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Sayı   : 27670683-010.07.99-E.6490 31/05/2016 

Konu : Boğulma Olaylarının Önlenmesi Hakkında Karar 

 

KAMUOYUNA  

 

BARAJ, GÖLET, REGÜLATÖR, KANAL VE AKARSULARDA BOĞULMA 

OLAYLARININ ÖNLENMESİ HAKKINDA VALİLİK KARARI 
 

        İlimiz sınırları içerisinde yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan 

çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşa edilen; baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, 

sulama ve iletim kanalları ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde özellikle 

yaz aylarında;               

        Zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani olarak değişim 

gösterebilmesi, yukarı havzadan gelen killi ve şiltli malzemenin birikimiyle oluşması 

sebebiyle zeminin çamur formunda olması,  su içerisinde doğal olarak gelişen su bitkilerinin 

tutucu özelliği, su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu 

hipodermi (soğuk şoku: ilk başta ağır bir solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik, 

kalp atış hızı ve tansiyonun yükselmesi.) yaşanabilmesi, tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz 

suyuna oranla düşük olması,  göl alanı içerisinde su alma yapısı vb. sanat yapılarının yer 

alması, su iletim kanallarında suyun hızlı ve türbülanslı akması,  kanal yamaçlarının dik ya da 

eğimli olması sebebiyle sudan çıkmanın zor olması,  kanal güzergahı boyunca yer alan su 

alma yapısı, sifon vb. sanat yapılarının tehlikeli olması sebepleriyle serinlemek, yüzmek ya da 

avlanmak maksadıyla depolama tesisleri ve kanallara girmek hayati risk oluşturduğundan, 

boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla:   

        5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c ve 66 ıncı maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler 

Kanunu’nun 32 inci maddesi uyarınca Denizli  İl sınırları içerisinde baraj/gölet gölü, 

regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen 

tesislerde ve akarsularda serinlemek, yüzmek, avlanmak vb. amaçlarla suya girmek 

yasaklanmıştır.  

        Bu Karara uymayan 18 yaşından küçüklerin veli ve vasilerine, 18 yaş üzeri kişilerin 

kendilerine, eylemleri hakkında ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 Sayılı Kabahatler 

Kanunun 32. maddesi uyarınca Kolluk kuvvetleri, Belediye Zabıtası ve DSİ Bölge Müdürlüğü 

görevlileri tarafından hazırlanan tutanaklara dayanılarak Denizli İli İlçe 

Kaymakamlarınca idari yaptırım cezası uygulanacaktır.  

        Can güvenliğinin korunması amacıyla alınan Valilik kararı kamuoyunun bilgisine 

sunulur.  

 

 Şükrü KOCATEPE 

Vali 
 


