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1. AMAÇ: Lejyoner hastalığının önlenmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek  

 

2. KAPSAM: Hastanede lejyoner hastalığına yol açabilecek çevresel faktörlerin ortadan kaldırılması ve 

hastalık riskinin minimuma (en düşük risk düzeyine) indirilebilmesi için gerekli genel kuralları kapsar. 

 

3. KISALTMALAR  

 

THSK: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu.  

TSM: Toplum Sağlığı Merkezi.  

HSM: Halk Sağlığı Müdürlüğü. 

 

4. TANIMLAR: 

4.1. TIBBĠ TERĠMLER 

4.1.1. Legionella Bakterisi: Lejyoner hastalığı ve Pontiac ateşine yol açan bakteri türü. 

4.1.2. Lejyoner Hastalığı: Tesislerdeki su sistemleri içerisine yerleşerek, uygun üreme sıcaklığında çoğalan 

legionella cinsi bakterilerin neden olduğu zatürree (pnömoni) hastalığıdır. Hastalık bakteri içeren solunabilir 

büyüklükteki su zerreciklerinin nefes yolu ile akciğerlerin derinliklerine girerek yerleşmesi sonucu olur. 

4.1.3. Pontiac AteĢi (Pontiac fever): Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu sebebi olan hastalık türü. Kısa bir 

kuluçka dönemi sonucu (24–48 saat) hastalık belirtileri başlar ve bir hafta içerisinde iz bırakmadan 

kendiliğinden iyileşir. 

4.1.4. Biyosit: Biyolojik oluşumları ortadan kaldıran kimyasal maddeler. 

4.1.5. BulaĢıcı: Birinden başkasına geçen, bulaşan, sâri. 

4.1.6. Dezenfeksiyon: Mikroplardan temizleme işi. 

4.1.7. Enfeksiyon: Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun genel veya yerel gelişmesi, yayılması. 

4.1.8. Enfeksiyon Hastalığı: Enfeksiyona yol açan hastalıklar. 

4.1.9. Mikrop: Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı. 

4.1.10. Mikrobiyoloji: Mikropları konu alan bilim dalı. 

4.1.11. Mikroorganizma: Mikroskopla görülebilen organizma. 

4.1.12. Kolonizasyon: Birlik durumda yaşayan aynı türden organizmaların oluşturduğu topluluk. 

4.2 TEMEL VE TEKNĠK TERĠMLER 

4.2.1. Açık Çevrimli (Devre) Soğutma Kulesi (AÇSK): Soğutulacak suyun, hava akımı ile direkt temas 

ettirilmesi esasına dayalı soğutuculardır. 

4.2.2. Standart: Belirli ölçülere, yasaya, kullanıma uygun olan. 

4.2.3. Ulusal Standart: Ulusal kabul görürlük sonucu uygulanan standart 

4.2.4. Uluslararası Standart: Uluslararası mutabakat sağlanmış standart. 

4.2.5. Vaka: Hastanede çalışan şahsın, evinden uzakta en az bir gece veya daha fazla zaman geçirmiş olması 

ve bu sürenin hastalığın başlangıcından itibaren 10 günü geçmemesi gerekmektedir. Ancak yine de bu yer, 

hastalığın kaynağı olarak direkt gösterilemez, sadece şüpheli yer olarak değerlendirilir. 

4.2.6. Konaklama birimi: Yataklı sağlık kurum ve kuruluşları, turizm, rekreasyon amaçlı hizmet veren yerler 

ve/veya vaka ile ilişkili yerleri, 

4.2.7. Ġçme ve kullanım suyu: İçme ve kullanım açısından sağlıklı nitelikler taşıyan su. (Tarafımızdan kabul 

edilen standart: TS–266-içme ve kullanım suyu standardadır.) 



 

 

LEJYONELLA KONTROL 
TALĠMATI 

Doküman Kodu EN.TL.31 

Yayın Tarihi 02.12.2019 

Revizyon No 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa Numarası    2 / 13 

 

 

4.2.8. Sürveyans: Halk sağlığı çalışmalarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli 

sağlık verilerinin düzenli ve sistematik biçimde toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması; aynı zamanda 

tüm bu bilgilerin, ihtiyacı olan kişilere dağıtımının zamanında ve bütüncül biçimde yapılmasını, 

 

5. SORUMLULAR 

5.1. Başhekim, Hastaneler Başmüdürü, Hem. Hiz. Müdürü, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Lejyonella 

Sürveyans Sorumluları, Teknik Birim, Bölüm/Birim Sorumluları, Tüm Çalışanlar  

6.FAALĠYET AKIġI  

 

6.1. GENEL BĠLGĠ  

6.1.1 Hastalığın Önemi  

6.1.2 Lejyoner Hastalığının Epidemiyolojik Formları  

6.1.3 Mikrobiyal Ekoloji ve Epidemiyolojik Kaynak  

6.1.4 Bulaşma Yolu  

 

6.2 RUTĠN KONTROL ÖNLEMLERĠ VE ĠZLEME  
6.2.1 Rutin Kontrol Önlemleri ve İzlemede Genel Kurallar  

6.2.1.1 Sorumlu Personel Bulundurulması  

6.2.1.2 Su Sistemi Yönetimi  

6.2.2 Rutin Kontrol Önlemleri ve İzlemede Sağlık Kurum ve Kuruluşları  

6.2.2.1 Sorumlu Personel  

6.2.2.2 Su Sistemi Yönetimi  

 

6.3 DEKONTAMĠNASYON YÖNTEMLERĠ  

 

