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dzellikle yaz mevsiminde serinlemek veya yizmek amacryla baraj, gdlet ve sulama
kanallarr vb. yerlerde suya girilmesi veya belirlenen kurallara ve ikazlara uyulmadan denize
girilmesi nedenleriyle suda bolulma olaylannrn yagandrlr gortilmektedir.
Her vatanda$lmlzm can ve mal emniyetinin korunmasr ve istenmeyen olaylann <inlenmesi
<incelikli g<irevlerimiz arasmda bulunmaktadrr.

Bu gtirevin yerine getirilmesinde ilgili idarelerin tedbir almasr, alman tedbirlerin kamuoyu
ile yaygrn gekilde paylagrlmasr ve mutlak surette bu tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.

Valiligimizce 5442 sayrh il idaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin (q) fikrasr ile
lf inci maddesinin (C) fikrasr uyarmca; toplumun safhk ve esenlili, kigilerin can ve mal
giivenlipinin korunmasr, vatandaglanmtzm tatil, spor ya da dinlenme amacryla saS1k1ve giivenli
kogullarda yi.izme ihtiyacrnrn temini amacryla aqa$rdaki <inlemlerin ahnmasr kararlagtrnlmrgtrr.

A- il genelindeki ig sularda uygulanacak kararlar;
l-Vatandaqlanmtzm can ve mal giivenlilinin sallanmasr, kamu diizeni ve giivenli[i ile
genel sa[hprn korunmasl amaclyla ig sular, akarsu, giil, giilet, baraj, sel kapanr, regiilattir,
kanal, su birikintisi, su iletimi, deqarj, taqkrndan koruma veya sulama kanah ve benzeri DSi,
MESKi veya iizel gahrs igletmelerine ait tesislerde serinleme veya yiizme amagh suya giriqlerin
yasaklanmasma karar verilmiqtir.
2- Bu tesisleri serinleme ya day.Jlnne amagh kullanan l5 yq ve tizeri kigilere idari yaptrrrm
cezasr uygulanacak, 15 yagrndan ktigiikler ise sudan grkartrlarak ailelerine teslim
edilecektir.
3- Bu tesislerdeki bariyer, set, korkuluk, tel git, ikaz levhalan gibi koruyucu yaprlar
projelendirilerek yaprlacak ve igletme agamasrnda ise bakrm ve onanmlan
tekide mahal
verilmeden yerine getirilecek, konuyla ilgili muhtarhklar ve kamuoyu bilgilendirilerek,
bu
yerlerin/tesislerin giriqlerine; suya giriglerin tehlikeli ve yasak olduluna
dair ikaz levhalarr

konulacaktrr.

Bu tesisler ve alanlardan sorumlu kurum veya kuruluglarca, <izellikle yaz aylannda
tesislerde; bekgi, ozel giivenlik g<irevlisi, belediye zabrtasr, Tanm ve Orman
Miidiirliigti
g<irevlileri veya orman Muhafaza Memurlannrn gdrevlendirilmesi sallanacaktu.
Aynca kolluk
4-

birimlerince de sdz konusu alanlara devriye g<irevlendirilmesi yaprlacaktrr.

B'Denize krytst bulunan ilgelerin sahil ve plajlan ile denizlerde uygulanacak kararlar;
t- ilge Kaymakamhklan btinyesinde; Btiyiikgehir ve ilge Belediyesi, Sahil Giivenlik

Akdeniz Bdlge Komutanhgr, ilge Jandarma Komutanhgr, ilge Emniyet MiidiirliigivAmirlili,
ilge
Tanm ve Orman Mtidiirliigii, Genglik ve Spor ilge Mtidiirlii[ti, ilge Sa!1k

Mtidtrliilt, il Ktilttir
Miidiirlii[ii, Qevre, $ehircilik ve iklim Deliqiklifi il utiatirttigii, DSi gube Miidiirliigii,
orman Bdlge Mtidiirlii$i ve Ti.irkiye Sualtr Sporlarr Federasyonu Mersin il Temsilcilili
ile ilge
Kaymakammm uygun g<ireceli kurum/STK temsilcilerinden olugan Suda
Bolulma Olaylarrnr
ve Turizm

Onleme ilge Komisyonu olugturulacaktr.
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ilgede kurulugu olmayan kurumlann temsili, il tegkilatr ile Sahil Giivenlik Akdeniz Brilge
Komutanh[rndan istenen ve bildirilen temsilcilerle tamamlanacaktrr.

