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llgi : a) 5442 sayılı ll ldarcsi Kanuıru.
b) 26]4 savılı l'urızmi 'l'eşvik Kanı.ınu,
cj 5ii26 sayılı Kabahat]er Kanunu.

ç) Kü]ıüı ve Turizm Bakirnlığının Su Üsın Sporları ile ilgili Güvcnlik Kurallaıı
konulu 2].05.2005 tarihli ı,e 6833] sayılü 2005/l nolu Gcnelgcsi.
d) 28.01.2006 laıihli ve 26063 sal,ılı Resmi G;ızeıe'de yayımlanarak yorürlüğe gircn
Türkiyc Sualıı Sporlaıı Fcderısyonu Cankurtnnıa Yöneınıeliği.
e) lçişlcri t3akanlığı ltleı ldarcsi Geııel Müdilılilğünün 24.02.2009 tuihli ve l678
sayılı Cankudaıaıı Bulundurulması koıııı|u yazısı.
t} 24 _07 .20ıJ9 tarihli vc 27298 sayıIı llesnıi 6azete'de yayııı,ılanarak 1ürürlüğe giren
I)eniz Tıırizmi Yöncımeliği.
g) 23.02.201 l tarihii ve 27855 sayılı llcsıni Gazcıc'dc yayınrlınarak yürürlüğe giren
Tııriznı Amaçl: SporıiiFaaIiycı Yönctmcliği.

ğ) Türkiye Sualtı Sporları Fedcrasyonu Cankwbıma Talimatı.
h) Antalya Vali]iği İl Yazı İşleri MUdilılUğtinih 04.05.20l5 tarilıli vc l2350 sayılı
20I5i l nunıaı alı Gcnelgesi
ı) Ornıan ve Su lşleıi Rakınlığı DSI İşluııne vc Bakım Daircsi t3aşkanlığının
21.09,20l5 ıarilıli ve 627097 sa;"ılı l}oğu)ma Olayları konulu;-azısı.
ii lçişlcri lJıkanlığı llleı İdaresı Genel \4üdiiılüğünüı 09.]C.20l5 ,*ıilıl: ,,,.:52]}

sayılı Boğulma Olaylatınıı Önlennıesi koıııılu yazisı.
j)'iarım vc Ornıan Bakanlığıııın 4/2 ntıırraralı An]atör fuılaçlü Su Üriinleıi
Avcılığının Diizenlenmesi Hakkında ?0l6136 sayılı'febliği.
k) 07/l lı'20l9 tarih]i ve 3094l sayılı Resıni Gczeıc'de yayımlanaıak y0rütltiğc giren
Devlct Su İşleıi Genei Müdürlüğü Su Yapılaıı Krıruyucu Güvenlik l'cdbirlcri
Yöneı»cliği.

Yaz nıevsiıı,ıinin gelmcsi1,le, turistlcr 1lc vataırdaşlarımızın, §erinleınek ve yüzmek
anıacıyla girdiklcri ıleniz, akaısu, göl. baraj, gcilcı. kanal. sol kapanı. rcg{ilatör, su iletimi,
deşar] veya taşkııı koııırol kanalı vb. aLanlarda yaşanrnas1 nırüıcnıcl suda boğulnıa olaylarııiın
öııiinc geçilebilıııesi vcya [ıu tür iiziicü tı|aylurın ırsgari seviycyc indirilcbilmcsi arnacı1,,la ilgi
(a) sa},tlı Kaırrıııuır ll. Maddesiııin c lıkrasınCa yeı alın, " İl sınu,l«,ı içiıı(]c hııj r v.!

