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DAĞITIM YERLERİNE

Mevsimsel faktörler sebebiyle havaların ısındığı yaz aylarında eğlenmek, dinlenmek,
yüzmek, piknik yapmak, balık tutmak, spor yapmak gibi sebeplerle tercih edilen göl ve
göletler, sulama kanalları, barajlar, akarsu yatakları ve havuz gibi alanlarda zaman zaman
can kayıplarına sebep olan boğulma olaylarının yaşandığı görülmektedir.
Bilindiği üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesinin c bendinde “İl
sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik
emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valinin ödev ve
görevlerindendir. Bunları sağlamak için Vali gereken karar ve tedbirleri alır.” hükmü
yer almaktadır.
Bu çerçevede, suda boğulma vakalarının önlenmesi ve denetimlerin artırılması
amacıyla:
Sağlık, güvenlik ve sosyal donatılar açısından yeterli görülen, can güvenliği riski
taşımayan göl, gölet vb. yüzülebilir yerler her yıl mart ayının sonuna kadar “yüzme alanı”
olarak belirlenecektir.
Yüzme alanı olarak belirlenen alanlar dışında kalan göl, gölet, baraj, sulama kanalı,
akarsu, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya
taşkın kontrol kanalı vb. alanlarda suya girişlerin yasaklanmasına karar verilmiştir.
Bu alanları serinleme ya da yüzme amaçlı kullananlardan 15 yaş ve üzeri kişilerin
kendilerine; 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine 5236 sayılı Kabahatler
Kanununun 32’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacaktır.
İdari yaptırım tutanakları genel kolluk görevlileri, belediye zabıtaları, DSİ Şube
Müdürlükleri veya diğer ilgili idarelerin yetkilendirilmiş personeli tarafından
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düzenlenecektir.
Boğulma olaylarının yaşandığı baraj, göl, gölet, akarsu, su kanalı vb. alanlarda suya
girilmesinin can güvenliği açısından tehlike arz ettiğini belirten işaret ve ikaz levhaları
konulacaktır.
DSİ tarafından işletilen veya çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilen tesislerin (baraj,
gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkından koruma kanalı gibi) çevresine
insan geçişinin engellenmesi amacıyla fiziki güvenlik tedbirleri (tel çit, korkuluk, uyarı
levhaları gibi) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri
Yönetmeliği çerçevesinde ilgili kurumlarca; yönetmelik kapsamı dışındaki su yapılarında ise
tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre işletmecisi tarafından yapılacaktır.
Bu tesisler ve alanlardan sorumlu kurum veya kuruluşlarca, özellikle yaz aylarında
tesislerde; bekçi, özel güvenlik görevlisi, belediye zabıtası, Tarım ve Orman Müdürlüğü
görevlileri veya Orman Muhafaza Memurlarının görevlendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca
kolluk birimlerince de söz konusu alanlara devriye görevlendirilmesi yapılacaktır.
İnsan sağlığı ve can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan alanlar konusunda
vatandaşların ve turistlerin bilgilendirilmesi amacıyla ilan panoları, otobüs durakları,
otogarlar gibi yerlere uyarıcı afişler asılarak, bu afişlerin belli aralıklarla güncellenmesi
sağlanacaktır.
Suda boğulma olayları sonrasında uygulanacak ilkyardım kurallarını ihtiva eden
broşürler İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanarak farkındalık oluşturmak üzere ilköğretim,
ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile turizm tesisleri ve su sporları işletmelerine
dağıtılacaktır.
Okullarda çeken akıntı, sulama kanallarında, barajlarda ve insan sağlığı ile can güvenliği
açısından yüzmeye uygun olmayan yerlerde suya girilmesinin tehlikeleri hakkında
eğitimlerin verilmesi; Üniversiteler ve diğer paydaş kurum/kuruluşlar aracılığıyla
kamuoyunda farkındalığı artırıcı panel, seminer, sempozyum, çalıştay vb. etkinlikler
düzenlenerek çıktılarının kamuoyu ile paylaşılması sağlanacaktır.
Bu kararlar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve ilanen tebliğ olunur.

Mustafa ÇİFTÇİ
Vali
Ek: İlgili evrak
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Dağıtım:
İLÇE KAYMAKAMLIKLARINA
KAMU KURUMLARINA
İÇİŞLERİ BİRİMLERİNE
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