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U9 tarafi denizlerle 9evrili ve pek 90k dogal gtizellige sahip iilkemizde mevsimsel
faktorler sebebiyle havalann lsindigi yaz aylannda eglenmek, dinlenmek, ytizmek, piknik
yapmak, balik tutmak, spor yapmak gibi sebeplerle denizler, gol ve goletler, sulama kanallan,
barajlar, akarsu yataklan ve havuzlar gerek vatandaslanmiz gerekse turistler tarafindan
oncelikli olarak tercih edilmektedir.

Bu alanlarda zaman zaman yasanan ve can kayiplanna sebep olan bogulma olaylannin,
yiizme bilmenin beraberinde getirdigi ozgiiven duygusu, iyi seviyede yuzme bilinmemesi,
zipkinla balik avciliginda sig su bayilmalan, su sporlan faaliyetleri esnasinda yasanan kazalar
gibi 9esitli nedenlerden kaynaklandigi goriilmektedir.

Bu nedenle gol ve goletler, barajlar, sulama kanallan, akarsu yataklan ve havuzlarda
yuzme faaliyetinin duzenlenmesi meydana gelebilecek bogulma olaylannin ve can kayiplarinin
onlenmesi a9isindan biiytik onem arz etmektedir. Bilindigi iizere 5442 sayih II Idaresi
Kanunu'nun ll'inci maddesinin c bendinde "II sinirlan i9inde huzur ve gtivenligin, kisi
dokunulmazhginin, tasarrufa muteallik emniyetin, kamu esenliginin saglanmasi ve onleyici
kolluk yetkisi valinin odev ve gorevlerindendir. Bunlan saglamak i9in vali gereken karar ve
tedbirleri alir." hiikmti yer almaktadir.

Bu 9er9evede, suda bogulma vakalannin onlenmesi, yiizme alanlannda uyulacak genel
kurallann belirlenmesi, suda bogulma olaylannin analizinin yapilarak sebeplerinin arastinlmasi
ve denetimlerin artinlmasi amaciyla;

1. DSI 8. Bolge Miidurliigii tarafindan saghk, gtivenlik ve sosyal donatilar a9isindan
yeterli gorulen, can gtivenligi riski tasimayan gol, golet vb. yiiziilebilir yerlerin her yil
mart ayinin sonuna kadar "yiizme alani" olarak belirlenmesi ve kamuoyuna
duyurulmasi,

2. DSI 8. Bolge Mudurliigii tarafindan yiizme alani olarak belirlenen alanlar disinda
kalan gol, golet, baraj, sulama kanah, akarsu, sulama ve hayvan i9me suyu goletleri, sel
kapani, regulator, su iletimi, desarj veya taskm kontrol kanah vb. alanlarda suya
girilmesine kesinlikle miisaade edilmemesi ve bu alanlara yonelik ilave tedbirlerin
planlanmasi,

3. DSI 8. Bolge Mudtirltigu tarafindan tespit edilen yiizme alanlannda yiizme sinirlannin
(kiyidan itibaren 200 metreye kadar) yiizer donanimlarla isaretlenmesi ve bu alanlarda
yiizme sinirlanni gosteren uyarici levhalann bulundurulmasi,

4. Kolluk birimleri tarafindan yiizme alani olarak belirlenmis ve sinirlan isaretlenmis
alanlara, her tiirlii motorlu veya motorsuz deniz aracinin girmesi ve bu alanlarda yans,
gosteri vb. herhangi bir aktivite yapilmasmin engellenmesi,



5. Meteoroloji Bolge Miidurlugunce olumsuz hava tahminlerinin Mtilki Idare
Amirliklerine bildirilmesi ve hava kosullannin uygun olmadigi zamanlarda suya
girilmesinin Miilki Idare Amirliklerince ivedilikle yasaklanmasi ve kamuoyuna
duyurulmasi (yerel basin, sosyal medya vb. araciligiyla),

6. DSI 8. Bolge Mudurliigu tarafindan bogulma olaylannin yasandigi gol, golet, akarsu,
su kanah vb. alanlarda ve kontrolsiiz alanlarda suya girilmesinin can gtivenligi a9isindan
tehlike arz ettigini belirten isaret ve ikaz levhalarinm konulmasi ve bu alanlara yonelik
ilave tedbirlerin planlanmasi,

7. Btiytiksehir Belediyesi tarafindan Insan saghgi ve can gtivenligi a9isindan yiizmeye
uygun olmayan alanlar konusunda vatandaslann ve turistlerin bilgilendirilmesi
amaciyla ilan panolan, otobtis duraklan, otogarlaryerlereuyanci afislerin asilmasi, bu
afislerin belli arahklarla giincellenmesi,