gıircnligin, kişi ıkıkınuInıazlıEffiün. !asurrLıJa nıülaqallik uını7i},elin, kanıu eseııliğinin
stığlunınıısı ı,e riııIc),icı kalluk yelkisi ı,aliııiıı rıdev vc garevlerindcndir. (Ek ctinıle; 25/7/20}8-
ııı,. ı..lıı clc|ııonik iiıılalıdır ilıızr!| sılİeıinın aslıııl göİlnck lçin hııp§:,{,.vtl\(,r-i.i5leri{oı, l"'E !,6l, n^,,o.1--.-

adrisine gircrek (tlhA]G!-de,jı.lg5-Bei i,hl -rF29']r-:'a}.,I ] o0ı] kodıJnu yıZlnız.
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71,r51I ııd.) Bıınlurı ıtı§iuıııak için vu!i gartkcn ktn,ıı"la ıeclbı,leri alır. ......, Ilıı ıılıı,,i
ktıpscınııııılıı alıııan ve ikın olııııurı jııırı, ıt |etlbirleı,c uynış,onlcır hııkkında 66 ııcı »ıaıktı
hiikmiı ıygılanır. " hiikmii gereğincc tııı gcneige yayım{ınn]ıştır.

l _^^:l:!i,: ll Kli!ıür şe Tuıizııı |ı,Iiidüı liiğü başkanlrğında; Büyükşehi; Pı.:J:;:
Daşkaıılığı. ll Jandarma Koıı-ıuıaı: lığı. ll inıniye t Müdürliiğü, Salıil Giivenlik (irup
Komtıtanlığı. Gcnçlık ı,c Spor l] M ,jürltrpl. Sıgiık il lvlüdürli]ğiı. Liınan Başkanlığı, t)Sl '3
8öige Müdürlüğü, Çcvre ve Şı;hirciliı iı ıvıtidiııltigt, 'l'ürkiyc Sualı Spotları [edeıas1-onu
Anral!,n İl Temsilci)iği ve Türkiye Çevre liğitim Vakl'ı AnLalya Şubcsi temsilciicrindcn oluşan
Suda Boğu]ma Olaylarını Onleııe I] Kııııisyıınıı olııştıırulacaktıı, Suda tsıığulına Olaylannı
Önleme İl Komisyonu; suda boğulııaırıı iin]ennıesi ıçin il genelineltki yüzme alanlaıtnda
uyulacak geııcl kuı,al!aıı belirleınck. Sudı Bo[tılııa Oia1,)aı,ını OnIenrc İlçe K(ınrıs),iır.larınca
yapılaıı dcnctim[eri dcğcılcndirmck, sııda boğtılmn olayiııının analizleıini yaparak sebcplerini
afaşl|nnak Ve yüznre sczontınu dcğcrlcndirn,ıekle gölcvlidir. Bıı amaçla lıeı yı] Nisan ve

Kasını aylarındı, ayrıcu geıekli görlildüğündc süıc bçklcıneksiziıı toptanataktır.
2-İlçe Kayınıkıınl; klaı,ı bünl,esinde; Beledi;,c, iiçc Jandatna Komuıaılığı, llçc i:ıııniyct

MüdürlüğüAııirliği, Cençlik vc S1,or ilç. lçlüdilr]üğ{i, ilçe Saghk Müdt}rlüğti, SOlıil
Güvenlik Gr(ıp KoıırulnnlıEı, Liıııaıı Başk.ınlıg,. :l i{ültür re Tuıızın Mürlüılüğı.,. D,_. İ .

Bölgc Müdüdilğü, Çevrc ve Şchiıcili,< il N{ürlıiıltığü, Türkiye Sualtı Sporları Federa.ı.,-oııu
Anlalys 1l Icnısilciliği vc'I'ürkiye Çcvı,c lğiıinı Vaklı.{nıalya Şubesi temsilcilerinılen tılıışııı
§ııdn Ro6ırlmı O|ıvtaıını Önicııc tlçc Konıis1,oıııı oluşıunılacaktır. Suda Boğıılııa ölııılır,,,ı
Öıılemc İlçe Komisyonları; suıJı bı,ığılma tılaylarınııı öıı]cnıııcsi anııcıyla ilçc dtizeş iııde
glınacak tedbirlcri tıelidenıek ı,ğ brı tcdbirlerin ul,gulanınasını dcnctlcmcklc görevli olııp,
ıyrıca heı, yıJ N{art ayı $0nuna kadaı. sııya veya deniz-c giril:rıcsi caıı gj.ivcıılıli
açısından tehlike arz eden biilgcleıi belirleınel<, bu btilgeleri ilan cınek vc btı tıöLgclcrdc
gerekli uyarılann yer aln,ıasını sağlımakiı giiıcvlidir.

