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1. AMAÇ ve KAPSAM
Kıyı ve sahil şeritleri vatandaşların ortak kullanım alanı olması nedeniyle yüzme alanları
vatandaşlara açık kamu alanları olarak belirlenmiş olup kısıtlayıcı uygulamaların kaldırılması ve gerekli
düzenlenmelerin sağlanması hedefi doğrultusunda; Zonguldak ilinde yüzme alanlarında meydana
gelebilecek boğulma olaylarında görev alacak kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarının
belirlenmesi hedeflenmektedir.
Zonguldak ilinde yaşanabilecek her türlü boğulma olaylarında, olayın öncesinde, olay sırasında
ve sonrasında görev alacak kurum, kuruluş ve özel işletmeleri kapsar. Bölgede bulunan Filyos sahil
hattı, Göbü, Türkali, Uzunkum, Kapuz, Kozlu sahil hattı, Çatalağzı sahil hattı, Tershane sahili
Değirmenağzı, Ilıksu, Ereğli Belediye plajı, Erdemir, Mervealtı, Alaplı Belediye plajı, Alaplı Balıkçı
Barınağı sahil hattı, Aqua Beach Tesisleri, Barış Plaj Tesisleri, Kemer plajı, Köseağzı plajı, Kireçlik
plajı, Kandilli plajı, Köyaltı plajı, Alacaağzı plajı, Çavuşağzı plajı ve Kocaman plajı başta olmak üzere
sahillerde bulunan plajlarda boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve COVID-19 kapsamında gereken
önlemlerin alınması hedeflenmiştir.
2. HUKUKİ DAYANAK
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu
2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
5393 Sayılı Belediyeler Kanunu
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
3621 Sayılı Kıyı Kanunu
Limanlar Yönetmeliği
TSSF Can Kurtarma Yönetmeliği
Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
Ulusal Arama Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ
TSSF Can Kurtarma Talimatı
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3. SORUMLULUK
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
r.
s.
t.

Kaymakamlıklar(Kilimli, Kozlu, Kdz. Ereğli, Çaycuma ve Alaplı)
Denize Kıyısı Olan İl ve İlçe Belediye/Beldeleri
İl/İlçe Özel İdaresi
İl Jandarma Komutanlığı
İl Emniyet Müdürlüğü
Sahil Güvenlik 86 Komutanlığı/Zonguldak
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Zonguldak ve Karadeniz Ereğli Liman Başkanlıkları
Zonguldak Müftülüğü
Plaj İşletmeleri
Türkiye Taşkömürü Kurumu
Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi
Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi
Zonguldak Su Ürünleri Kooperatifi
Filyos Su Ürünleri Kooperatifi

4. HEDEFLER
Boğulma olaylarını önlemek ve hayat kurtarmak.
Boğulma olayı meydana geldiğinde hızlı ve etkin müdahale etmek.
Boğulma olaylarına karşı mevcut kaynakların etkin kullanımı.
Boğulma olaylarına karşı halkın bilinçlenmesini sağlamak.
Halk sağlığını korumak ve sürdürmek.
Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak.
Denize girilen yerlerde su analizlerinin düzenli olarak yapılmasının ve riskli alanların
belirlenmesini sağlamak.
h. COVİD-19 kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
a. Kaymakamlıklar(Kilimli, Kozlu, Kdz. Ereğli, Çaycuma ve Alaplı);
5442 Sayılı İl idaresi Kanununun 31. Ve 32. Maddeleri gereği işbu genelgenin uygulanması
hususunda sorumlu kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin takip ve gözetimini ilçe sınırları içerisinde
yaparak eksiklerin giderilmesini sağlamak.
b. Denize Kıyısı Olan İl, İlçe Belediye ve Beldeleri;
1. Zonguldak Merkez için Kapuz ve Uzunkum, Alaplı için Belediye plajı, Filyos için sahil hattı
boyunca, Ereğli için Belediye plajı, Ereğli halk plajı, Kemer plajı, Kantarönü mevkii ve
Mervealtı, Kozlu için Kozlu sahil hattı, Değirmenağzı ve Ilıksu sahil plajlarında gerekli
hazırlıkların tamamlanması (Temmuz ayı içerisinde) ve cankurtaran hizmetlerinin sezon
içerisinde (Temmuz-Eylül ayları arasında) 10:00-20:00 saatleri arasında verilmesi.
