu olan olayla ilgili olduğunu ortaya koymalıdır.

Muafiyet durumları istenen belgeler
Genellikle muafiyet başvurusu su kalitesini etkileyen olağanüstü hava
koşullarından dolayı ortaya çıkmaktadır. Buna göre verilmesi gereken
belgeler;
 (Meteoroloji raporu) hava durumunun olağandışı olduğuna dair resmi
bildirim
 Durumu özetleyen fotoğraflar
 Kontrol numunesi sonuçları (Kirliliğin geçtiğini kanıtlayan kontrol
numunesi alınmamış ise muafiyet başvurusu kabul edilmemektedir.

FOTOĞRAFLAR

TEMAS HALİNDE OLUNMASI GEREKEN
KURUM VE KURULUŞLAR
• Yüzme suyu kalitesinin sağlanması için işbirliği haline çalışılması
gereken kurumlar:
– İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
– İlgili Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri
– Büyükşehir değil ise bağlı olunan belediye
– İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
– DSİ Bölge Müdürlüğü
– Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
– Bölgede varsa aktif olarak yerel sorumlu sıfatı ile görev yapan
STK (Antalya için BETUYAB, KUYAB, KITUYAD, TİSOYAB, LATUYAB
gibi)
– Deniz kirliliği konusunda çalışan vakıf ve dernekler

