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DAĞITIM YERLERİNE

GENEL EMİR
2022/1
Özellikle yaz mevsiminde serinlemek veya yüzmek amacıyla baraj, gölet ve sulama
kanalları vb. yerlerde suya girilmesi veya belirlenen kurallara ve ikazlara uyulmadan denize
girilmesi nedenleriyle suda boğulma olaylarının yaşandığı görülmektedir.
Her vatandaşımızın can ve mal emniyetinin korunması ve istenmeyen olayların
önlenmesi öncelikli görevlerimiz arasında bulunmaktadır.
Bu görevin yerine getirilmesinde ilgili idarelerin tedbir alması, alınan tedbirlerin
kamuoyu ile yaygın şekilde paylaşılması ve mutlak surette bu tedbirlere riayet edilmesi
gerekmektedir.
Valiliğimizce 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9'uncu maddesinin (Ç) fıkrası ile
11'inci maddesinin (C) fıkrası uyarınca; toplumun sağlık ve esenliği, kişilerin can ve mal
güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın tatil, spor ya da dinlenme amacıyla sağlıklı ve
güvenli koşullarda yüzme ihtiyacının temini amacıyla aşağıdaki önlemlerin alınması
kararlaştırılmıştır.
İl genelinde uygulanacak kararlar;
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 veya özel şahıs işletmelerine ait tesislerde serinleme veya
yüzme amaçlı suya girişlerin yasaklanmasına karar verilmiştir.
2. Bu tesis ve alanları kullanan 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş al ndaki kişilerin
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ise veli veya vasilerine idari yaptırım cezası uygulanacaktır.
3. İl sınırları içerisinden geçen sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu

göletleri, akarsu, göl, gölet gibi alanlara giren 15 yaş al ndaki kişiler sulardan çıkarılarak
veli veya vasilerine teslim edilecek r.
4. Bu tesislerdeki bariyer, set, korkuluk, tel çit, ikaz levhaları gibi koruyucu yapılar

projelendirilerek yapılacak ve işletme aşamasında ise bakım ve onarımları tekide mahal
verilmeden yerine ge rilecek, konuyla ilgili muhtarlıklar ve kamuoyu bilgilendirilerek, bu
yerlerin/tesislerin girişlerine; suya girişlerin tehlikeli ve yasak olduğuna dair ikaz levhaları
konulacaktır.
5. Bu tesisler ve alanlardan sorumlu kurum veya kuruluşlarca, özellikle yaz aylarında

tesislerde; bekçi, özel güvenlik görevlisi, belediye zabıtası, Tarım ve Orman Müdürlüğü
görevlileri veya Orman Muhafaza Memurlarının görevlendirilmesi sağlanacak r. Ayrıca
kolluk birimlerince de söz konusu alanlara devriye görevlendirilmesi yapılacaktır.
6. Yüzme alanı, havuz, su parkı ve benzeri işletmeler, Türkiye Sual Sporları Federasyonu

Can kurtarma Talima nın 26’ncı maddesinde belir len ekipman ve ilkyardım
malzemelerini bulundurmak zorundadır.
7. İl Sağlık Müdürlüğünce farkındalık yaratmak üzere suda boğulma olayları sonrasında

uygulanacak ilkyardım kurallarını ih va eden aﬁş ve broşürler hazırlanarak okullara,
üniversitelere, turizm tesislerine ve su sporları işletmelerine dağı mı yapılacak ve
görünür yerlere asılması sağlanacak r. Yüzme alanları, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
ekiplerince hijyen açısından sürekli ve düzenli bir şekilde denetlenecektir.
8. Yukarıda belir len iş ve işlemlerde görev verilen kamu kurum ve kuruluşları verilen

görevleri ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülecek ve kurumlar arası koordinasyon
iç sularda DSİ Şube Müdürlükleri tarafından yerine getirilecektir.
9. Resmi ve özel yüzme havuzlarında gerçekleş rilen eği m ve antrenman çalışmaları ile

halk saa uygulamalarında boğulmalara karşı önlemler; ilgili federasyonların düzenleyici
talimatları doğrultusunda engelli bireyleri de kapsayacak Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğünün göze m ve dene minde ilgili kurum, kuruluş ve işle ciler tara ndan
alınacaktır.
10. İlimiz genelinde meydana gelebilecek boğulma olayları ve can güvenliği açısından tehlike

a r z e d e c e k acil durumlarda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüyle temasa
geçilebilecektir.
11. Bu genel emir hükümlerine aykırı davrananlar hakkında normlar hiyerarşisine göre idari

yap rım 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.
12. Bu genel emir hükümlerine göre idari yap rım karar yetkisi İlde Vali Yardımcısı, İlçelerde
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ise ilgili İlçe Kaymakamına devredilmiştir.
13. İdari yap rım tutanakları; genel kolluk görevlileri, belediye zabıtaları, DSİ Şube

Müdürlükleri veya diğer ilgili idarelerin yetkilendirilmiş personeli tara ndan düzenlenir ve
ilgili Mülki Amir tarafından karara bağlanır.
14. Bu genel emir ilgili kurumlara emir mahiye nde olup, bilgi ve gereği için kamuoyuna

duyurulacaktır.
15. Yayımlandığı tarih itibariyle bu genel emir yürürlüğe girer.

Dr.Turan ERGÜN
Vali
Dağıtım:
Gereği:
Uşak Belediye Başkanlığına
Vali Yardımcılarına
5 İlçe Kaymakamlığına
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne
Uşak İl Jandarma Komutanlığına
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Uşak Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği İl Müdürlüğüne
Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
Uşak İl Sağlık Müdürlüğüne
Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne
(Dsi 23. Şube Müdürlüğü Uşak)

Bilgi:
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına
Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne
İçişleri Bakanlığı Birimlerine
Valilik Birim ve Şube Müdürlüklerine
Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne
Uşak Defterdarlığına
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğüne
Uşak Ticaret İl Müdürlüğüne
Uşak İl Müftülüğüne
Uşak Meteoroloji Müdürlüğüne
Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
Uşak Tapu Müdürlüğüne
Uşak Kadastro Müdürlüğüne
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne
(Karayolları 25. Şube Şefliği)
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanlığına
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