2-

Komisyon; suda bolulma olaylannrn dnlenmesi amacryla ilge diizeyinde

altnacak tedbirleri belirlemek ve bu tedbirlerin uygulanmasmr denetlemekle g<irevli olup, aynca
her yrl Mart ayr sonuna kadar, suya veya denize girilmesi can giivenli[i agrsrndan tehlike arz eden

bolgeleri belirlernek, bu bdlgeleri ilan etmek, Valilile (t ftilttir ve Turizm Miidiirliiltine)
bildirmek ve bu bdlgelerde gerekli uyan levhalanrun konulmasmr sallamakla g<irevlidir.
3- Komisyonun yapaca$r denetimler, 0l Mayrs - 3l Ekim tarihleri arasmda ayda en azbir
kez olacak gekilde yaprlacak, denetim sonucu hazrrlanan raporlar her ay dtizenli olarak il tctilttir
ve Turizm Mtidiirltiliine g<inderilecektir.

4- Suda Bofulma Olaylannr Onleme ilge Komisyonunun, denizlerde geken akrntr (rip
akrntrsr) riski olan b<ilgeler ile suya girilmesinin can giivenlifi agrsrndan tehlikeli olarak tespit
ve ilan etti$ bdlgelerde serinleme ya da yiizme amagh denize girilmesinin yasaklanmasrna
karar verilmigtir.

5- Vatanda$lanmzrn yogun olarak denize girdili sahillerde, denize girilmesi

yasak
b<ilgeler drgrnda kalan yiizme alanlart vatandaqlann can emniyeti agrsrndan Btiyi.ikgehir
Belediye

Bagkanh[r tarafindan qamandlralar ile markalandrrilacaktr. Bu alanlara; bagta stirat
motorlan,
jet skiler, deniz bisikleti ve bahkgr tekneleri olmak iizere her tiirlii deniz aracr
ile olta ve su altr
ttfegi vb. aletlerle bahk avcthlt yapanlann girmesine izin verilmeyecektir.

6- Ruhsath plaj igleten veya miigterilerine denize girme hizmeti sunan tiim igletme
ya da
konaklama tesislerinde ilgili iqletme tarafindan; belediyeye balh girketlerce
igletilen plajlar ile
yolun olarak denize girilen sahillerde ise Btiyiikgehir Belediye Bagkanllr tarafindan,
plajahakim
noktalarda risk ydnetim planrna uygun sayrda ve yerde iglevsel cankurtaran
istasyonlar/kuleleri
tesis edilecektir.
Stiz konusu istasyonlarda; dtirbtin, diidtik, megafon, bot, jet ski, atv,
stirat teknesi vb.

di[er

malzemeler bulundurulacaktrr. Cankurtaran istasyonlannda ve halkrn g<irebileceli
yerlerde;
cankurtaran brdvesinin bir 6rne$i ile gahgma saatleri ve flamalann
anlamlan y azlacak/asrlacaktrr.

7- Cankurtaran istasyonlan tesis edilen plajlarda Ttirkiye Sualtr
Sporlan Federasyonundan
belgeli cankurtaran personeli giirevlendirilmesi saflanacaktrr. Grirevli
cankurtaranlann iletigim
bilgileri yazir olarak Sahil Gtivenlik Akdeniz Bdlge Komutanhlrna gdnderilecektir.

8- Hava kogullannrn denize girmeyi tehlikeli hale getirdi[ini belirten meteorolojik

uyarrlarda canlarrtaran kulelerine krmtzr flama gekilecek ve denize girmenin
yasak ve tehlikeli
oldu$u anons sisteminden duyurulacaktrr.