6.3.1 Fiziksel Yöntemler  

6.3.2 Dekontaminasyon yöntemleri  

 

6.1 GENEL BĠLGĠ  

 

6.1.1 Hastalığın Önemi  
Lejyoner hastalığı Legionella pneumophila ve daha az sıklıkla diğer Legionella türü bakterilerin yol açtığı bir 

hastalıktır. Hastalığın seyri, ılımlı alt solunum yolu enfeksiyonundan tüm sistemlerin etkilendiği ağır klinik 

tablo ve ölüme kadar değişebilir. Hastalığın prognozu, konağın savunma mekanizmalarının durumuna 

bağlıdır. Altta ya- tan hastalığa veya bağışıklık sisteminin durumuna göre fatalite hızı değişmekle birlikte 

toplum kaynaklı vakaların %10-20‟sinde, hastane kaynaklı vakaların ise %10-40‟ında ölüm 

gözlenebilmektedir.  

Hastalık etkeni Legionella spp. doğal sulardan bina su tesisatlarına geçip yerleşebilir ve çoğalabilir. Bakterinin 

su sisteminden duyarlı bireye ulaşması sonucunda hastalık gelişir. Hastalık tek vaka ya da salgınlar şeklinde 

ortaya çıkabilir. Kişiden kişiye bulaş gözlenmemekle birlikte çevresel bir kaynaktan yayılarak salgın 

oluşturma potansiyeli nedeniyle halk sağlığı önemine sahiptir. Lejyoner hastalığı ülkemizde bildirimi zorunlu 

hastalıklar arasında yer almakta olup hastalığın kontrolü amacıyla özel bir program yürütülmektedir. 

6.1.2 Lejyoner Hastalığının Epidemiyolojik Formları  
Lejyoner hastalığının toplum kaynaklı ve hastane kaynaklı (nozokomiyal) olmak üzere iki önemli 

epidemiyolojik formu vardır. Her iki formda da Lejyoner hastalığı sporadik olgular şeklinde ya da salgınlarla 

ortaya çıkabilir.  
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Toplum Kaynaklı Lejyoner Hastalığı, Seyahat ilişkili ve diğer yaşam alanlarından kaynaklanan Lejyoner 

hastalığı şeklinde iki grupta incelenir. Seyahati ilişkili Lejyoner hastalığı en sık otel, tatil köyleri, kaplıcalar, 

misafirhaneler ve daha az sıklıkla da yolcu gemileri gibi konaklama birimlerinden edinilen enfeksiyonlardır. 

Halk sağlığı öneminin yanı sıra turizm sektörünün olumsuz etkilenmesine yol açabileceği ve ciddi ekonomik 

sonuçlar doğurabileceği için önem taşır.  

Hastane Kaynaklı Lejyoner Hastalığı, Sağlık hizmeti veren konaklama birimlerinden edinilen 

enfeksiyonlardır. Hastane kaynaklı Lejyoner hastalığı hastanede yatan hastalar arasında potansiyel riskin 

yüksekliği, prognoz ve fatalite hızlarına etkisi nedeniyle çok önemlidir. Hastane kaynaklı pnömonilerin %1-

40‟ını oluşturabilir; çoğu durumda etiyolojiler arasında ikinci sıklıkta gelir. Hastane-kaynaklı Lejyoner 

hastalığı immün sistemi baskılanmış yatan hasta popülasyonunun büyüklüğü, cerrahi girişim çeşitliliği, yatak 

kapasitesi ve belli ölçüde de hastanenin otelcilik hizmetlerinin gelişmişliği ile ilgili olduğundan, ülkemizde 

giderek daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Ortaya çıkan ek hastalık yükü, bireyin yatış süresini uzatması 

ve ölüm hızlarının yüksekliği önemini ayrıca artırmaktadır.  

 

6.1.3 Mikrobiyal Ekoloji ve Epidemiyolojik Kaynak  
Legionella bakterileri doğal sularda bulunan mikroorganizmalardandır. Dünyanın hemen her yerinde göl, 

nehir, bataklık, kaplıcalar gibi su kaynaklarından; toprak örneklerinden; kuyu suları, gübre, kanalizasyon 

içeriği ve okyanus kıyılarından izole edilmiştir. Legionella‟lar insan yapımı su sistemlerinde de yaygın bir 

şekilde gösterilmişlerdir.  

Mikroorganizma doğadaki ve yapay sistemlerdeki biyofilm katmalarında yerleşme ve çoğalma özelliğine 

sahiptir. Doğal suların, şehir şebekesine verilmek üzere geçirdiği klorlama ve benzeri dezenfeksiyon işlemleri 

ile tam olarak yok edilemediklerinde, çok düşük konsantrasyonlar da olsa bile su şebekesine ve bina su 

tesisatlarına ulaşır; uygun şartları bulduklarında da yerleşir ve çoğalırlar.  

Legionella bakterilerinin üremesini teşvik eden temel koşullar şunlardır.  

 Durgunluk  

 20° - 50°C arası sıcaklık (Şekil 2)  

 5.0 – 8.5 arası pH  

 Sediment (mikrofloranın üremesini teşvik eder)  

 Mikroflora organizmaları; Legionella‟lara beslenme faktörlerini sağlayan algler, Flavobacteria, 

Pseudomonas, amipler ve protozoonlar.  

