ERDEMLİ KAYMAKAMLIĞI SUDA BOĞULMA OLAYLARINI ÖNLEME İLÇE
KOMİSYON KARARLARI
1. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği ile
genel sağlığın korunması amacıyla iç sular, akarsu, göl, gölet, baraj, sel kapanı,
regülatör, kanal, su birikintisi, su iletimi, deşarj, taşkından koruma veya sulama
kanalı ve benzeri DSİ, MESKİ veya özel şahıs işletmelerine ait tesislerde serinleme
veya yüzme amaçlı suya girişlerin YASAKLANMASINA karar verilmiştir.
2. Bu tesisleri serinleme ya da yüzme amaçlı kullanan 15 yaş ve üzeri kişilere idari
yaptırım cezası uygulanacak, 15 yaşından küçükler ise sudan çıkartılarak ailelerine
teslim edilecektir.
3. DSİ veya MESKİ tarafından işletilen veya çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilen
tesislerin (baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkından korunma
kanalı gibi) çevresinde insan geçişinin engellenmesi amacıyla fiziki güvenlik
tedbirlerinin (tel çit, korkuluk, uyarı levhalar gibi) Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Su
Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği çerçevesinde ilgili kurum veya
işletmeler tarafından yapılaması, kolluk kuvveti, belediye personeli, Tarım ve Orman
Müdürlüğü görevlileri tarafından gerekli devriye ve denetimleri yapılacaktır.
4. İlçemiz yüzme alanlarında çeken akıntı (rip akıntısı), genel sağlık ve can güvenliği
açısından riskli bölge BULUNMAMAKTADIR.
5. Genel sağlık ve can güvenliği açısından risk taşımayan yerler “YÜZME ALANI”
olarak belirlenmiştir.
a) Yüzme alanlarında kıyıdan itibaren 200 metreye kadar yüzer
donanımlarla işaretlenmesi ve uyarıcı levhaların bulundurulmasına dair
iş ve işlemlerin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Erdemli
Belediye Başkanlığınca yürütülmesi,
b) Ayırt etme gücü olmayanların ve çocukların yanlarında yüzme bilen
ebeveynleri ve/veya refakatçileri olmadan denize girmeleri tehlikeli ve
yasaktır. Plaj ve yüzme alanı işletmecileri bu konuda gerekli önlemleri
almakla sorumludur. Kronik rahatsızlığı (kalp, tansiyon ve benzeri) bulunan
vatandaşların ve yaşlıların özellikle hava sıcaklığının arttığı öğle saatlerinde
denize girmemeleri hususunda anons, broşür ve benzeri yöntemler ile gerekli
uyarıların yapılmasına dair iş ve işlemlerinin Mersin Büyükşehir Belediye
Başkanlığı, site yönetimi, işletmeci kuruluşlarca sağlanması,
c) Yüzme alanlarına; başta sürat motorları, jet skiler, deniz bisikleti ve balıkçı
tekneleri olmak üzere her türlü deniz aracı ile olta ve su altı tüfeği vb.
aletlerle balık avcılığı yapanların girmesine izin verilmeyecektir.
d) Yüzme alanlarındaki yoğunluğa risk durumuna göre ilgili işletme tarafından
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan belgeli cankurtaran
görevlendirilmesinin sağlanması, cankurtaran istasyonuna halkın
görebileceği şekilde cankurtaran çalışma saatleri ile flamaların anlamlarının
asılması, görevli cankurtaranların iletişim bilgilerinin Sahil Güvenlik
Akdeniz Bölge Komutanlığına bildirilmesi,

e) Cankurtaranın olmadığı veya hava koşulları nedeniyle denize girmenin
tehlikeli ve yasak olduğu durumlarda cankurtaran istasyonlarına kırmızı
flama çekilip, denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğunun anons sistemiyle
duyurulacaktır.
f) Yüzme alanları içerisinde denize yoğun olarak girilen yerlerde ilk yardım
kabini odası bulundurulacaktır.
g) Plaj hizmeti veren tüm işletmelerce, denizde meydana gelen yaralanma veya
ölümle sonuçlanan kazaların ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezine
bildirilecektir.
h) Olası kaza, hastalık, boğulma vb. durumlarda olayın yaşandığı bölgeye en
kısa sürede ulaşabilmek maksadıyla gezinti tenezzüh teknelerinin önceden
belirlenmiş mola yerlerinde durması sağlanacak ve bahse konu mola yerleri
ile güzergahlar, işletmeler tarafından sahil güvenlik birimlerine
bildirilecektir.
6. Suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla İlçe düzeyinde alınacak tedbirleri ve bu
tedbirlerin denetlemesi için Erdemli Kaymakamlığı, Mersin Büyükşehir Belediye
Başkanlığı, Erdemli Belediye Başkanlığı, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ve
Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden “DENETİM” ekibi
oluşturulmuştur.
a) 01 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında ayda en az bir kez olacak şekilde
denetimlerin yapılması, denetim sonucunda hazırlanan raporun her ay düzenli
olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilecektir.
b) Yüzme alanlarında/plajlarda hafta sonu ve tatillerde denetimlerin arttırılması
ve düzenli olarak gerçekleştirilmesi özellikle kontrolsüz sahillerde ve
çevresinde yoğun saatler arasında denetimlerin arttırılması,
c) Görev yapan cankurtaranların standartlara uygunluğu ve ilk yardım
ekipmanlarına sahip olup olmadıklarının denetlenmesi,
d) Plaj ve yüzme havuzu işletme sorumluluğu üzerinde olan Belediye, site, ticari
işletmeler denetim ekibi tarafından uyarılarak bu konudaki
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanması, belirtilen kararların
uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi,
e) Yüzme alanlarında/plajlarda denetimler Suda Boğulma Olaylarını Önleme
İlçe Komisyonu Denetim ekibi tarafından gerçekleştirilecek, ayrıca
sorumluluk ve görev alanlarına göre kolluk birimleri, belediye zabıta
görevlileri ile ilgili müdürlükler tarafından da denetimler yapılacak,
özellikle hafta sonu ve bayram tatillerinde devriyeler ve denetimler
arttırılacaktır. Devriye hizmet araçlarında imkân dahilinde 50 metre halat
uzunluğu olan can simidi bulundurulacaktır.
7. Yüzme alanları içerisinde denize yoğun olarak girilen yerlere “Boyunuzu Geçebilir,
Çeken Akıntı, Alkollü Şekilde Denize Girmek Risklidir, Yüzme Bilmeden Denize
Girmek Tehlikelidir, Kayalıklardan Atlamak Hayati Tehlike Taşır” gibi uyarıcı ibareler
içeren broşürler Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından dağıtılacaktır.

8. Sahillerde bulunan vatandaşların oltayla balık avcılığı ve gezinti amacıyla kullandıkları
iskele ile denize atlama sundurmalarının ayakları ve korkulukları hava şartları, dalga ve
tuzlu suyun etkisiyle aşındığından, muhtemel kazaları önlemek amacıyla periyodik
kontrol, bakım ve onarımları sorumlusu olan belediye, kurum, site veya işletme
tarafından yapılacak/yaptırılacak ve bu husus site/işletme yöneticilerine duyurulacaktır.
9. Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri
a) Boğulma vakalarına dayalı can kaybının önlenmesi amacıyla kurum/kuruluşlar
tarafından vatandaşlarımızın, mahalle muhtarlarının ve site sakinlerinin
bilgilendirilmesi /bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin yapılması,
b) Sahilde devriye ve denetim faaliyeti icra eden kolluk ve belediye personeline ilk
yardım eğitimi verilmesi,
c) Suda boğulma olayları sonrasında uygulanacak ilk yardım kurullarını ihtiva
eden broşürlerin oluşturularak okullarda ve turizm tesislerinde dağıtımının
sağlanmasının Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılması,
d) Okullarda insan sağlığı ve can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan
yerlerde suya girmenin tehlikeli olduğu hakkında eğitimlerin verilmesi,
e) Resmi ve özel yüzme havuzlarında gerçekleştirilen eğitim ve antrenman
çalışmaları ile halk saati uygulamalarında boğulmalara karşı önlemler; ilgili
federasyonların düzenleyici talimatları doğrultusunda engelli bireyleri de
kapsayacak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün gözetim ve denetiminde ilgili
kurum, kuruluş ve işleticiler tarafından alınacaktır.
10. İdari Yaptırımlar
a) Mersin Valiliğinin 2022/4 sayılı Genel Emir’i ile Suda Boğulma Olaylarını
Önleme İlçe Komisyon Kararlarına aykırı davrananlar hakkında normlar
hiyerarşisine göre idari yaptırım uygulanır. Yasaklama kararına uymayanlar
hakkında (eylemlerinin başkaca bir suç teşkil etmesi halinde ilgili cezai
hükümler saklı kalmak kaydıyla) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı ve
Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.
b) İdari yaptırım tutanakları; genel kolluk görevlileri, belediye zabıtaları, MESKİ,
DSİ Şube Müdürlükleri veya diğer ilgili idarelerin yetkilendirilmiş personeli
tarafından düzenlenir ve ilgili İlçe Kaymakamı tarafından karara bağlanır.
Bu karar ilgili kurumlar için emir niteliğinde olup, belirtilen tedbir ve yasaklara
uymayanlar hakkında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı ve Kabahatler
Kanununun 32’nci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir. 27/07/2022
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