9- Suda Bolulma olaylannr Onleme ilge Komisyonlannca; denize
girilmesi yasak olarak
belirlenen alanlann giriglerine, suya girilmesinin can ve mal gtivenli[i
agrsrndan tehtikeli ve yasak
oldu[unu igaretle belirten ikaz levhalarrnrn konulmasr sa$lanacaktrr.

l0- Ayrrt etme gticti olmayanlarln ve gocuklann yanlannda ytizme bilen ebeveynleri
ve/veya refakatgileri olmadan denize girmeleri tehlikeli
ve yasakirr. plaj ve yiizme alanr
iqleticileri bu konuda gerekli <inlemleri almakla sorumludur.
Kronik rahatsrzhlr (kalp, tansiyon ve
benzeri) bulunan vatandaqlann ve yaghlann dzellikle hava
srcakhlrrun arttr[r 6[le saatlerinde
denize girmerneleri hususunda anons, brogtir ve benzeri ydntemler
ile gerekli uyanlann yaprlmasr
iqletmeci kuruluglarca sallanacaktrr.
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Biiyiikgehir Belediye Baqkanhlr ile il ftittiir ve Turizm Mtidtirliigi tarafindan otel,
motel, pansiyon vb. iqletmelere, otob0s ve tur firmalanna denize girilebilir alanlar ile cankurtaran
hizmeti verilen alanlan gcisterir tanrtrm afigi ve el broqiirleri brrakrlarak veya hazrrlanan videolar
paylaErlarak, ilgili igletmeler tarafindan ilimize gelen konuklara verilmesi/gdsterilmesi
sallanacaktrr.

12- Yrjzme alaru, plaj, hawz, su parkr ve benzeri igletmeler, Tilrkiye Sualtr Sporlan
Federasyonu Cankurtarma Talimatmm 26'nu maddesinde belirtilen ekipman ve ilkyardrm
malzemelerini bulundurmak zorundadrr.

tl- il Saghk Miidtirliiliince farkrndahk yaratmak izere suda bolulma

olaylan sonrasrnda
uygulanacak ilkyardrm kurallannr ihtiva eden afiS ve brogiirler hazrrlanarak okullara.
iiniversitelere, turizm tesislerine ve su sporlan igletmelerine dalrtrmr yaprlacak ve gririintir yerlere
astlmast sa[lanacakttr. Yiizme alanlan, il Halk Salhlr Miidtirliilii ekiplerince hijyen agrsrndan
siirekli ve di.izenli bir gekilde denetlenecektir.
14- Olasr kaza, hastahk, bolulma vb. durumlarda olayrn yaqandrlr bdlgeye en krsa
siirede

ulaqabilmek maksadryla gezinti tenezziih teknelerinin rinceden belirlenmiq mola yerlerinde
durmast saplanacak ve bahse konu mola yerleri ile giizergahlar, iqletmeler tarafindan
sahil
giivenlik birimlerine bildirilecektir.
15- Daltglar esnastnda iki kiqilik arkadag sistemi uygulanacaktrr.
agrsmdan fl amah dahg gamandrasr kullanrlacaktrr.

Dalg ikilisinin emniyeti

16- Sportif amagh dahglar igin derinlik limiti maksimum 30 metre olup 14 yagrndan
kiigiiklere dahg yaptrnlmasma miisaade edilmeyecektir. l4-18 yaq arasrnda ise veliden
almacak
muvafakat belgesi ile dahga izin verilecektir.

l7- Baqta il merkezi olmak tizere sahillerde bulunan vatandaglann oltayla bahk avcrhlr ve
gezinti amactyla kullandrklan iskele ile denize atlama sundurmalannrn
ayakian ve korkuluklan
hava gartlan, dalga ve tuzlu suyun etkisiyle aqrndrfrndan, muhtemel
kazalan onlemek amacryla
periyodik kontrol, bakrm ve on:u:rmlan sorumlusu olan belediye, kurum,
site veya igletme
tarafindan yapiacak/yaptrrrlacak ve bu husus site/igletme ydneticilerine
duyurulacakfir.

l8- il Ktiltiir ve Turizm Miidiirliilii ile sorumluluk alanlanna gd,re belediyeler, DSi
Mtidiirliikleri ve kolluk birimleri tarafindan, konu ile ilgili mahalle muhtarlklan$ube

ile
vatandaqlann bilgilendirilmeleri yaprlarak farkrndahsm arthnlmasr sa[lanacaktrr.
19- il Kiiltiir ve Turizm Miidiirliigti tarafindan gtincel ytizme alanlannm
mevkileri,
cankurtaran personel saylsl ve bdlge sorumlulannrn iletiqim bilgileri
ilgili ernniyet, jandarma ve
sahil gtivenlik birimleri ile paylagrlacaktr.