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2. TSSF Cankurtaran Yönetmeliği ve Cankurtaran Talimatında plajlarda bulunması gerekli
malzeme ve donanımın temin edilerek plaj işletme sorumluları ve cankurtaranların
kullanımına hazır bulundurulması,
3. Sorumlu oldukları plajlara yeterli sayıda(Gümüş Cankurtaran Sertifikalı) cankurtaran
görevlendirilmesi ile faaliyetlerin organizasyonu açısından sahada cankurtaran sorumlu
personelin belirlenmesi.
4. Etkin bir organizasyon için aynı plaj/sahilde bulunan cankurtaranlar arasında telsiz ile
muhabere sisteminin tesis edilmesi ile cankurtaranların mesai saatlerinde görev alanlarının
dışına çıkmaması ve cankurtaran sorumlusu tarafından rutin kontrollerin yapılması.
5. Plaj bölgelerinde karşılaşılabilecek acil durumlarda 112 Acil Servis hattına ulaşılmasına
yönelik bilgilendirme levhalarının konulması.
6. Cankurtaranlar ile sorumlu personelin kimlik ve irtibat bilgilerinin ilgili kolluk
birimleri(Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne
bildirilmesi.
7. Cankurtaranlar tarafından boğulma olaylarına süratli ve etkin müdahale edilebilmesi amacı
ile Belediye sınırlarında bulunan ve özel işletmelere ait plajlarda kurtarma botu/teknesi
bulundurularak üzerine “cankurtaran/life guard” yazdırılması.
8. Cankurtaranların tümüne birer adet kurtarma şamandırası tahsis edilerek TSSF Cankurtaran
Talimatında belirtilen kıyafet, malzeme ve ekipmanların tedarik edilmesi
9. Halkın yoğun olarak kullandığı yüzme alanlarının yüzer emniyet şamandıraları ile
belirlenmesi, dubalar konulması, bahse konu dubalar ve şamandıraların sezon boyunca
bakımlarının yapılması.
10. Plajların uygun mevkiilerine en az birer adet cankurtaran kulesi monte edilmesi, güçlü ve
sağlam hoparlör monte edilerek(emniyetli yüzme sahalarının dışına çıkılması durumunda
uyarı/ikaz ve sosyal mesafenin korunması uyarıları amaçlı) acil anonslar öncesi/sonrasında
siren çalınması.
11. Hava ve deniz durumunun iyi olduğu zamanlarda cankurtaran kulelerine kırmızı-sarı flama
çekilmesi, hava ve deniz durumunun kötü olduğu zamanlarda cankurtaran kulelerine kırmızı
flama çekilmesi.
12. Kötü hava ve deniz durumunda periyodik olarak (her 15 dakikada bir) “Güçlü olan çeken
akıntı ölümlü boğulma olaylarına sebep olmaktadır. Ağır hava ve deniz şartları nedeniyle
denizde yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Yasağa uymayan şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler
Kanununa istinaden idari yaptırım uygulanacaktır.” Anonsunun yapılması.
13. İyi hava ve deniz durumunda periyodik olarak(her 2 saatte bir) “çeken akıntı boğulma
olaylarına neden olabileceğinden şamandıralar ile sınırlı yüzme alanının dışında yüzmek
tehlikelidir.” Anonsu yapılması.
14. Uyarı flamalarının anlamlarını içeren tabelalarının cankurtaran kulelerine ve plajın uygun
görülen muhtelif yerlerine asılması.