3-Sutla i3oğıılma Olaylaiıııı Önlenıe llçe Konıisyoı,:ları:ıca r,apılacak deıcliııı]*rde.
Valiliğinıizce gelıştiıilccck Sııda [loğul:na Olaylıııni ÖnIcnıe Ilçe Koınisyoıru Dcııctiııı
iiaporlaıı kullanılacak ve Sudo l}oğulnıa Ola.,-lınnı Önlenıe İlçe Koınisyıınlarınca deneLiı,]1lei,
0l ivlayıs-3 i Ekim tarihlcri arasıııda a;-da eıı az bit kez olacak şekilde yapılacak. dcnıtim
sontıcu lrazırlınan raporlar, lıcı a;* diizcırli olarak ll Küitü[ ve Turizm Müdüdüğiine
gönderilcccktir, Yiizmc alaıılarının çoiiluğu vc gcı.iş|iği dikkaıe şlınarak dçııçtimlerde öıçelik
Mavi Bayrak ijd0llil oImayan plıjlarır ı.criltcckıir.

J-i)eıriı-e girilııresi yasık bölgel§r dışında kaiaıı yüzünc alanları, şanıaııdırılıı .l:
nııııkalandirılacaktıt, {31.10.20l2 lıı,ihli ve 284§3 sayılı Rcsnıi Gırzele'dc 1.ayıııiaı,ııı
Linıaıılar Yöıeımeliğiı,ıilı 22. Maddesiırin i4. likrasl; " l,iıııın ınırları içeri:liıııfuki piııi
balgelt:ı,inde ve kıyı otel. nıotel. ıuüil kavleri, siıe önlerınıle, kı.yıdan iıibırcı 20ü ünatürw
kaıiar olru,ı ıleııız tılrınltıı ınıltı, Jiizıııc sınırlurıüı belirIe»ıak maksadı1,la kııllaııılartık iılısı
ü,ıizer donaııınıltır. ilgililercc ıaspiı ı!.liler(lk her vl 01 Nisan - ./-5 Kosını ıarihleri «rıısıııclct
eksik.ıiz ıılaı,tık lııızıı,ltıııu, ır ıııııiııı{aıı.ıı xıfrlruıır_ l}ciirIeı,ıı:ıü })iı;mc alınlaruıa geııiler ı,c
deııiz uraçlıırı gbenlcz- ,Çeyi,,, can, ııııl. çeırc gıiı,ı:tı!iğıııt ı,t enniyııinc binaen yüznıt, alıını
sınırlarıııda <leğişiklik yapıııııya I.iıııın liaşkıuılığı veikil iclır " }

5-Plajiarda lı,tavi Bayrak kri(erlerine ııvgun ıılarık hazırlanan i,iınek cankufıaran
islas!'olı§l]tur uygı.ılaıırrasının ııül],ıkijn ğlduğuılca sığlaııarak yoüıır, olarak deııize giriien
sahiilcrdc asgari l,ıcr 200 ıncııedc bir ya da plajııı risk duıunııına g(ire doha fiızIa sııl,ıcia, plajı
hakiın rıoktada, işlcvscl cankurıaraıı istasyon[ırıırıı tcsis edilıııesi geıeknıekte olup.
Gankurıaran islasyonunuİ bıılrınıcağı "ycr. tıılkı.ırıaraııılr cıııııi}.'cı şcridi oIuşturııiıııuş ı.c
soruı;ılrıluğrı belirlenmiş yüzme irlanlırın eıı uzık ırokıasına nrıksiıııunı 3 dakikı içindc
yüzeıek ulaşabilecek uzaklıkta ve koıııcllü 1üznıe alanıı.ıı ııhaı giircbilccck ycıiiı
'l]r belgc cltklıo'ıik iıızaIıdır- iıız.ılı suı,el]nin as]ıüı *ğrırteli içjn h!ıp5|,ljwı,ı\r..._icis|eıi g.ıv toF"vıııtD.:;ıı!;:;,..
ndİeslı]e girc.ck l].it,.A_ütr:-deeurq5-iiqi ı,l-r-:; -:;i'riı-:!-ü/lıoajc] kodünu tallnız.
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konuşlandırılmalıdır. 'l'esislçin koııumuııa vc risk durı,ıınuna göre; gerek görülmesi haliııde,
cankurtarın istasyonlorının nıesıj'eleri, slıda tsoğulma ()iayla-rını Önteme llçe koınisyonu
tıra[ından yeniden değerlendirileceklir- Cankuılaran isııı^syonlarının mcsafclcrine iiişkin
lvlavi l}ıyraklı plajlarla ilgiti yapılacak değeı.lendirmclerde, Mavi Bayrai Konıisyonu ile
gerckli kooıdinasyon ve işbirliği sağ{anacaliıır. conkurıarın istasyonlaıı kurutmadan önce
ilgili kı.ırıınr ve kuruluşlardan gerekli izin vc göriişler alınacaktır.

