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SİVAS VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

 

DAĞITIMLI 

Sayı   : 72371119-010.06.99-E.15149 14/09/2017 

Konu : Genelge 

 

İlgi : a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. ve 66. maddeleri. 

b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi. 

c) Valilik Makamının 11.12.2015 tarihli ve 2015/01 Nolu kararı. 
 

        İlimiz sınırları içerisinde bulunan baraj, gölet, regülatör, kanal, dere ve akarsular ile HES 

kanalları, kum ocağı sahalarında biriken göletlere vatandaşların serinlemek, balık tutmak vb. 

amaçlarla girdikleri ve boğuldukları, boğulma vakalarının son yıllarda artarak devam ettiği 

istatistiki verilerden anlaşılmaktadır. Baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, sulama kanalı, drenaj 

ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde  ve akarsularda suya 

girmek Valilik Makamının ilgi (c) Kararı ile yasaklanmıştır. 

        5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11 inci maddesi (c) fıkrası gereğince vatandaşımızın 

huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu 

esenliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın korunması bakımından  İlimiz sınırları içerisinde 

aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Bu çerçevede ilgi 

(c) Kararda belirtilen hususlara ilaveten İlimizde;  

        1- Arapoğlu Kum Ocağı - Kalın İstasyonu arasında yüzme ve balık tutmak için suya 

girilmesinin yasaklanmasına, bu emrinin sorumluluk alanı içerisinde kolluk kuvvetleri 

tarafından yerine getirilmesine, 

        2- Tam boy ve yarım boy balıkçı çizmeleri ile Kızılırmak, baraj, gölet gibi 

sulara girilmesi, çizmelerin yanından su dolarak boğulma vakalarına neden olduğundan, 

balıkçı çizmeleri ile suya girilerek balık avlanmasının yasaklanmasına, bu emrin sorumluluk 

alanı içerisinde kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, 

        3- Yüzmek ve serinlemek amaçlı yasaklanan yerlerle ilgili kamuoyunun 

bilgilendirilmesine, boğulma vakalarının sıklıkla meydana geldiği yerlerin İl Özel İdaresi, 

DSİ 19.Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl 

Jandarma Komutanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından araştırılarak su yatağında 

emniyetsiz olduğu tespit edilen noktalara (Kızılırmak, barajlar, göller ve göletler)  uyarı levha 

ve işaretlerinin konulmasına, kurumların emniyet tedbirleri açısından varsa 

eksikliklerinin tamamlanmasına, kum ocağı işletmecileri tarafından kum alınan alanlara uyarı 

levhaları konulmasına, nehir yatağı krokisi üzerinde elde edilecek verilerin basın aracılığı ile 

halka duyurulmasına, bu görevlerin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yerine 

getirilmesine, 

        4- Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 

imzalanan protokol gereğince, AFAD tarafından her öğretim döneminde  öğrencilerimizin 

bilgilendirilmesine, 



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 

adresine girerek(aS7CUM-cYSnJz-RbcV3O-LKiEmE-dm7Y+3mT) kodunu yazınız. 

 
 

Sularbaşı Mah. Hükümet Konağı 58040 Sivas 
Telefon No: (346)224 45 45 Dahili: 1127 Faks No: (346)225 67 74 

e-Posta: sivas@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: http://www.icisleri.gov.tr 

Bilgi için: Murat KÖSE 
PROGRAMCI 

Telefon No:1150  

        5- Kolluk kuvvetlerinin boğulma vakalarının yaşandığı sahalara zaman zaman devriye 

görevi planlamalarına ve uygulamaya başlanılmasına, 

         6- Havuzlarda, tekne gezintisi ve işletme faaliyetlerinin yapıldığı göl kenarlarında can 

kurtaran personelinin bulundurulması için işletmeci tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına 

ve işletme ruhsatı veren Belediyeler tarafından denetimlerin yapılmasına,  

        7- İlimiz sınırları dahilinde bulunan HES kanallarında meskûn mahallere yakın yerlerde 

her iki cepheden kanalların tel örgülerle kapatılmasına, kanal boyunca gerekli uyarı 

levhalarının konulmasına, denetimlerin DSİ 19.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmasına, 

         8- Koyulhisar İlçesinde bulunan Kılıçkaya ve Çamlıgöze barajlarının devamı olan Kelkit 

Çayında baraj kapaklarının açılıp kapanması sonucu Irmak yatağında su seviyesi alçalıp 

yükseldiğinden,  özellikle baraj kapaklarının açıldığı zamanlarda yerleşim birimlerinde 

gerekli uyarıların yapılmasına, bu görevin HES işletmesi ve sorumluluk alanı 

içerisinde kolluk kuvvetleri tarafından yerine getirilmesine, 

        9- İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 15 yaşını 

doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla yukarda yasaklanan alanlarda suya girmelerinin 

önlenmesine, 15 yaşından küçük çocukların sulardan çıkartılarak uzaklaştırılmasına, bu yaş 

gurubundaki çocuklarımıza yönelik olarak yaz tatillerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü tarafından yüzme kursları düzenlenerek çocuklarımıza yüzme becerisi 

kazandırılmasına, 

        Karar verilmiştir. 

         Valilik Makamının bu kararına uymayanlar hakkında kolluk kuvvetleri, İl Özel İdaresi 

ve Sivas Belediyesi görevlileri tarafından eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği taktirde 5442 

sayılı İl İdaresi Kanunun 66 ıncı maddesi gereğince alınmış ve kanunların verdiği yetkiye 

istinaden ittihaz edilen ve yukarında verilen kararın uygulanmasına ve yerine getirilesine 

aykırı davrananlara tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar ve uymayanlar 

hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32 inci maddesi uyarınca idari para cezası 

uygulanacaktır. 

        Gereğini rica ederim. 

 

 

 Davut GÜL 

Vali 

 

 

 

 

 
 