15. Plaj girişlerine ve plajların uygun noktalarına “yüzme yasağı anonslarına ve cankurtaranların
uyarılarına uymayan şahıslar hakkında 5326 sayılı kabahatler kanunu gereğince idari
yaptırım uygulanır” yazılı tabelaların asılması.
16. Plaj girişlerine ve plajların uygun noktalarına “ Yüzme alanı olarak belirlenen alanlara, plaj
bölgesine ve deniz içine su altı tüfeği, zıpkın ve motorlu araç/vasıtalarla giren şahıslar
hakkında 5326 sayılı kabahatler kanunu gereğince idari yaptırım uygulanır” yazılı
tabelalarının asılması.
17. Cankurtaranların bölgedeki kolluk ekipleri(Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet) ile
koordineli çalışmalarının sağlanması.
18. Yaz sezonu boyunca yoğun yüzme alanlarında ambulans görevlendirilmesi amacı ile İl
Sağlık Müdürlüğü ile koordine sağlanması.
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19. Çeken akıntı hususunda halkın dikkatini çekecek, muhtelif yerlere ilan panoları asılarak Sahil
Güvenlik 86 Komutanlığından/Zonguldak bir örneği alınarak afiş ve broşürlerin çoğaltılması.
Bu broşürlerin plajlarda halka, kamu kurumlarına vb. yerlere dağıtımının sağlanması.
20. Resmi tatillerde plajlarda oluşacak yoğunlukla ilgili gerekli önlemlerin alınması, plajların
kapasitelerinin belirlenmesi.
21. COVID-19 ile mücadele kapsamında gereken tüm önlemlerin alınması,
22. Sorumluluk sahası içerisinde plaj ve sahillerde bulunan kıyı işletmelerinin
kontrol/denetimlerinin icra edilmesi,
c. İl ve İlçe Özel İdaresi
1. Çeken akıntı hususunda halkın dikkatini çekecek muhtelif yerlere ilan panoları asılarak Sahil
Güvenlik 86 Komutanlığından/Zonguldak bir örneği alınarak afiş ve broşürlerin çoğaltılması,
bu broşürlerin plajlarda halka, kamu kurumlarına vb. yerlere dağıtımının sağlanması.
2. Sorumluluk sahası içerisinde plaj ve sahillerde bulunan kıyı işletmelerinin
kontrol/denetimlerinin icra edilmesi,
3. İl ve İlçe Belediyeleri ile özel işletmeler tarafından işletilen plajlar haricinde kalan ve İl Özel
İdaresi sorumluluğunda bulunan vatandaşların yoğun olarak kullandığı plaj bölgelerinde
denize girmenin tehlikeli olduğunu gösterir panoların görünür yerlere asılması sağlanacaktır.