4 Yüznrt ılanlaı:nda, ilgili işletmc tarai'ından Tüıklye S,.::!ı: Spı:l:::
Fedeıasyonundan belgeli canküırtaran görevlendirilmcsi sağlanacaktır.

7-Plajlarda bulunan cankurtaran istasyonlarında, plaj risk durunıu da dikkatc alurarak
ltlrkil,c Sualıı Sporlaıı Fcdcıaslonundan belgeli en az 2 gümüş bröveli cıniurtaraı
isıihdam cdileccktiı. Caniunaranların iziııli ı,e5,a lrasıalık raporlu olması halinde isc ycrleıine
görcvlcndirmc yapılacaktır. Görevli caırkurtaranların ileıişinı bilgilcıi Sıhil Güvenlik Grup
Komutğnlığına gönderilecekıir,

8-İlkyardım malzenıeleri ve buiun<lı.uu]ması zoıuıı|u ekipuranlar ile bunlara
ilişkin i'atura ve scrtifikaların denelimleı sırıı§ında ibrazı zorun!udrır.

9_Ruhsatlı plaj işleten ve müşterilerine dcırize girme hizmeti sıınan tiim işİctme Ycya
konalilama tesislerindc 8ünıüş veya alnn bröveli caııkurlaran bulundurulıcak vc söz konusu
personelin kullanıını için, ilgi (ğ) l'aİinıaııa bclirtilcn nıalzemeler bulundurulacakıır.

tO-Plaj hiz_mcıi vercn tüm işlctn,ıe vc konaklama tesisleri, denizde meydaııa gelen
yaralanma veya ölümle sonuçlanan kazaları. dcıhal ll2 Acil Çağıı Merkezi Müdürhiğüne
bildirecekıir.

ll-Suda Boğulnıa Olaylannı Önlenıc llçe Komisyonlatınca plajlarda yapılan
deııetimlerde. cankurtaıanlan, a.r.-nı anda caıık uııaraıılı k asli gt5revi dışındn baska oiircvlerrle
dc çalışıırdıkları tcspiı edilen işletmeler hakkında, ilgi (ğ) Talimat doğnıltusuııda işlcın
yapllacaktır.

l2-Caı*urhraüı istasyonlaıında halkın görcbilcceğı ;-erlere, cankurtafan brövcsinin bir
örııcği. çalışma saatlcri (halk plajlarıuda: 09,()0 - l9.00, Tesis plajlarında: 09.00 - l7.00
saaılcri arası) vc fl aınalarıı,ı ıılamları ı.sılarak dı.ıvıırtı[tıcaktır.

l ]-Cankufl.aJanın olınadlğı vcya denize girnıeniıı ıelı]ikeli ve yasak oJduğu durtımlaıdı,
cankunaran ıstasyonlartna kırmızı flanıa çckilip, sınır flarıralan kaldırılarak cankunaranın
olnııdığı r,e deniz-c girmenin ehlikeli vc yasık olduğıı aııons sistçnrinden duyuı,ulacaklır.

