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BARAJ, GÖLET, REGÜLATÖR, KANAL VE AKARSULARDA BOĞULMA 

OLAYLARININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KARAR 

 

KARAR TARİHİ : 27/07/2022 

KARAR NO  : 2022/01 

 

AMAÇ : 

Madde 1- İlimiz/ilçemiz sınırları içerisinde yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve 

bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşa edilen: baraj, gölet, regülatör, sulama 

ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde özellikle yaz aylarında; 

 Suyun depolanması amacıyla inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör vb. 

tesislerde: 

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

gösterebilmesi, 

• Yukarı havzadan gelen killi ve siltli malzemenin birikimiyle oluşması sebebiyle 

zeminin çamur formunda olması, 

• Su içerisinde su bitkilerinin doğal olarak gelişmesi, 

• Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi (soğuk 

şoku; ilk başta ağır bir solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik kalp atışı 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 iletimi ya da deşarjı maksadıyla inşa edilen kanallarda; 

 

• Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi (soğuk 

şoku; ilk başta ağır bir solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik kalp atışı hızı 

ve tansiyonun yükselmesi) yaşanabilmesi, 

• Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması, 

• Kanal yamaçlarının dik ya da eğimli olması sebebiyle sudan çıkarmanın zor olması, 
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• Kanal güzergâhı boyunca su alma yapısı sifon vb. sanat yapılarının yer alması sebebiyle 

serinlemek ya da yüzmek maksadıyla depolama tesisleri ve kanalları girmek hayati risk 

oluşturduğundan,  

Yaşanan boğulma olaylarının önlenmesidir. 

KAPSAM : 

Madde 2- İlimiz/ilçemiz sınırları içerisinde yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve 

bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşa edilen baraj/gölet gölü, regülatör, 

sulama kanalı, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, sel kapanı, su iletimi, drenaj kanalı, deşarj 

ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde meydana gelen boğulma olaylarının 

önlenmesine yönelik alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili yapılacak çalışmaları kapsar. 

TANIMLAR : 

Madde 3- Bu kararda geçen deyimler 

3.1 Baraj / Gölet Gölü: Nehir sularının yolu kesilerek oluşturulan barajın arkasında 

(membaında) oluşan gölü. 

3.2 Hayvan İçme Suyu Göleti (HİS):  İl sınırları içerisinde belirli bölgelerde hayvanların içme 

suyunu temin etmek amacıyla oluşturulan göleti. 

3.3 Sulama Kanalı: Tarım arazilerini sulamak maksadıyla su kaynağından sunulacak tarım 

arazisine su transferini sağlamak maksadıyla inşa edilen kanalı. 

3.4 Drenaj Kanalı: Fazla suyun bölgeden uzaklaştırılması maksadıyla inşa edilen kanalı. 

3.5 Deşarj Kanalı: Atığın alıcı ortama bırakılması maksadıyla inşa edilen kanalı. 

3.6 Taşkından Koruma Tesisleri: Taşkından korunmak maksadıyla inşa edilen kuşaklama 

kanalı, ıslah edilmiş dere, çay, ırmak, sel kapanı gibi akan ya da durağan su kütlelerini içeren 

yapıları. 

3.7 Mülki Amir: Bayburt Valisini, İlçelerde Kaymakamları ifade eder. 

3.8 Kolluk: Polis ve jandarma teşkilatını ifade eder. 

3.9 İdari İşlem: Kurallara uymadığı tespit edilenler hakkında Mülki Amir, yetkili idare ve 

kolluk tarafından yapılan (idari yaptırım vb.) işlemi ifade eder. 

DAYANAK : 

Madde 4- 

4.1 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi. 

4.2 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c ve 66. Maddeleri. 
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4.3 İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 22.07.2022 tarihli ve E-23635644-249-

33768 sayılı “Suda Boğulma Olayları” konulu Genelgesi. 

GENEL ESASLAR : 

Madde 5- 

5.1 İl sınırlarımız içerisinde özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla, baraj/gölet gölü, 

regülatör, sulama kanalı, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, sel kapanı, su iletimi, drenaj 

kanalı, deşarj ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve akarsularda suya 

girmenin yasaklanmasına; 

5.2 İl sınırları içerisinde yer alan baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, sulama ve hayvan 

içme suyu göletleri, sel kapanı, su iletimi, drenaj kanalı, deşarj ya da taşkından korunma 

korunma tesisleri ve akarsularda suya giren 15 yaş ve üzeri kişilere 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına; 

5.3 İl sınırları içerisinde yer alan baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, sulama ve hayvan 

içme suyu göletleri, sel kapanı, su iletimi, drenaj kanalı, deşarj ya da taşkından korunma 

korunma tesisleri ve akarsularda suya giren 15 yaşından küçüklerin sudan çıkarılarak 

uzaklaştırılmasına; 

5.4 İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ ve yerel yönetimlerce; özellikle 15 

yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, 

sulama ve hayvan içme suyu göletleri, sel kapanı, su iletimi, drenaj kanalı, deşarj ya da 

taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu 

bilgilendirici çalışmalar yapılmasına; 

5.5 İdari yaptırım cezalarının kolluk kuvvetleri, belediye zabıta kuvvetleri ve DSİ Bölge 

Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanmasına; 

5.6 DSİ tarafından işletilen veya çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilen tesislerin (baraj/gölet 

gölü, regülatör, sulama kanalı, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, sel kapanı, su iletimi, 

drenaj kanalı, deşarj ya da taşkından korunma kanalı gibi) çevresine insan geçişinin 

engellenmesi amacıyla fiziki güvenlik tedbirlerinin (tel çit, korkuluk, uyarı levhaları gibi) 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği 

çerçevesinde ilgili kurumlarca; Yönetmelik kapsamı dışındaki su yapılarında ise tabi oldukları 

mevzuat hükümlerine göre işletmecisi tarafından yapılmasına; 

 

5.7 Suda boğulma olayları sonrasında uygulanacak ilkyardım kurallarını ihtiva eden 

broşürlerin İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanarak farkındalık oluşturmak üzere ilköğretim, 

ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile turizm tesislerine dağıtılmasına; 

 

5.8 Okullarda “Çeken Akıntı”, sulama kanallarında, barajlarda ve insan sağlığı ile can güven-

liği açısından yüzmeye uygun olmayan yerlerde suya girilmesinin tehlikeleri hakkında 

eğitimler verilmesine; 
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5.9 İl merkezimizde ve ilçelerimizde imkanlar çerçevesinde paydaş kurum/kuruluşlarla iş 

birliği içerisinde yüzme kursları/programları düzenlenmesi ve/veya isteklilere cankurtaranlık 

eğitimi verilmesine; 

 

5.10 Özellikle boğulma vakalarına dayalı can kayıplarının arttığı dönemlerde paydaş 

kurum/kuruluşlar aracılığıyla vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi/bilinçlendirilmesine yönelik 

faaliyetlerin yoğunlaştırılmasına; 

 

Madde 6- Bu karar, uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 5442 

sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi uyarınca alınmış ve Kanunların verdiği yetkiye 

istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirlenen Kararın uygulamasına ve yerine getirilmesine 

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

hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca Genel Esaslar başlığı 

altındaki 5.5 maddesindeki görevlilerce idari işlem yapılmasına; 

YÜRÜRLÜLÜK : 

Madde 7- Bu karar yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME : 

Madde 8- Bu kararı Bayburt Valiliği yürütür. 