 

 Legionella bakterilerinin en yaygın kolonizasyon ortamları ise şu şekildedir,  

 Bina sıcak su sistemleri; Sıcak su tanklarında suyun sıcaklığını 60°C‟nin altında ve son kullanma 

noktasında (duş vb.) akan suyun sıcaklığının 50°C‟nin altında olması,  

 Bina soğuk su sistemi; İklim şartları nedeniyle veya sıcak su sistemi borularına yakın giden soğuk su 

borularının dolaylı ısınması sonucu tesisattaki suyun sıcaklığının genellikle 20 °C‟nin üstünde olması,  

 Soğutma kuleleri, buhar kondansörleri ve sıvının buharlaşması mekanizması ile işleyen soğutucular,  

 Kaplıcalar, sıcak havuzlar,  

 Sulama havuzları, balık yetiştirme havuzları, dekoratif amaçlı havuz ve fıskiyeler,  

 Hastanelerdeki solunum terapi ekipmanları; Özellikle su haznelerinde çeşme suyu kullanıldığında 

bakterinin kolonize olma olasılığı artmaktadır,  

 Diş ünitlerinin su boruları; Su genellikle 20°C‟nin üstündedir, bazıları hasta konforu açısından 

37°C‟ye kadar ısıtılıyor olabilir,  

 Çalışma güvenliği ile ilgili göz yıkama musluk ve duşlarının ve “fıskiye” tipi yangın söndürme 

sistemlerinin içinde kalan durgun su,  

 Diğer kaynaklar.  

 

 



 

 

LEJYONELLA KONTROL 
TALĠMATI 

Doküman Kodu EN.TL.31 

Yayın Tarihi 02.12.2019 

Revizyon No 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa Numarası    4 / 13 

 

 

 
                                                   Legionella Bakterilerinin Sıcaklığa Duyarlılığı 

 

6.1.4 BulaĢma Yolu 
Legionella   türlerinin   insana   bulaşmasında   hemen   her   zaman   çevresel   bir   rezervuarın   rolü 

olduğundan,  hastalık  çevresel  enfeksiyon  olarak  da  tanımlanır.  Eğer kontamine  bir  su  kaynağı  yoksa 

Lejyoner hastalığı gelişmez. 

Lejyoner hastalığına yakalanma olasılığı, su kaynağının kolonizasyon düzeyi, maruz kalan kişinin 

duyarlılığı ve kontamine suya maruziyetin yoğunluğu ile ilgilidir. 

Bakterinin bireye bulaşması ve akciğerlere ulaşmasında iki yol olduğu kabul edilir. Yaygın olarak 

kabul gören yol, solunum havasına çevresel kaynaklardan yayılan ve Legionella içeren su aerosollerinin 

solunmasıdır. Suyun bir kuvvet etkisi altında (soğutma-kulelerinin fanları, jakuzi ve duş başlıkları, sprey 

nemlendirme c i h a z l a r ı ,  dekoratif  fıskiyeler...)  aerosoller  halinde  havaya  saçıldığı,  Legionella  

içeren 

bulaşma yolu, Legionella içeren suyun aspirasyonu ya da orofarinkse yerleşmiş bakterinin solunum yollarına 

geçmesidir. 
 

Bugüne kadar insandan insana bulaşma gösterilememiştir. 
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Karakteristik Özellik 
 

TOPLUM KAYNAKLI LH 
 

SEYAHAT ILIġKILI LH 
 

NOZOKOMIYAL LH 

 

 
BulaĢma Yolu 

 

Kontamine aerosolüna 

inhalasyonu 

 

    Kontamine aerosolün 

inhalasyonu 

    Kontamine aerosolün 

inhalasyonu, aspirasyon, yara 

enfeksiyonu 

 
 
 
 
 

Legionella 

Kaynakları 

 

Soğutma kuleleri, 

Sıcak ve soğuk su 

sistemleri 

SPA havuzları Termal 

havuzlar/kaynaklar 

Nemlendiriciler Lokal 

pompalama Saksı 

karışımları ve doğal 

gübreler 

 

 
Soğutma kuleleri 

Sıcak ve soğuk su 

sistemleri 

SPA havuzları 

Termal 

havuzlar/kaynaklar 

    Nemlendiriciler 

 

 
Soğutma kuleleri 

Sıcak ve soğuk su sistemleri 

SPA havuzları 

Termal havuzlar, kaynaklar 

Nemlendiriciler, 

Solunum terapisi ekipmanları 

Medikal tedavi 

 
 
 
 
 
Legionella Rezervuarları 

 

 
Endüstriyel alanlar 

Alışveriş merkezleri, 

restoranlar 

Klüpler 

Tatil merkezleri 

Spor kulüpleri, hususi 

mekanlar 

 
Oteller 

Gemiler 

Kamp alanları 

Alışveriş merkezleri 

Restoranlar 

Klüpler 

Tatil merkezleri 

Spor kulüpleri 

 

 
 
 
 

Hastaneler 

Tıbbi malzemeler 

 

 
 
 
 
 
 
 

Çevresel 

Risk Faktörleri 

 
Bulaş kaynaklarına 

yakınlık 

Su soğutma 

sistemlerinin kötü 

dizaynı veya kötü 

bakımı 

Yetersiz çalışan eğitimi 

    Kısa kalışlar ve 

sezonluk kullanım için 

dizanyn edilmiş tatil 

yerlerinde kalış 

    Aralıklı oda 

rezervasyonu ve su 

kullanımı 

    Aralıklı su desteği ve 

iniş çıkış gösteren su 
sıcaklığı kontrolü 

Kompleks su sistemleri 

Su sistemini yönetecek 

çalışanların yetersiz 

eğitimi 

 

 
 
 