d. İl Jandarma Komutanlığı
1. Sorumluluk sahası içerisinde asayiş ekiplerince plaj alanlarında, trafik ekiplerince yollarda
icra edilen bilgilendirme faaliyetlerinin periyodik olarak fotoğraflandırılarak Valiliğimize
sunulmak üzere Sahil Güvenlik 86 Komutanlığı/Zonguldak ile paylaşılması,
2. Sorumluluk sahası içerisinde sahil bölgelerindeki aşırı trafik yoğunluğunun kontrol altında
tutulması ile ambulans/itfaiye gibi araçların geçiş üstünlüğünün korunması,
3. Resmi tatillerde sorumluluk sahası içerisindeki plaj bölgelerinde oluşan yoğun nüfus artışı
ile ilgili gerekli önlemlerin alınması,
4. COVID-19 ile mücadele kapsamında sorumluluk sahasında bulunan plaj ve sahillerde
“Sağlık Bakanlığı Çalışma Rehberi Plaj ve Yüzme Alanlarında Alınması Gerekli Önlemler”
doğrultusunda kontrol/denetimlerin icra edilmesi,
5. Valilik ve İl/İlçe Belediyeleri tarafından herhangi bir izin belgesi veya turizm işletme belgesi
olmadan sahil veya plajlarda şezlong/şemsiye kiralanmaması ve kullandırılmaması
hususunda kontrol/denetimlerin icra edilmesi,
6. İzinsiz olarak sahil veya plajlarda şezlong/şemsiye kiralanması ve turizm amaçlı sportif
faaliyette bulunulması durumunda bulundukları yerdeki en büyük mülki amir tarafından
derhal faaliyetten men edilir, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
32. Maddesi uyarınca idari işlem yapılır,
7. Sorumluluk sahası içerisinde plaj ve sahillerde bulunan kıyı işletmelerinin
kontrol/denetimlerinin icra edilmesi,
8. Sorumluluk sahasında trafik ekiplerince vatandaşları bilgilendirmek amacı ile çeken akıntı
el broşürlerinin dağıtılması,
9. Sorumluluk sahası içerisindeki plaj ve sahil alanlarında asayiş devriye görevi icra edilerek
cankurtaran personeline yardımcı olunması,
10. Plajlarda getirilen yasaklara ve uyarılara uymayan vatandaşlara 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu gereğince idari işlem yapılması,

4

e. İl Emniyet Müdürlüğü
1. Sorumluluk sahası içerisinde asayiş ekiplerince plaj alanlarında trafik ekiplerince yollarda
icra edilen bilgilendirme faaliyetlerinin periyodik olarak fotoğraflandırılarak Valiliğimize
sunulmak üzere Sahil Güvenlik 86 Komutanlığı/Zonguldak ile paylaşılması,
2. Sorumluluk sahası içerisinde sahil bölgelerindeki aşırı trafik yoğunluğunun kontrol altında
tutulması ile ambulans/itfaiye gibi araçların geçiş üstünlüğünün korunması,
3. Resmi tatillerde sorumluluk sahası içerisindeki plaj bölgelerinde oluşan yoğun nüfus artışı
ile ilgili gerekli önlemlerin alınması,
4. COVID-19 ile mücadele kapsamında sorumluluk sahasında bulunan plaj ve sahillerde
“Sağlık Bakanlığı Çalışma Rehberi Plaj ve Yüzme Alanlarında Alınması Gerekli Önlemler”
doğrultusunda kontrol/denetimlerin icra edilmesi,
5. Valilik ve İl/İlçe Belediyeleri tarafından herhangi bir izin belgesi veya turizm işletme belgesi
olmadan sahil veya plajlarda şezlong/şemsiye kiralanmaması ve kullandırtılmaması
hususunda kontrol/denetimlerin icra edilmesi,
6. İzinsiz olarak sahil veya plajlarda şezlong/şemsiye kiralanması ve turizm amaçlı sportif
faaliyette bulunulması durumunda bulundukları yerdeki en büyük mülki amir tarafından
derhal faaliyetten men edilir, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
32. Maddesi uyarınca idari işlem yapılır,
7. Sorumluluk sahası içerisinde plaj ve sahillerde bulunan kıyı işletmelerinin
kontrol/denetimlerinin icra edilmesi,
8. Sorumluluk sahasında trafik ekiplerince vatandaşları bilgilendirmek amacı ile çeken akıntı
el broşürlerinin dağıtılması,