20- Yizme alanlannda/plajlarda denetimler Suda Bogulma olaylanm Onleme
ilge
Komisyonlannca gergeklegtirilecek, ancak sorumluluk ve g<irev alanlanna
gore kolluk birimleri,
belediye zabftagtirevlileri ile ilgili mtid0rltikler tarafindan da denetimler
yaprlacak, rizellikle hafta
sonu ve bayram tatillerinde dewiyeler ve denetimler arttrnlacaktrr.
Dewi-ye hizrnet araglannda
imkan dahilinde 50 metre halat uzunluSu olan can simidi bulundurulacaktrr.
C- Ortak Hiiktimler;

1' Yukanda belirtilen ig ve iglemlerde grirev verilen kamu kurum ve kuruluglan
verilen
gtirevleri ilgili kurumlarla iq birlili igerisinde yiirtitiilecek ve kurumlararasr
koordinasyon
denizlerde Sahil Giivenlik Akdeniz Bcilge Komutanhfmca, sahillerde/plajlarda
il Ktilttir ve
Turizm Miidiirlti[iince, ig sularda DSi
Mtidtirliikleri
tarafindan yerine gltirilecektir.
$ube
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2. Kaymakamhklar tarafindan plaj veya ytizme havuzu iqletme sorumlulu[u iizerinde olan
belediye, site, ticari igletmeler uyanlarak; bu konudaki yiikiirnliiliiklerini yerine getirmeleri
sa[lanacak, belirtilen kararlann gerelinin uygulamp uygulanmadr[mrn ilgede kurulacak
komisyonlar marifetiyle denetlenecek, suda bolulma olaylanmn dnlenmesi hususunda gerekli
biitiin

9ah gmalar

ivedilikle sonuglandrnlacaktr.

3. Resmi ve ozel ytizme havuzlannda gergeklegtirilen efiitim ve antrenman gahqmalan ile

halk saati uygulamalannda bo[ulmalara kargr rinlernler; ilgili federasyonlann diizenleyici
talimatlarr do[rultusunda engelli bireyleri de kapsayacak Genglik ve Spor il Utidtirttigtiniin
gdzetim ve denetiminde ilgili kurum, kuruluq ve iqleticiler tarafindan almacaktrr.
4. Ilimiz genelinde meydana gelebilecek bogulma olaylan ve can giivenli[i agrsmdan
tehlike arz edecek acil durumlarda; vaka denizde ise (0324) 237 22 22 I 237 19 19 nolu
telefonlardan Sahil Gtivenlik Komutanhlr veya I 12 Acil QaEn Merkezi Miidiirliipiiyle, vaka i9
sularda ise 112 Acil Qaprr Merkezi Mi.idi.irltiliiyle temasa gegilebilecektir.
5. Bu genel emir htiktimlerine aykm davrananlar hakkrnda normlar hiyerargisine grire
idari yaptrlm uygulanrr. Yasaklama karanna uymayanlar hakkrnda (eylemlerinin bagkaca bir
sug teqkil etmesi halinde ilgili cezai htikiimler sakh kalmak kaydryla) 5442 Sayrh il idaresi
Kanunu'nun 66'nct ve Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi hiikmii uyannca iqlem yaprlrr.

6. Bu genel emir htiktimlerine gdre idari yaptrnm karar yetkisi ilgili ilge Kaymakamrna
devredilmigtir.

7. idari yapttnm tutanaklarr; genel kolluk g<irevlileri, belediye zabftalan, MESKI, DSi
$ube M0dtirliikleri veya diler ilgili idarelerin yetkilendirilmig personeli tarafindan dtizenlenir ve
ilgili ilge Kaymakamr tarafindan karara ba[lanrr.