Karmaşık su dağıtım sistemi 

Uzun borular 

Kötü su sıcaklığı kontrolü 

Düşük su akış hızları 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bireysel 

Risk Faktörleri 

Yaş > 50 

Erkek 

Altta yatan hastalıklar; 

örn:Diyabet, kronik kalp 

hastalığı, sigara içme, 

immünosupresyon (özellikle 

glukokortikosteroidler) 

Yapısal pulmoner 

komorbiteb 

Kronik renal yetmezlik 

Yakın zamanda seyahat, 

hematolo- jik malignite, 

demir yüklemesi 

Diğer immünsupresyon 

 
Yaş > 50 

Erkek 

Sigara içme 

Alkol bağımlılığı 

Yaşam tarzı değişikliği 

Diyabet 

Kronik kalp hastalığı 

Diğer 

immünosupresyon gibi 

altta yatan hastalıklar 

 
Yaş > 25 

Transplantasyon hastası 

Diğer immünosupresyon 

Baş-boyun cerrahisi 

Kanser (lösemi ve lenfomalar 

dahil) 

Diyabet 

Solunum cihazları ile tedavi 

Kronik kalp/akciğer hastalığı 

Sigara tiryakiliği 

Alkol bağımlılığı 

                                       Lejyoner Hastalığında (LH) Bulaşma Yolu, Risk Çevreleri ve Risk Faktörleri 
 



 

 

LEJYONELLA KONTROL 
TALĠMATI 

Doküman Kodu EN.TL.31 

Yayın Tarihi 02.12.2019 

Revizyon No 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa Numarası    6 / 13 

 

 

6.2 RUTĠN KONTROL ÖNLEMLERĠ VE ĠZLEME 

 
6.2.1 Rutin Kontrol Önlemleri ve Ġzlemede Genel Kurallar 
Rutin kontrol önlemleri, Lejyoner hastalığı vakası görülmeyen ancak içinde  barındırdığı 
popülasyonun ve konaklama birimlerinin özellikleri bakımından potansiyel riskin yüksek olduğu konaklama 
birimlerinde her zaman yapılması gerekenleri içerir. Bu kapsamda yapılması gerekenler aşağıda yer almaktadır. 

 
6.2.1.1 Sorumlu Personel Bulundurulması 
Konaklama birimlerinde, Lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve 
koruyucuuygulamaların tümünden sorumlu olacak, halk sağlığı müdürlüklerince Legionella konusunda 
yapılacak en az 8 saatlik eğitimi almış en az lise mezunu bir personel bulundurulmalıdır. 

 

Yataklı tedavi kurumlarında bu görev Hastane Teknik Servisi ve Hastane Yönetiminin aktif katılımı 

ile Enfeksiyon Kontrol Komiteleri tarafından yürütülmelidir. 
 

Konu ile ilgili görevlendirilen sorumlu personelin isimleri her personel değişiminde Müdürlüğe bildirilmelidir. 

Konaklama birimi yöneticisi/sahibi personelin eğitim almasından sorumludur. 

6.2.1.2 Su Sistemi Yönetimi 
Konaklama birimlerinde, su sisteminde Legionella kolonizasyonunu önlemeye yönelik “su yönetimi planı” 
hazırlanmalı ve uygulama ile ilgili kayıtlar düzenli olarak tutulmalıdır. 
Su sistemi yönetimi, su sistemine Legionella bakterilerinin yerleşmesinin önlenmesini (rutin kontrol 

önlemleri) ve su sistemine Legionella bakterilerinin yerleşip yerleşmediğinin izlenmesini (suda Legionella 

araştırılması) içerir. 

1.   Rutin Kontrol Önlemleri 
Rutin  kontrol  önlemlerinin  esasını  tesisat  mühendisliği  ve  iyi  teknik  bakım  oluşturur;  amaç  su 
sisteminin Legionella bakterileri için cazibesini ortadan kaldırmaktır. Konaklama birimlerinde 
uygulanacak rutin kontrol önlemleri aşağıda yer almaktadır. 

a)  Sıcak ve soğuk su tankları mutlaka uygun bir noktada tahliye musluklarına sahip olmalıdır. Böylece, 

belli aralıklarla tankların tümü ile boşaltılması, temizlenmesi ve dip sedimentinin uzaklaştırılması 

mümkün olur. 

b)  Soğuk su tankları en az 6 ayda bir, sıcak su tankları ise en az yılda dört kez boşaltılıp temizlenmeli 

ve dezenfekte edilmelidir. İşlemin ne sıklıkla yapılacağına, sediment birikiminin hızına göre karar 

verilir (bkz. Tablo 1). 

c)  Eğer bir sıcak su tankı veya sıcak su sisteminin bir kısmı bir hafta veya daha uzun bir süre ile bakım 

ve  benzeri  nedenlerle  devre  dışı  kaldıysa,  yeniden  kullanıma  sokulduğu  andan  itibaren  suyun 

sıcaklığı en az bir gün süre ile 70°C‟ın üzerinde tutulmalıdır. 

d)  Sıcak su tanklarında bulunan suyun sıcaklığı yıl boyunca en az 60°C düzeyinde tutulmalıdır. Sıcak 

su tanklarına geri dönen su en az 50°C olmalıdır. 

e)  Binanın her noktasında musluk veya duş başlıklarından akıtılan sıcak suyun sıcaklığı 1 dakika içinde 

50-60°C arasında bir sıcaklığa ulaşabilmelidir. 
f) Sıcak su ısıtıcı tanklarında, soğuk su girişi veya sıcak dönüş suyu bağlantısı doğru yapılmamışsa 

durgunluk olabilir. Bu durgunluk, bağlantı noktalarının değiştirilmesi ile giderilmelidir. 

g) Su dağıtım sistemi, su akımının olmadığı ya da çok yavaş olduğu kısımlar (herhangi bir ölü 

bağlantı/boşluk) barındırmayacak şekilde düzenlenmelidir. Tespit edilen bütün ölü boşluklar hemen 

yok edilmeli, kullanılmayan dallanmalar kaldırılmalıdır. 

h)  En  önemli  ölü  boşluk  oluşumları,  kullanılmayan  muslukların  gerisinde  kalan  su  borularıdır. 