9. Sorumluluk sahası içerisindeki plaj ve sahil alanlarında asayiş devriye görevi icra edilerek
cankurtaran personeline yardımcı olunması,
10. Plajlarda getirilen yasaklara ve uyarılara uymayan vatandaşlara 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu gereğince idari işlem yapılması,
f. Sahil Güvenlik Bot Komutanlıklarınca
1. Zonguldak Valiliği bünyesinde icra edilen plaj boğulma olaylarını önleme faaliyetlerinin
koordinatörü olarak görev icra edilmesi, Valilik tarafından alınan kararların Valilik adına
takibi ve koordinesi,
2. Sorumluluk bölgesinde vatandaşları bilgilendirmek amacı ile çeken akıntı el broşürlerinin
dağıtılması,
3. Yaz sezonu öncesi ve süresince denizde can emniyeti hususunda gerekli kontrol ve
denetimlerin yapılarak eksik ve aksak hususların tespiti durumunda gerekli uyarı ve idari
yaptırımlarının ilgili plaj işletmesine uygulanması,
4. Belediyeler ve İl Özel İdaresi tarafından çoğaltılarak ilgili kurum/kuruluşlara dağıtımı
yapılacak olan çeken akıntı afiş ve broşürlerin sayısal ortamda hazırlanarak Belediyeler ve İl
Özel İdaresine teslim edilmesi,
5. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda verilecek olan çeken akıntı eğitimleri ile ilgili
gerekli afiş, broşür ve eğitim filmlerinin sayısal ortamda hazırlanarak resmi yazı ekinde
gönderilmesi okullarda koordinasyonun sağlanması,
6. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından; İl dışından veya yurt dışından gelen vatandaşların
bilgilendirilmesi amacı ile yapılacak faaliyetler için kaynak paylaşımında bulunulması,
7. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce sporcu öğrencilere verilecek olan çeken akıntı eğitimi
konusunda kaynak paylaşımında bulunulması,
8. COVID-19 ile mücadele kapsamında sorumluluk sahasında bulunan plaj ve sahillerde
“Sağlık Bakanlığı Çalışma Rehberi Plaj ve Yüzme Alanlarında Alınması Gerekli Önlemler”
doğrultusunda kontrol/denetimler icra edilmesi,
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9. Valilik ve İl/İlçe Belediyeleri tarafından herhangi bir izin belgesi veya turizm işletme belgesi
olmadan sahil veya plajlarda şezlong/şemsiye kiralanmaması ve kullandırtılmaması
hususunda kontrol/denetimlerin icra edilmesi,
10. İzinsiz olarak sahil veya plajlarda şezlong/şemsiye kiralanması ve turizm amaçlı sportif
faaliyette bulunulması durumunda bulundukları yerdeki en büyük mülki amir tarafından
derhal faaliyetten men edilir, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
32. Maddesi uyarınca idari işlem yapılır,
11. Plajlarda getirilen yasaklara ve uyarılara uymayan vatandaşlara ve plaj işletmelerine 5326
sayılı Kabahatler Kanunu gereğince ilgili kolluk birimleri tarafından idari işlem yapılması,
12. Denizde boğulma olaylarının engellenmesi maksadıyla TSSF Cankurtaran Yönetmeliği ve
Cankurtaran Talimatına istinaden Belediye sorumluluk alanında bulunan yoğun kullanılan
plajlarda ve özel işletme plajlarında bulunması gereken malzeme ve ekipman denetimini
yapmak, eksikliğin tespiti durumunda gerekli idari işlemi 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
32. Maddesi gereğince uygulanması,
g. İl Sağlık Müdürlüğü

1. Yaz sezonu boyunca plaj bölgelerinde meydana gelebilecek boğulma riski ve acil durum
çağrıları için İl Ambulans Servis Başhekimliğinin teyakkuz halinde olmasının sağlanması
ve imkanlar dahilinde halkın yoğun olarak kullandığı plajlara ambulans görevlendirilmesi,
2. İlgili kurumlar ve işletmeler yeterli katılımcı sayısına ulaşıp eğitim salonu hazırlandığında,
