
ACİL DURUMLARDA KULLANMA SUYU DEZENFEKSİYONU 

İmkân dahilinde suyun kaynatılması ve çamaşır suyu ile dezenfekte edilmesi; deprem afetinden 

mustarip yerlerde su arıtma, iletim ve dağıtım noktalarında yaşanabilecek olası sıkıntılara karşı önerilen 

uygulamalar arasında yer almaktadır. [1] 

Kaynatma 

• Acil durum su kaynağı olarak şişelenmiş su veya uygun şekilde depoladığınız (şişe, damacana, 

su tankı vb.) suyu kullanın. 

• Şişelenmiş suyunuz yoksa musluk suyu veya yüzey sularını (nehir ve göl) kaynatın. Kaynatma, 

patojen bakterileri, virüsleri ve protozoaları öldürmek için yeterlidir (WHO, 2015). 

• Su bulanıksa, kaynatmadan önce su şişesini/tankını hareket ettirmeden en az yarım gün kadar 

çökelmesine izin verin ve temiz bir bez, kalın kâğıt su havlusu veya bir filtreden (küçük gözenekli 

tülbent gibi) geçirin. 

• Suyu kaynatın ve en az 3 dakika kaynama noktasında bekletin.  

• Suyu doğal olarak soğumaya bırakın ve kapaklı temiz kaplarda saklayın. 

• Kaynamış suyun düz tadını iyileştirmek için, her litre başına imkân dahilinde bir tutam tuz 

eklenebilir veya suyu bir temiz kaptan diğerine birkaç kez dökün. 

Çamaşır Suyu 

• Suyu kaynatamıyorsanız, ev tipi çamaşır suyu kullanarak suyu dezenfekte edin. Etikette 

belirtildiği gibi yalnızca dezenfeksiyon ve sanitasyona uygun, normal, kokusuz, klorlu ürünleri 

kullanın. Çamaşır suyunun etiketinde, aktif bileşenin %6 veya %8.25 sodyum hipoklorit içerdiğini 

yazmalıdır. Ekstra kokulu, renklendirilmiş veya ekstra temizleyici eklenmiş çamaşır sularını 

kullanmayın. Su bulanıksa, çökelmesine izin verin ve temiz bir bez, kâğıt havlu veya kahve 

filtresi gibi filtreden geçirin. 

• %6’lık sodyum hipoklorit çözeltisine sahip çamaşır suyu için 19 L’lik bir damacanaya 24 damla 

kadar (litre başına 1-2 damla koyabilirsiniz) veya %8.25’lik çamaşır suyu için 19 L’lik bir 

damacanaya 18 damla (litre başına bir damla) kadar damlatın. Su bulanık veya renkli ise; 

çamaşır suyu damlası miktarını ikiye katlayın.  

• İyice karıştırın/çalkalayın ve 30 dakika bekletin. Bekleme sırasında damacananın, tankın veya 

kullandığınız şişenin kapağını kapalı tutun. Su hafif bir klor kokusuna sahip olmalıdır. Aksi 

takdirde, dozu tekrarlayın ve kullanmadan önce 15 dakika daha bekletin. 

• Klor tadı çok güçlüyse, suyu bir temiz kaptan diğerine dökün ve kullanmadan önce birkaç saat 

bekletin. 

Hem kaynatma hem çamaşır suyu kullanma ihtimali varsa işlemleri sırasıyla uygulayın.  

Çamaşır suyunun, düşük bulanıklık ve organik madde içeren sularda su kaynaklı bakteri ve virüsleri 

öldürdüğü tespit edilmiştir. Yüksek derecede bulanık ve organik yüklü sularda test bakterisi altı log 

oranında indirgenirken, test virüsleri yalnızca yarım ila bir log oranında indirgenmiştir. Bu tür sularda, 

virüslerin daha fazla azaltılmasını sağlamak için daha yüksek klor dozları veya temas süreleri gerekir 

[2].   

ÖNEMLİ NOT: Yukarıda anlatılan yöntemle dezenfekte edilen su sadece genel kullanma suyu 

olarak kullanılmalıdır. İÇME SUYU OLARAK KULLANILMASI TAVSİYE EDİLMEZ! 
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