Konaklayan olmadığında bir süre için boş kalan odalarda musluk ve duş başlıklarının ardında ölü 

boşluklar kolayca meydana gelebilmektedir. Bunu önlemek için, kullanılmayan odaların musluk ve duş 

başlıklarından su her gün 3-5 dakika akıtılmalıdır. 

i) Duş başlıkları ve musluk filtreleri kireç tabakası gelişmesine neden olur. Bunların kullanımından 

kaçınılmalıdır ya da düzenli aralıklarla (ortalama ayda bir) kireç çözücülerle rejenere edilmelidir. 

j) Eğer kullanılmıyorsa, soğutma kuleleri boşaltılmalı ve temizlenmelidir. Kullanımda olan soğutma 
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kuleleri yılda en az 2 kez mekanik olarak temizlenmeli, tortu ve sediment tamamen uzaklaştırılmalı, 

organizmaların üremesini engellemek için uygun biyosidler düzenli olarak kullanılmalıdır. 

k)  Kalorifer sistemi en az yılda bir kere temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 
l) Eğer konaklama birimi yılın belli dönemlerinde kapalı tutuluyorsa, sezon başında misafir kabul 

etmeden önce aşağıdaki önlemleri yerine getirmelidir. Bu işlemler sırasında konaklama birimi 

yetkilileri tarafından, konaklama biriminde konaklayan misafirlerin suyu içme-kullanma amaçlı 

kullanmamaları için gerekli tüm tedbirler ve önlemlerin alınması gereklidir. 

   Bütün sıcak su tanklarındaki suyun sıcaklığı 70°C‟a kadar çıkarılmalı (heating) ve en az 24 saat süre 

ile bu düzeyin korunması sağlanmalıdır. 

   Bütün  sıcak  su  muslukları  ve  duş  başlıklarından  en  az  5-10  dakika  süre  ile  suyun  akıtılması 

sağlanmalı (flushing), bu şekilde musluktan akan suyun sıcaklığı en az 60°C olmalıdır. 

En az 24 saat süre ile musluklardan akan suyun sıcaklığı 60°C‟ın üstünde tutulmalıdır. 

Ayrıca sıcak ve soğuk su sisteminin tümünde bakiye klor miktarı en az 3 ppm olacak şekilde 

hiperklorinasyon yapılmalı, en az 24 saat süre ile bu düzey korunmalıdır. 

Duş başlıkları ve musluklar temizlenmeli ve oluşan kireç tabakaları giderilmelidir. 

Soğutma kuleleri tümü ile boşaltılmalı, bütün tortu ve kirlilik uzaklaştırılmalıdır. İç yüzeyler 

temizlenmeli   ve   dezenfeksiyonu   sağlanmalıdır.   Sistem   yeniden   kullanıma   sokulurken   etkili 

biyosidler uygulanmalıdır. 

Bu kapsamda düzenli aralıklarla kritik kontrol noktaları için yapılması gereken işlemler Tablo 1‟de 

özetlenmiştir 
KRĠTĠK 

KONTROL 
NOKTA

SI 

 

UYGULAMA 
 

SIKLIK 

SICAK SU   

TANKI 

 

1.Tankın temizliği (sedimentin uzaklaştırılması, dezenfeksiyon) 
 

3 Ayda Bir 

 
 

SOĞUK SU 

TANKI 

1. Serbest klor düzeyi ölçümü (Şehir şebekesi dışında su kaynağı olan konaklama 

birimleri) 

 

Her Gün 

 

2. Tankın temizliği (sedimentin uzaklaştırılması, dezenfeksiyon) 
 

3-6 Ayda Bir 

3.1 Suyun mikrobiyolojik incelenmesi (hijyenik standartlara uygunluk; içilebilir 

olma özelliği, fekal kontaminasyon 
 

 

4. Suyun kimyasal incelenmesi (içilebilir olma özelliği) 
 

6 Ayda Bir 

 
HASTA / MĠSAFĠR 

ODALARI 

 

1. Duş ve musluklardan suyun min 3-5 dakika akıtılması 
BoĢ Kaldığı Her 

Gün 
 

2. Musluk ve duş başlıklarının dezenfeksiyonu 
 

Her Hafta 

 

3. Musluk ve duş başlıklarının kireçten arındırılması 
 

Her Ay 

4. Serbest klor düzeyi ölçümü (Şehir şebekesi dışında su kaynağı olan konaklama 

birimleri) 

 

Rasgele, Her Gün 

 

5. Sıcak su ısısının ölçülmesi 
 

Rasgele, Her Gün 

 
SU DAĞITIM   

TESĠSATI 

 

1. Fiziksel kontrol 
 

Ayda Bir 

 

2. Dezenfeksiyon 
 

Yılda Bir 

 
SOĞUTMA 

KULELERĠ 

 

1. Mekanik temizlik ve kimyasal dezenfeksiyon 
 

3-6 Ayda Bir 

 

2. Rutin muayene 
 

Haftada Bir 

 

3. Rutin işletme bakımı 
 

3 Ayda Bir 

 

4. Toplam bakteri sayısı 
 

Ayda Bir 

Tablo 1. Rutin Kontrol Önlemleri Kapsamında Lejyoner Hastalığı İçin Potansiyel Risk Taşıyan Konaklama Birimlerinde “Kritik 
Kontrol Noktaları” ve Yürütülecek Uygulamaların Sıklığı 
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2.   Su Sistemi Ġzlemi 
Su sistemine Legionella yerleşip yerleşmediğinin izlenmesi, vaka bildirimi olmadığı dönemlerde su 

sisteminin değişik noktalarından alınan örneklerden Legionella laboratuıvar çalışmasıdır. 

