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Amaç:
Mıdde l- İlimiz genelinde inşaat çalışmalan tamamlanaııık işletrneye açılrnış 4 adet baraj, t8

adet sulama göleti ve 2 adet regülatör ile inşaat çalışmaları uoıarnlanmış arıcak işleEıeye hcrıüz
aElmanış olan 2 adet baraj ve 4 adet sulagıa gğleti, aynca 2. adet baraj sulamasma bağiı toplanı 1.13J
l«n uzuıluğunda açık sulama kanalı bulunmaktadu.

Hizüıete alındığ yıllarda yerlşin alanları dışında olan bu yapılana zmaııla imarsız ve çaıpık
şiıhirleşme sonucunda önemli bir btilümü yerleşim alanlanıun içinde kdmışbı.

llglli birimterce, yerleşim alanlannda kaiarı sulaıııa tesislerinin etafi, 'gelik hasr ve tel örgülerle
kaPahlııak önlem alınrrıaya Cşılsa da yapılan denetimlerde tel örgü ve kafes tellerin bazı
bitürıılerinin tahrip cdildiğ gözlenmişir.

İklimsel nedenlerle, yazları sıcak gşeır ilimizdei özellikle okullar.ıo taül olması ile birlikte

çocuklar ve gençler tatafindan tehlikeli olmasına nfuep barej göllerine, nehirlere ve şulama amaçlı
yapdan kangllara serinlemek anacıyla gililmekte ve boğulııa vakaları ile karşılaşlmaktadn.

Bu neĞnle, kamu güvenli$, kamu dilzeni, genel sağlık ve vatandışl*ımızn can güvenliğ için
baıaj, gölct sel kaparq regii,latör, su iletfuıi, deşıj veya taşkın konıma kanalr ve benzeri teSislerde

suya ğrme eyleminin yasakl"nmaqı vO bu eylemin emre aykm davraüş olarak karara ba$anmas1
atıaeıyla bu karar hazırlaıımştır.

Kıpsanı
Mıdde 2- Bu karar ilimiz sınırluı iççrisindeki sulama kanalı, boaj 96lü, nılamav.e bayvaı içme

suyu göletlerinde meydana gelen boğulma olaylannın önlenmesine yönelik almacak güvenlik
tedbaleri ile ilgili yapılacak çüşnıalan kapsar.

. Tanımlar:
Maddç 3- Bu kararda geçen tabirler;
l-§ulamı Kııılı: İl sınulan içerisindeki su iletimi, de}aıj veya taşlcn koruma 4ma.çlı kanallan,

2-Baraj: İl sınulan içerisinde kalan şularıa ve elektrik tlıeiıne ama§ıyla yapllaıı barajlan ve
göletleri,

3-Gölet: İl sınırlan içerisinde belirü. bdgeleıde hayvanlann içme. suyunu teminetıaek amacıyla
oluştunılan göletleri,

ıl-Miilki Amir: Manisa Valisi ve ilçelerde lkym.akaınları
$Kolluk Polis ve Jandamn TeşkiIaonr,

GİOırl İşlen: Kurallara uymadığ tespit edilenler haklında ılŞlki amir, yeikili idaıe veya
kdluk tarafından yapılan (İdari yaptnm vb.) işlemi ifade eder.

Dayınak:
Maddc ıl_

l- 5,142 sayılı ll İdarçsi Kanunu
2- 5326 sayılı Kabahatler Kanuiu

0-



Gcnel E§eihn
Madde 5_

5.1- nimizin iklim özelliği gereğ sıcak g§çeıı yaz aylmnda serinlenıek amacıyla il sınırlaı-ı
içeıisinden gpçEn sulaıııa kanalları, baraj gölil, §ulama ve bayvan içrne sııyu göletlerine giıilmesi,
bal* avlanrlması vb. davraoışIarda bulunulııasnın yasaklaDgıastn4

5.2- İl sııırlan içerisinden g§çen sı.ılama kanalı, baraj gölü sulanıa ve hayvaın içme suyu
göletJerine gircn 15 yaş ve ilzcri kişilerin kendilerine, 15 yaş altııdaki kişiler.in ise veli vgya vasileıine
idari yaptınm cezasınm qygulanmasın4

53- ll Jandarma Komutanlığ İ1 Emniyet Mildüıtüğü, Yereil Yöı.ıetiınİçrce v€ TaEm ve Orman
ıl ııe İlçe Miidirdüklerince serinlernek amacıyla sulama kaıalı baraj gölğ §rılarna ve hayvan içme
suüf göldlorine girilmesinin önlenmesi amacryla kaaıuoyunu bi§ilendirici çalışmaiar yapıIlıasuıa,
DSİ Bölge Miidürlüğü ve Belediyeleıce bu yerlere uyan levhalannın konulmasın4

5.4- Özellikte yz aylanıda serinlemek amacıyla sutama k8nalı, baraj gölü,,sulama ve,hayvalı
içme squ göletlerine girilmesinin önlenmesi amacıyla itgili kuun ve kolluk tarafindan gorcHi
tedbirlerin alınmasına ve suda boğulına olaylrının yaşndığı/yaşanabilecğ yerl« ilc bu olaylarııı
yşandğ zaman dilimlerinde dewiye ve lgntıo| faaliyetlerine ğırlık verilmesineı

5-S. İdari yaptınm ğezalannın Kolluk Kuwetleri, Belediyc ZabIta Kuwetl€ri ve DSİ Bölge
Mif iirtüğü görevlileri tarafiıdan uygrılanmasına karaı verilrniştiı.

I

Cezai Hükümler :

Mıdde 6 - Eylemleri ayn bir suç teşkil etmediğ takdirde 5442 sayılı İl İdaesi Kanrınrmun 66.

ma|desi uyannca aliıııan vğ kanunlann verdiğ yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belfuleı€n
karann uygulaıımasrna ve yerine getiıilmesine aykın davrananlar, zorluk çüaranlr veya uymayaıılar
hal*mda 5326 sayü Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyannca, bu karann Genel Bsaslaı başlığ
altındaki 5.5 maddçşindeki görwlileroe idari işlem uygulaııu.

Yüriir}ük:
Mıdde 7 - Bu karar yayımı tarihinde yıırürlüğe gircr. Halen ytirilrlükte bulunan O5lMn016

tafihli ve 2016/1 saylh karar yiirilılükten kaldınlmı$r.

Yürütme:
Mıddi 8 - Bu karmı Manisa Valili$ yiirftttır.
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