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Konu

: Turizm tesislerinde güvenlik denetimleri
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi

: a) Valiliğimizin 22.11.2010 tarihli ve 12076 sayılı Genelgesi.
b) Valiliğimizin 24.11.2014 tarihli ve 11982 sayılı Genelgesi.
c) 06.03.2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüzme
Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik.

Turizm alanında gittikçe büyüyen bir potansiyele sahip olan ve dünyada en çok tercih
edilen turizm kentleri arasında yer alan ilimizin bu alandaki ulusal ve uluslararası pazar payını
artırmak, turizm gelirlerindeki artışı sürekli kılmak ve belirlenen hedeflere kesintisiz olarak
ulaşabilmek için başta turizm tesisleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara önemli
sorumluluklar düşmektedir.
Valiliğimize son dönemde ulaşan şikâyetlerden özellikle konaklama tesislerinin
bünyesinde bulunan yüzme havuzlarında bazı kazaların meydana geldiği anlaşılmaktadır.
Turizm tesislerinde zaman zaman yaşanan bu tür olumsuzluklar, hem turistlerin
sağlığını ve yaşamını tehdit etmekte hem de iç ve dış basında geniş yer bularak Ülkemiz
turizmine zarar vermektedir.
İlimize gelen turistlerin güvenli, rahat ve konforlu bir şekilde konaklayabilmesi ve
tatillerini tamamlayarak sağlıklı bir şekilde ülkelerine dönebilmeleri için turizm tesislerinin
niteliklerinin iyileştirilmesi, turistin can ve mal güvenliğinin korunması için her türlü önlemin
alınması ve denetimlerde tespit edilen aksaklıklarla ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli
işlemlerin başlatılarak en kısa sürede sonuçlandırılması büyük önem arz etmektedir.
Bu nedenle ilgi (a) ve (b)'de yer alan Valiliğimiz Genelgeleri gereğince
Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Güvenlik Denetim Komisyonları" tarafından
gerçekleştirilen denetimlere aksatılmadan devam edilmesi ve yapılan denetimlerin
sonuçlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilerek, takibi ve gereğinin yapılması
sağlanmalıdır.
Diğer taraftan, 06.03.2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüzme
Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelikte; yüzme amacıyla
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kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının nitelikleri, numune alma ve analiz
sıklığı, yüzme havuzlarının işletilmesi, güvenlik tedbirleri, denetim ve uygulanacak
müeyyideler düzenlenmiştir.
Yine söz konusu Yönetmelikte yüzme havuzu, havuz suyu ve havuz kimyasallarının
her ay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından denetleneceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, İl Sağlık
Müdürlüğü tarafından yapılacak denetimlerde;
1-Yüzme havuzu işleticisinin sertifikalı cankurtaran istihdam edip etmediği,
2-Yüzme havuzunda ip, yüzer duba, simit gibi can kurtarmaya mahsus malzemeler ile
ilk yardım malzemelerinin hazır bulundurulup bulundurulmadığı,
3-Tesis içerisinde riayet edilecek kurallar ile muhtemel tehlikelere karşı kişileri
uyarmak amacıyla hazırlanan uyarı levhalarının kolayca görülebilecek ve okunabilecek uygun
yerlerde bulundurulup bulundurulmadığı,
4-Yüzme havuzu suyunun yılda en az bir defa boşaltılarak genel temizliğinin yapılıp
yapılmadığı,
5-Fiziki mekanların daima temiz ve kuru tutularak, kapanma saatinden sonra havuz dip
temizliği dahil genel temizliğinin yapılıp yapılmadığı,
6- Yüzme havuzu ve fiziki mekânların yeteri kadar aydınlatmasının ve
havalandırılmasının yapılıp yapılmadığı,
7-Çocuk havuzlarının müstakil su hazırlık tesisine sahip olup olmadığı, ayda bir defa
boşaltılarak temizlenip temizlenmediği ve dezenfekte edildikten sonra temiz su ile
doldurularak yeniden işletmeye alınıp alınmadığı,
8-Çocuk yüzme havuzunun büyüklere ait yüzme havuzundan ayrı olup olmadığı,
9-Yüzme havuzu çevresindeki yürüme alanı, duş yeri ve çevresinin zemininin düzgün
ve kaymaya yol açmayan malzemeden yapılıp yapılmadığı,
10-Yüzme havuzunda boşaltma mazgalının kapalı durumda bulundurulup
bulundurulmadığı,
11-Yüzme havuzunun kazalara neden olmayacak ve kenarında güvenli yürümek için
yeterli alan bulunacak şekilde planlanıp planlanmadığı,
12-Havuz derinliklerinin kullanıcıların görebileceği şekilde havuz kenarına en az 4
(dört) yönde yazılıp yazılmadığı,
hususlarının özellikle kontrol edilmesi, bu hususlara aykırı hareket eden işletme
sahipleri ve kullanıcıları hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemin yapılması,
ayrıca konaklama tesislerindeki havuzlarda yapılan denetimler sonucunda düzenlenen denetim
raporlarının bir suretinin Valiliğimize (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) gönderilmesini rica
ederim.

Münir KARALOĞLU
Vali
Dağıtım:
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Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne
Kepez Kaymakamlığına
Muratpaşa Kaymakamlığına
Alanya Kaymakamlığına
Manavgat Kaymakamlığına
Konyaaltı Kaymakamlığına
Serik Kaymakamlığına
Aksu Kaymakamlığına
Kumluca Kaymakamlığına
Döşemealtı Kaymakamlığına
Kaş Kaymakamlığına
Korkuteli Kaymakamlığına
Gazipaşa Kaymakamlığına
Finike Kaymakamlığına
Kemer Kaymakamlığına
Elmalı Kaymakamlığına
Demre Kaymakamlığına
Akseki Kaymakamlığına
Gündoğmuş Kaymakamlığına
İbradı Kaymakamlığına
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