 
6.2.2    Rutin Kontrol Önlemleri ve Ġzlemede Sağlık Kurum Ve KuruluĢları 

Hastaneler, Lejyoner hastalığı için risk grubuna giren bireylerin genel popülasyona göre daha yoğun 
olduğu yerlerdir. Hastalık oluştuğunda sıklıkla ağır seyirli ve mortalitesi yüksektir. Ek hastalık yükü yaratır, 

hastanede yatış süresini uzatır, ekonomik kayıplara neden olur. Bu nedenlerle hastanelerde hastalığın 

önlenmesi ile ilgili etkin bir önleme programı yürütülmesi gerekir. Hastane kaynaklı Lejyoner hastalığı 

önlenebilir bir hastalık olduğu için enfeksiyon kontrol komitesi tarafından enfeksiyon kontrol programının 

bir parçası olarak ele alınmalıdır. 

Hastane kaynaklı Lejyoner hastalığı önleme programının iki bileşeni vardır: Su sistemi yönetimi ve 

aktif vaka bulma (Şekil 1). 

 
6.2.2.1 Sorumlu Personel 

Lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koruyucu uygulamaların takibinde 
enfeksiyon kontrol komitesine yardımcı olacak sorumlu bir personel bulundurulması gerekmektedir. 

Konaklama birimlerinin kapasitesi işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı bulundurmasını gerektiriyor ise iş 

güvenliği uzmanları ile birlikte değerlendirme yapılacaktır. 

 
6.2.2.2 Su Sistemi Yönetimi 

Su sistemlerinin yönetimi enfeksiyon kontrol programının bir parçası olarak hastane teknik servisi ve 
hastane yönetiminin aktif katılımı ile enfeksiyon kontrol komiteleri tarafından yürütülmelidir. 

Bu çalışmalar sırasında her hastanede Lejyoner hastalığının önlenmesine yönelik su sistemi yönetimi 

ve uygulamaları ile ilgili yazılı prosedürler ve kayıtlar düzenli olarak bir dosyada tutulmalıdır 

 
1.   Rutin Kontrol Önlemleri 

Yukarıda “rutin kontrol önlemleri ve izlemede genel kurallar” başlığı altında verilen önlemlerin 
aralıklarla uygulanarak takip edilmesi ve kayıt altına alınması ve en az iki yıl süre ile muhafaza edilmesi 

gerekmektedir. 

 
2.   Su Sisteminin Ġzlenmesi 

Özellikle  hastanelerde  yatan  kişilerin  hastalık  açısından  da  risk  grubu  olduğu  düşünüldüğünde; 
hastaneler tarafından, herhangi bir Lejyoner hastalığı vaka bildirimi olmadan, belirlenen ve aşağıda belirtilen 

aralıklarla su sistemlerini izlemeleri (suda Legionella bakılması) gereklidir. 

Kamu, fakülte, askeri ve özel hastaneler dahil olmak üzere tüm hastaneler için su sistemi 

değerlendirme periyotları şu şekilde olacaktır: 

Bünyesinde riskli ünite olarak tanımlanan doku-organ transplantasyon ünitesi, hematoloji ve onkoloji 

servisleri içeren hastanelerde eşit aralıklarla yılda 2 kez, diğer hastanelerde ise yılda 1 kez rutin numune 

alınması gereklidir. 

Yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarından katlardaki odaların sıcak su muslukları veya duş 

başlıklarından 100 yatağa kadar en az 5 numune alınır, ilave her 50 yatak için bu sayıya bir numune ilave 

edilir. 

Rutin numune sayılarına ilave olarak, tesiste bulunması durumunda sıcak su tankı ve soğuk su tankı 

ile binaya giren şebeke suyu deposundan en az ikişer numune, merkezi havalandırma sistemi soğutma kulesi 

ve kondansatörü, buz makinesi, termal havuz, artezyen kuyusu, artezyen su deposunun her birinden en az 

birer numune daha alınır. 

Hastanelerde rutin denetimler sırasında; su örnekleri, TSM/HSM „de görev yapmakta olan çevre 

sağlığı teknisyenlerince/sağlık personellerince, hastaneler ve HSM tarafından ortak belirlenen tarihlerde 

alınacaktır. 

Alınan örnekler hastaneler tarafından yetkilendirilmiş Halk Sağlığı Laboratuvarına (HSL) ücreti 
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hastaneler tarafından ödenecek şekilde gönderilecek ve su analiz sonuçlarının bildirimi HSL‟den direk 
olarak hastanelere yapılacaktır. 

Alınan   örneklerin   sonuçlarında   Legionella   yönünden   herhangi   bir   pozitiflik   tespit   edildiği 

durumlarda HSL/hastaneler tarafından TSM/HSM‟e ivedilikle haber verilecektir. 