8. DSI 8. Bolge Miidtirltigu tarafindan isletilen veya 9esitli kurum ve kuruluslara
devredilen tesislerin (baraj, golet, sel kapani, regulator, su iletimi, desarj veya taskindan
koruma kanah gibi) 9evresine insan gccisinin engellenmesi amaciyla fiziki guvenlik
tedbirlerinin (tel 9it, korkuluk, uyan levhalan gibi) Devlet Su Isleri Genel Mudurlugii
Su Yapilan Koruyucu Guvenlik Tedbirleri Yonetmeligi 9er9evesinde ilgili kurumlarca;
Yonetmelik kapsami disindaki su yapilannda ise tabi olduklan mevzuat hiikumlerine
gore isletmecisi tarafindan yapilmasi,

9. Suda bogulma olaylan sonrasinda uygulanacak ilkyardim kurallarim ihtiva eden
brosurlerin II Saghk Miidtirliigiince hazirlanarak farkindahk olusturmak iizere
ilkogretim, ortaogretim ve iiniversite ogrencileri ile turizm tesisleri ve su sporlan
isletmelerine dagitilmasi,

10. Gen9lik ve Spor II Mudiirltigii tarafindan yuzme alanlanndaki yogunluga ve risk
durumuna gore ilgili isletme tarafindan Tiirkiye Sualti Sporlan Federasyonundan
belgeli cankurtaran gorevlendirilmesinin saglanmasi,

11. Gen9lik ve Spor II Mudurlugii tarafindan cankurtaran istasyonlannda halkin
gorebilecegi yerlere cankurtaran brovesinin bir orneginin, calisma saatlerinin ve
flamalann anlamlannin asilmasi,

12. II Tanm ve Orman Mudurlugii tarafindan yuzme alanlanndan faydalanan vatandaslann
can giivenligi a9isindan bu alanlarda her tiirlii su urunleri avciligimn yasaklanmasi,

13. Buyiiksehir Belediyesi tarafindan yuzme alanlan i9erisinde oyun gruplannin (sisme
ve diger yiizer su parki) ve cankurtaranin goriis alanim olumsuz etkileyen diger biiyiik
hacimli yapilann olusturulmasina izin verilmemesi,

14. II Milli Egitim Miidiirlugii tarafindan Okullarda "Qeken Akinti", sulama
kanallannda, barajlarda ve insan saghgi ile can gtivenligi a9isindan yuzmeye uygun
olmayan yerlerde suya girilmesinin tehlikeleri hakkinda egitimlerin verilmesi,

15. Universiteler ve diger paydas kurum/kuruluslar araciligiyla kamuoyunda farkindaligi
artinci panel, seminer, sempozyum, 9ahstay vb. etkinliklerin diizenlenerek
9iktilannin kamuoyu ile paylasilmasi,

16. Gen9lik ve Spor II Mudurlugii ve paydas kurumlarla is birligi i9erisinde il/il9elerimizde
imkanlar 9er9evesinde yiizme kurslan/programlan dtizenlenmesi ve/veya isteklilere
cankurtaranhk egitimi verilmesi,



17. Ozellikle bogulma vakalanna dayah can kayiplarinin arttigi donemlerde paydas
kurum/kuruluslar araciligiyla vatandaslanmizin bilgilendirilmesi/bilin9lendirilmesine
yonelik faaliyetlerin yogunlastinlmasi,

18. Il/il9elerde olusturulacak denetim ekipleri tarafindan sik ve diizenli denetimlerin
ger9eklestirilmesi,

19. Kolluk birimleri ve paydas kurumlarca ozellikle hafta sonu ve bayram tatillerinde
yiizme alanlannda denetimlerin artinlmasi,

20. Vali Yardimcisi Hamdullah Suphi OZGODEK baskanhginda Denetim ve
Koordinasyon komisyon olusturularak paydas kurumlar ile koordinasyonun saglanmasi,
komisyonun sekretarya islemlerinin Devlet Su Isleri 8. Bolge Miidtirltigu tarafindan
yuruttilmesi,

5442 sayili II Idaresi Kanunu'nun 11/C maddesi geregince Valilik Karari olarak
kararlastirilmis olup, konuya iliskin yapilacak ihlallere 5236 sayih Kabahatler Kanununun
32'nci maddesi geregince idari yaptinm uygulanacaktir.

Kamuoyuna ilanen teblig olunur.
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Turn Kamu Kurum ve Kuruluslanna
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