l4-Öz,cllikie haftu srınu ıt bayı,anı tatillcrindc yiizmc alınlarında/plajlarda kolluk
kuvıet]erince yapı lan denelinı ler ı.llırtlacaktır,

15-Yüzıı,ıc alaıılarından fıydalıınan vatandaş-ların ctıı gtivcnliği açısından. brı nlanlarda,
hcr ıürlü sıı üriinlcri avcılığı yasaktır.

l6-Yüzınc aLanları içcrisinde oyııı grııplaııı;ııı (şişnıe ve diğer yilzer sı.ı parkı} ve
caırkurtaün]n görüŞ aianını oiıunsuz oiarak ctkilcyğn diğeı büyük lıacınıli yapıların, (ilave
güvenlik önlenıleri geıektirdiği dikkatc alınaı,ak) olıJşturulnıası kesiıılikle yasaklır.

l7-Suda boğulnıa ola;-ları sonrasındir ı.tygulaııacak ilkvaıdıı-n kurallarını ihliva eden
bıoş(irler, İl Saglık lvltidürlüğünce hızıı,lanacak, iıırkındalık yaIatınak üzcrc ilköğretiın.
ırdaöğıetinr ı,c üniversi(e öğrencileıi ilc tuıiznı ir.sisleri vç su sporları işlctnrclerine
dağıtılması sağlanacakıır,

l8-Vatandaşlaıın yoğun olaıak deıize gi«liği plojhr ile yüzme a)anı olarai. buliricruııiş
ve cnıniyct şamııııdııaları ilc çcvrilı,ııiş Jcııi;ı ı|ıırııın. :ıcı tiiülii motorlu veya motorsuz dcniz
arıcının girmesı r,c bu ılaniaıda },aılş. gJstcri vb ircıhangi tıiı aktivite yapılnrası ;-asaklır.

l9-Suda Bcığuln,ıa Olaylarını Öıılcnıc llçc Konıisyoırlatınca sul,a girilırıesi yasak olarık
bclir]eııen alaıılarda. sul,a girilme.sinin caıı r,c ınal gtivcnLiği açısından tcl-ılikc arz ettiğiı,ıi
bclirıen işarct vc ikaz lcvhaiaııııııı konulıııısı sağlaııacaktır.
tıltl bclgc clek|.onik iııızaIıdl],, ilnzn]l §ulctinin as,lıı gonııek içio hltps:j,'!ü,$rı,,c-icisltri go r . ıı,'EvrukDogrı laına
ndra§ine gjferck (|lnA.lG: -,.l.ee,"]oi,8e.] l l]t]- İ'J,/9'lr - iC?I1şo: ) kodüılü t62ınlz
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2{)-Hava koşullar|]lın uygün olııııı<lığı zanıanlaı,da, denizc girmek ıehlike arz elıiğinden,
Meıeoroloji 4. Bölge MtidUrlüğüniin ıesmi inıcnıcl sitcsiisosl-al ıncdyı hesaplarında
yıyınılanan meteoıolojik ul,aıılara, işletnıeler ve vatirndaşlarımızca dikkal cdileccktir.

2t -Suda i}oğutıııa Ola),larını Önlcnıc İlçe Konrisytııılarinca denize girilıncsi yasak olarak
bclirlcncn alanlata ck olarak akarsu, gö1, baraj, gölet, kanal, sel kapanı, regü)atör, su ilcıiıni,
deşarj vcya ırışk!n kontrol kanalı r,b, alanlarda yüznıek ve;-a bıı alanları serinlemek amaçlı

kullannıı}. y,as aktı r.