 

 
                                                Şekil 1. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Rutin Örnek Alma Algoritması 
 

Hastanelerde yapılan çalışmalarda elde edilen numune sonuçları Ek 1‟de yer alan Hastane Rutin İzleme ve 

Sonuç Bildirim Formuna işlenerek TSM/HSM‟e gönderilir HSM tarafından hastaneden gelen sonuçlar  

Hastane  Rutin  İzlem  Sonuçları  Aylık  Raporlaması  formuna  işlenir  (Ek-2)  ve  form  (Ek-2) çalışmaları 

aylık olarak THSK‟ya gönderilir. 
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3.   Aktif Vaka Bulma 
Hastane kaynaklı Lejyoner hastalığının önlenmesinde ilk adımdır. Vakaların zamanında yakalanması 

büyük önem taşır. Bunun için hastanede enfeksiyon kontrolü kapsamında bir hastane kaynaklı pnömoni vaka 

sürveyansı yapılıyor olmalı ve tanı olanağı bulunmalıdır. 

Hastane su sistemlerinde Legionella tespit edilmesi durumunda; enfeksiyon kontrol komitesi 

tarafından aktif vaka sürveyansına başlanır. Bu çalışmada hastane kaynaklı pnömonilerde Lejyoner hastalığı 

için prospektif sürveyans yapılır ve tanı konamayan pnömonilerde makrolid/kinolon etkisi değerlendirilir. 

Hastanelerde Lejyoner Hastalığı tanısı koymak için uygun test yöntemi bulundurulmalı ve hastaneler 

tarafından test için numunenin nereye ve nasıl gönderileceği daha önceden belirlenmelidir 

 
6.3 DEKONTAMĠNASYON YÖNTEMLERĠ 

 

Su Sistemlerinin Temizlenmesi Ve Dekontaminasyonu, 
Legionella bakterileri dünyanın hemen her yerinde su kaynaklarında bulunabilirler. Bununla birlikte 

Legionella bakterileri yapay sistemlerdeki biyofilm katmalarında yerleşme ve çoğalma özelliğine sahiptirler. 

Doğal suların, şehir şebeke sistemine verilmesinde dezenfeksiyon işlemleri ile tam olarak yok edilemediği 

durumlarda bina su tesisatlarına ulaşırlar; uygun şartları bulduklarında da yerleşir ve çoğalırlar. 

Legionella bakterilerinin doğal ortamlarında olması Lejyoner hastalığı açısından fazla bir sorun teşkil 

etmemektedir. Hastalığın kontrolü ve önlenmesi için esası teşkil eden insan yapımı su sistemlerinde 

Legionella bakterilerinin sisteme yerleşmesinin ve burada çoğalmasının önlenmesidir. 

Lejyoner hastalığı kontrol programı kapsamında yapılan dekontaminasyon çalışmalarının başlangıç 

noktasını fiziksel yöntemlerle su sistemlerinin tortu ve biyofilm tabakalarından temizlenmesi 

oluşturmaktadır. 

Daha sonra ise aşağıdaki dekontaminasyon yöntemlerinden, konaklama birimine en uygun olan bir 
ya da bir kaçının uygulanarak etkin bir su sistemi dekontaminasyonu yapılması gerekir. 

Hastane kaynaklı Lejyoner hastalığı vakası tespit edildiğinde bu dokümanda “Vaka Sürveyansı” ve 

“Çevresel Sürveyans” başlıkları altında gösterilen yol izlenir. Buna ek olarak vakanın bağlantılı olduğu 

cihazlardan numune alınır (bkz. Ek 14) ve ilgili laboratuarlara belirlenen koşullarda gönderilir. 

Vaka  bildiriminin  olmadığı  dönemlerde  hastanelerde  rutin  izlemler  sırasında  tıbbi  cihazlardan 

numune alınmasına gerek yoktur. Nebulizatör, ventilatör gibi suyun aerosilizasyonuna ve aspirasyonuna 

neden o l a b i l e c e k  t ı b b i  cihazlarda rutin olarak steril su kullanılması gereklidir. Rutin izleme çalışmaları 

sırasında bu durumun değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 
6.3.1 Fiziksel yöntemler 

Konaklama biriminde Lejyoner hastalığı vakası saptandığında veya su numunelerinde legionella 
bakterisi ürediğinde, öncelikle konaklama birimlerinin fiziki şartlarının bakterinin yaşaması ve çoğalmasını 

engelleyecek şekilde düzenlenmesi gerekir. 

Bu kapsamda; tanklarda biriken tortu ve sedimentin süpürülüp temizlenmesi, tesisatın tümü ile 

boşaltılıp doldurulması, soğutma kulelerinin ve depo iç yüzeylerinin fırçalanarak biyofilm tabakasının 

kazınması, filtrasyon gibi fiziksel yöntemler uygulanır. 

 
6.3.2 Dekontaminasyon yöntemleri 

Fiziksel yöntemlerin uygulanmasından sonra legionella bakterisinin yaşamasının ve çoğalmasının 
önlenmesi   kapsamında   etkili   olmak   şartıyla   termal,   kimyasal   veya   radyasyon   ile   eradikasyon 

yöntemlerinden en az biri ya da bir kaçı uygulanır. 

Bu işlemler sırasında suyun i ç m e -kullanma amaçlı kullanmamaları için gerekli tüm tedbirler ve 

önlemler alınır. 