8. 18.12.2015 tarihli ve 21374 sayrh 20l5ll sra numarah genelge yiirtrliikten
kaldrnlmrqtrr.

9. Bu genel anir ilgili kurumlara anir mahiyetinde olup, bilgi ve gereli igin kamuoyuna
duyurulacaktrr.
10. Yayrmlandrlr tarih itibariyle bu genel emir

Dalrtrm:
Gereli:
Biiyiikgehir Belediye Bagkanhfrna
Vali Yardrmcrlanna

Bilgi:

Il Jandarma Komutan h[rna
Sahil Giivenlik Akdeniz B6lge Komutanh[rna
Tanm ve Orman Miidi.irliiliine
Orman B<ilge Miidi.irlii[iine
Qewe, gehircilik ve iklim Defiiqikti[i il Md.ne
il Ktilttir ve Turizm M0dtirliiline
it sagtrt< Miidiirlriliine

Akdeniz B6lge ve Garnizon Komutanhlrna
Cumhuriyet Baqsavcrhlrna
Universitelere
Adana Devlet Su igleri 6. B6lge Mtidiirliiliine
Mersin Limanr Miilki idare Amirliline
il Afet ve Acil Durum Miidiirliiliini
Giivenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezine
112 Acil Qagr Merkezi Mtidi.irli.iliine
Mersin Liman Bagkanhlrna
Qukurova Havalimanr Miilki idare Amirli[ine
Defterdarhk

Genglik ve Spor il Ir,ttidtirltigtine
Mersin Devlet Su igleri 67. gube Miidi.irli.i[iine
Silifke Devlet Su igleri 62.gube Miidtirlii[iine

il Milli Egitim Miidiirliigiine
Aile ve Sosyal Hizmetler il l,ttidtirltigtine
ll Sanayi ve Teknoloji Miidtirli.iliine

Kaymakamhklara
Emniyet Miidi.irliiliine

il

MESKI Genel Miidtirliiliine

Ticaret Il Miidi.irli.iftine
Qahgma ve ig Kurumu

il tvttiftuttigtine
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itvtidtirltigtine

Qahgma ve ig Kurumu

il

tr,tudtirltigtine

it tr,ttiftiltigiine
Meteoroloj i Mtidtirlii[iine
Sosyal Giivenlik Kurumu il Vttidtirttigtine
Vergi Dairesi Bagkanhlr
Kadastro Miidiirliiliine
Karayollan 5.Bdlge Miidiirliigtine

tvtit

Uolge Daire Bagkanhlr

TRT Qukurova B<ilge Mtidiirliiliine
Dola Koruma Milli Parklar Mersin gube Miidiirliigiine
il Ctig idaresi Miidiirli.iltine
il Ntifus ve Vatandaqhk Mtidiirliiliine
Yatrrm izleme ve Koordinasyon Bagkanh$rna
[t Sivil Toplumla iliqkiler Miidiirltpiine
Valilik Birimlerine
Anamur KKTC igme Suyu Temin Proje gube Miidiirliiliine
Kryr Emniyeti Genel Miidiirliifii Mersin Miidiirlii[iine
Mersin Gemi Adamlan Salhk Merkezine
Sahil Salhk Denetleme Merkezi Bagtabipliline
Mersin Serbest Bdlge MiidUrltigUne
TCDD Mersin Liman igletrnesi Kontrol Miidiirliigiine
Veteriner Srnr Kontrol Noktasl Miidtirliigiine
Orta Akdeniz Giimrtik ve Drg Ticaret B6lge Miidiirliisiine
Akkuyu Niikleer Eleknik Uretim A.g.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odasr Bagkanhlna
Mersin Llluslararasr Liman igletmesi A.g. (MIp)
Deniz Ticaret Odast Genel Sekreterli$ine
Esnaf ve Sanatkarlar Odasr Bagkanh[rna (ESOB)
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