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 İlimizde özellikle yaz döneminde hava sıcaklıklarının mevsim değerlerinin çok 

üstünde seyretmesinden dolayı çoğunlukla çocuk ve genç yaştaki vatandaşlarımızın 

serinlemek amacıyla baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkından 

koruma kanalı vb. yerlerde suya girdikleri görülmektedir. Ancak anılan yerlerde tatlı suyun 

kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla daha düşük olması, suyun hızlı ve türbülanslı akması 

vb. gibi sebeplerle serinlemek ve yüzmek maksadıyla depolama tesisleri ve kanallara girmek 

hayati risk oluşturmakta ve bunun sonucu olarak da sık sık boğulma vakalarıyla karşılaşıldığı 

görülmektedir.  

 

 İçişleri Bakanlığının 09/10/2015 tarihli ve 5239 sayılı yazısı ekinde alınan Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı DSİ İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığının yazıları gereğince; boğulma 

olaylarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken yasaklara ilişkin 

olarak Valiliğimizce karar alınmasına gerek duyulmuş ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 

11.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. Bu 

hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymıyanlar hakkında 66 ncı madde hükmü 

uygulanır.” hükmü uyarınca bu genelgenin yayınlanmasına karar verilmiştir. 

 

 Yukarıda adı geçen tatlı su tesislerinde boğulma vakalarının yaşanmaması ve olayların 

önlenmesi için etkin, uygulanabilir planlı bir çalışma yapılmasının uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. Böyle bir çalışmanın tek kurum tarafından yapılmasının ve 

yürütülmesinin mümkün olmadığı, sorunun çözüme kavuşturulması için İlçe 

Kaymakamlıkları, Yerel yönetimler, MESKİ ve DSİ gibi kurumlar başta olmak üzere tüm 

kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği gerekmekte olup, İlimiz genelinde boğulma vakalarını 

önlemek için çalışmaların başlatılmasına, konuyla ilgili tedbir ve kararların belirlenmesine, 

gerekli tedbir ve önlemlerin ilgililerce alınmasına, tedbir ve önlemleri almayanlar hakkında 

gerekli idari yaptırımların/cezai işlemin uygulanmasına ve koordinasyonun Orman ve Su 

İşleri Mersin Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. 

 

Bu kapsamda; 

Kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık ve vatandaşlarımızın mal ve can 

güvenliğini sağlamak amacıyla baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya 

taşkından koruma kanalı ve benzeri DSİ ile MESKİ ve özel şahıs işletmelerine ait tesislerdeki 

korkuluk, tel çit, ikaz levhaları gibi koruyucu yapıların projelendirilerek yapılması ve işletme 

aşamasında ise bakım ve onarımlarının tekide mahal verilmeden yerine getirilmesine, 

./.. 
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·        Baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkından koruma kanalı ve 

benzeri DSİ ile MESKİ ve özel şahıs işletmelerine ait tesislerde yüzme ve serinlemek amaçlı 

kullanımın yasaklanmasına,  

 

·        Yüzme ve serinlemek amaçlı kullanımın yasaklandığı yerlerle ilgili kamuoyunun 

bilgilendirilmesine ve bu yerlerde gerekli ikaz levhalarının konulmasına, 

 

·        İl sınırları içerisinde baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkından 

koruma kanalı ve benzeri DSİ ile MESKİ ve özel şahıs işletmelerine ait tesislerde yüzme ve 

serinlemek amaçlı kullanımda bulunan 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezasının 

uygulanmasına, 

 

·        İl sınırları içerisinde baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkından 

koruma kanalı ve benzeri DSİ ile MESKİ ve özel şahıs işletmelerine ait tesislerde yüzme ve 

serinlemek amaçlı kullanımda bulunan 15 yaşından küçüklerin sulardan çıkartılarak 

uzaklaştırılmasına, 

 

·        Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Basın ve Halkla 

İlişkiler Müdürlüğü ve Yerel Yönetimler, DSİ, MESKİ yetkililerince; özellikle 15 yaşını 

doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, 

deşarj veya taşkından koruma kanalı ve benzeri DSİ ile MESKİ ve özel şahıs işletmelerine ait 

tesislerde yüzme ve serinlemek amaçlı kullanımın önlenmesi amacıyla kamuoyunu uyarıcı ve 

bilgilendirici çalışmalar yapılmasına, 

 

·        İdari yaptırım tutanaklarının genel kolluk kuvvetleri, belediye zabıtaları, MESKİ ve 

DSİ’nce yetkilendirilmiş personel ile özel şahıs işletmesindeki yerlere ise bu görevlilere 

bildirmek suretiyle düzenlenmesi ve idari yaptırım kararının mülki sınırlar dahilinde 

Kaymakamlıklarca karara bağlanmasına, karar sonuçlarının Orman ve Su İşleri Mersin Şube 

Müdürlüğüne ve Mersin Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğüne bilgi amaçlı gönderilmesine,  

 

·        Konuyla ilgili iş ve işlemlerin yukarıda zikredilen kuruluşlarca işbirliği içerisinde 

yürütülmesini, kararlara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66.maddesi “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en 

büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ 

veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat 

gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 

nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır.” hükmü uyarınca işlem yapılmasına, karar 

verilmiştir. 

 

·        Bu genelge ilgili kurumlara emir mahiyetinde olup, kamuoyuna bilgi ve gereği için 

duyurulur. 

 

Bu genelge yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. 14/12/2015  

 

 

 Özdemir ÇAKACAK 

Vali 

 