Dekontaminasyon amacıyla aşağıdaki yöntemler uygulanır: 

 
1.   Termal eradikasyon yöntemleri: 
a)  Yüksek ısıtma (superheating) yöntemi: Sıcak su tanklarındaki suyun sıcaklığı en az 24 saat süresince 
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70°C‟nin üzerine çıkarılır ve son kullanma noktalarında da 60°C‟nin üzerinde olması sağlanır. 

Konaklama biriminin risk durumuna (biyofilm, sediment ve kireç oluşumlarının derecesi, sistemin 

eskiliği ve benzeri) göre superheating süresi 72 saate kadar uzatılabilir. 

 

b)  Flushing:  Tanklarda  biriken  tortu  ve  sedimentin  süpürülüp  temizlenmesi  ve  tesisatın  tümü  ile 

boşaltılıp doldurulmasından sonra suyun uç noktalarda 60°C‟ye ulaşmasından sonra, tüm musluklar ile 

duş başlıklarından en az 5-10 dakika süreyle akıtılması işlemidir. 

c)  Şok ısıtma: Sistemin belirli bir yerinde bulunan suyun aniden yüksek ısılara (>88°C) çıkarılması ve 

hemen ardından uygun miktarda soğuk su ile karıştırılarak kullanıma verilmesi işlemidir. 

 
2. Kimyasal eradikasyon yöntemleri: 
a)  Klorlama: Sudaki klor düzeyinin son kullanma noktalarında en az 2 saat, mümkünse 24 saat süreyle 

en az 3 ppm olacak şekilde yüksek konsantrasyonda klor (hiperklorinasyon) uygulanmasıdır. 

b) Ayrıca  kullanım  yerlerine  uygun  olarak  seçilen  etkili  biyosidal  ürünlerden  olan  Ozon, 

Hidrojenperoksit (H2O2) veya Bakır (Cu)-Gümüş (Ag) İyonizasyon uygulamalarından herhangi biri 

kullanılarak dekontaminasyon işlemi yapılabilir. 

 
3. Radyasyon ile eradikasyon yöntemleri: 
a)  Ultraviyole uygulaması: Optimum sonuç için 40°C‟deki suyun Ultraviyole (UV) cihazı ile %100 

transmisyon esası ile 254 nm UV dalga boyunda işleme tabi tutulmasıdır. 

 
4.   Konaklama birimlerinde, legionella bakterisinin yaşamasının ve çoğalmasının önlenmesi amacı ile 

yapılacak kimyasal çalışmalar kapsamında, kullanılacak biyosidal ürünlerin kullanım amacına uygun 

olarak Bakanlıktan üretim ve ithal iznine sahip olması gerekmektedir. Uygulanan tüm işlemlerden 

sonra kullanıma verilecek suyun kalitesi 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete‟de 

yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olur. 

 
7.0 KAYNAKLAR 
7.1 T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Rehberi 
7.2 Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
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EK-1. HASTANE RUTĠN ĠZLEM VE SONUÇ BĠLDĠRĠM FORMU 
Hastanenin Adı: Tarih: …./…./…….. 
İli: İlçesi: 

 
 
 
 
 

Numuneni 

Alındığı Su 

Sistemi 

 
 
 
 

Numune 

Alım 

Tarihi 

 
Toplam Alınan 

Numune Sayısı 

 
Pozitif Çııkan 

Numune Sayısı 

 
Negatif Çııkan 

Numune Sayısı 

 
Üreyen 

Serogrup Adı 

 
 
 
 

Aktif Sürveyansta 

Değerlendir ilen Hasta 

Sayısı 

 
 
 
 

Uygulanan 

Dekontaminasyon 

Yöntemleri 

 
 
 
 

Dekontaminasyon 

Uygulanma Tarihi 
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Hastane Yönetimi 
Adı Soyadı: Görevi: 

Tarih: 

İmza: 
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Tarih    : ...../...../........... 
EK-2. HASTANE RUTĠN ĠZLEM VE SONUÇLARI AYLIK RAPORLAMASI FORMU 

                                                                     Ġl Adı                                                                      
 

 
 
 
 
 

Hastane Adı ve Ġlçesi 

 
 
 
 

Numune 

AlımTarihi 

Toplam Alınan 

Numune Sayısı 

Pozitif Çıkan 

Numune Sayısı 

Negatif Çıkan Numune 

Sayısı 

Üreyen Serogrup Adı  
 
 

Aktif 

Sürveyansta 

Değerlendirilen 

Hasta Sayısı 

 
 
 

Uygulanan 

Dezenfeksiyon 

Yöntemleri 

 
 
 

Dezenfeksiyon 

Uygulanma 

Tarihi 
 S

u
 N

u
m

u
n

e
 

S
a

y
ıs

ı 

S
ü

r
ü

n
tü

 

N
u

m
u

n
e
 

S
a

y
ıs

ı 

 
S

u
N

u
m

u
n

e
 

S
a

y
ıs

ı 

 

S
ü

r
ü

n
tü

 

N
u

m
u

n
e
 

S
a

y
ıs

ı 

 
S

u
N

u
m

u
n

e
 

S
a

y
ıs

ı 

 

S
ü

r
ü

n
tü

 

N
u

m
u

n
e
 

S
a

y
ıs

ı 

 
S

u
 

N
u

m
u

n
e
si

 

 
S

ü
r
ü

n
tü

 

N
u

m
u

n
e
si

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Formu Dolduranın   O N A Y 

Adı ve Soyadı :  ...../....../......... 

Görevi –Unvanı    : Halk Sağlığı Müdürü 

Tarih ve Ġmza : 

   