22-Suda boğulnıa vakataıının !,.i§fuTnrırnası vc suda boğulına olaylarııııır önlennıesi
amacıyla Rüyükşelıir Belediyesi, Kayınakamlıkla:,. llçc Bclcdiyclcri. Devlcl Su lşleri l -ı.
Bölge Müdürltiğü ve Antalya Su vc Aııksrı ldarcsi Gcııcl lvltldürl0ğti başla olmak üzcre
tiim kamu kurun ı,e kunıluşlaı ıııı:ı işbirliği içerisinde 8öre! ),apnıa§t gercknrckıc ottıp. lIııııiz
gcnclindc sıda boğu|ma vakalarıııı önienıek anıacı1,1a al<aısu göl. baraj, göleı. kanal, s:l
kaPanı, regülaıöi, su ilcıinıi, dcşarj vcl,n taşkln koıtıoİ kanalı ve bcnzeri a]anlarda Derlet Su
Iş|eri l3. Bölge [4üdürlüğü ile Anıall,ı Stı vc Aııksır İdaıcsi Gcııcl Müdürlüğü ve özel şahıs
ışletnjelerıne ait ıesıslcrdeki korkuluk. ıcl çıı- ı.ıyarı ikaz lcvlıa]arı gibi koruyrıcu yapılarıı
prcjelendirileı,ek yapılması ve işletme aşama.sında ise bakım vc onarımlarıııın lekidc nıahal
veıilııedetı yeriııc gctirilnıcsi gereknıektcdi ı.

23-DSİ ıaıaiindan işleıilen vel,a ı:ıülkiyeıi DSl'ye ail tılmak|a biılikıe devir s{ızlcşıncs:
ile işlelınc vc bakını soruınlLıltığu çcşitii kuruın kııruluşlara dcıredilcn tesisleıdeki su

yapılarına ilişkin koruyucu giivcnLik ıedbirIcri, ilgi (k) Yönetııelik çcıçevesiııde ilgıli
kuı,uınlıır:a; Yönetnıelik kapsamı dışındaki sıı;-apılarında [oruytıcu gtivcnlik ledbirleri, tabi

oldııkları mevzual hükünr|eıine giiıc iilctnıccisi olan gcrçck ı,cya ıiizcl kişilcr tarahndan
alınacaktır,

2a-tlgi (h.l Gcııclgc ytiıüılüktcn Laltlırılnıış olııp, vapılan dcııclimlcıde alınan kararlatn
uynıal,atılar lıakkıııda; cyleınleli a;-rı bir sı.ıç ıe,ıkil etmediği takdirııc, ilgi (a) Kaıunun 66,
Mıddesi "1l gane! kıu,ılu vc.y,cı iıhıre kurıllıırı ydzuı c,ü h|ıyiik ıniılkiyc «nıirlari kı,o{ııılııı
kqnuıılaruı vcü,cliği .yclkit,c i5tüııaı:leıı llilni v ıü,ılılcn ıcbliğ ı,ayıı ilaıı ıılıııııuı kıır<ır ı,<,

laclbiı,lcrin ıaıbik ve icrtısıııtı »ulıtı]c,{ct eda» ı,eya mlişkulaı gl-ılarenler v(,fıı ı ı.ı.|(.i

elmeyenler, mtıht:ılli mülki anıir larofindaı Kahahaller Kaııunıııiııı ]2 nci ınulclcsı lıükıııi
yy.tı,ırıcQ ceıeıIuııl ır ıIu,." hükıni.l tıyarııca işleni yapılııcakiıı.

İiiıııiz gı:nelindc suda boğrılını olayLarıııın cn aza indirilebilmesi içiıı ba.ııa sııııi
kıyısındaki Kayınakanılık lar ve tJclcdiyctcr olmak iizcrc lilm ilçc Kayınakanılıklan.
Büyiikşehiı, Bcicdiycsi, İl Jandarnıa Koıtıütanltğ,. İl Lınniycı MiJdürltiğü, Sahil Gtivenlik
Gıup KonTutanhğı ve ilgili diğcı kuıuıı r,c kuruluşlaıın koordinc içeıisindc çalışıırasını.,,e
yukarıda [,ıelirtileıı lrustıslaıa azanıi dikkaı gilsterileıck, ılinl ıedbiı,ve önlcınlcrin, ilgidc bahsi
gcçcıı nıcvzrıatlaı,çcrçevcsindc 1,erine gelirınesini iingnrlc rıca edcrinı,
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