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından boğulmalar ve acil durumlar için ilk yardım eğitim
ihtiyacının en kısa zamanda karşılanması,
3. Denize girilen yerlerde su analizlerinin düzenli olarak yapılması ve riskli alanların
belirlenmesi,
4. Resmi tatillerde plajlarda oluşabilecek nüfus yoğunluğu ile ilgili gerekli önlemlerin
alınması,
5. Denizde ölümle sonuçlanan boğulma olaylarında kazazede ve olay yerine ilişkin bilgilerin
aylık ve yıllık olarak Sahil Güvenlik 86 Komutanlığına/Zonguldak resmi yazı ile
bildirilmesi,
h. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
1. Sahil Güvenlik 86 Komutanlığı/Zonguldak ile gerekli koordine kurularak okullarda çeken
akıntı konusunda gerekli bilgilendirilmelerin yapılması amacı ile kaynak paylaşımında
bulunmak,
2. Okullarda çeken akıntı konusunda hazırlanan afiş ve broşürlerin dağıtılması, kritik yaş
grupları için farkındalığı arttırıcı eğitimlerin verilmesi,
3. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanan çeken akıntı eğitim filminin izletilmesi ve
broşürlerinin öğrencilere dağıtılması,
i. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
1. Yüzme kurslarının ihtiyacı karşılayacak şekilde arttırılması ve imkanlar doğrultusunda
halkımıza yönelik ücretsiz yüzme kurslarının açılması,
2. TSSF ile gerekli koordineler kurularak Gümüş Sertifikalı cankurtaran kurslarının
düzenlenmesi,
3. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanan çeken akıntı eğitim filminin tüm sporcu
öğrencilere izlettirilmesi,
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j. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
1. Çeken akıntı broşürünü koordinatör kurumdan sayısal ortamda teslim alarak çoğaltılması, İl
dahilindeki plaj girişlerinde günlük gezici stant planlaması yapılması, stantlarda
ziyaretçi/turistlerin bilgilendirilmesi ve broşürlerin dağıtılması,
2. İcra edilen bilgilendirilme faaliyetlerinin fotoğraflandırılması ve Valiliğe sunulmak üzere
koordinatör kurum olan Sahil Güvenlik 86 Komutanlığı/Zonguldak ile paylaşılması,
3. Yaz sezonu boyunca Turizm Denetim Komisyonu tarafından turizm tesislerinin
denetlenmesi,
k. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
1. Denizde olabilecek Arama Kurtarma görevlerinde alo 158 ile gerekli koordine kurularak
arama faaliyetlerinin icra edilmesi,
2. Denizde kayıp durumda olan kazazedenin aileleri ile irtibat kurulması, ihtiyaç ve taleplerin
karşılanması hususunu gerekli koordinenin kurulması,
3. Fırtınalı günlerde SMS aracılığı ile vatandaşların bilgilendirilmesi,
4. 112 acil ihbar hattına boğulma vakası ihbarı geldiğinde ivedilikle durumun alo 158 Sahil
Güvenlik ihbar hattına bildirilmesi,
l. Zonguldak ve Karadeniz Ereğli Liman Başkanlıkları
1. Plajlarımızdaki boğulmaları önleme faaliyetleri kapsamında sorumluluk sahalarında
planlanan hususların takip edilerek gerekli tedbirlerin alınması veya aksaklıkları ilgili
kurum/kuruluşlara bildirmesi,
2. Gemi/tekne/su araçlarının plaj alanlarına girmemesi için gerekli bilgilendirilmelerin
yapılarak ihlali durumunda yapılacak tespite uygun olarak idari yaptırım uygulanması,
m. Zonguldak Müftülüğü
1. Sahil Güvenlik 86 Komutanlığı/Zonguldak tarafından gönderilecek olan çeken akıntı bilgi
notları ile camilere gelen vatandaşlarımızın belirli periyodlarla bilgilendirilmesi.
n. Plaj İşletmeleri
1. Sorumlu olduğu plajlarda yeterli sayıda “Gümüş Cankurtaran Sertifikalı” cankurtaran
görevlendirilmesi,
2. Etkin bir organizasyon için aynı plaj/sahilde bulunan cankurtaranlar arasında telsiz ile
muhabere sisteminin tesis edilmesi ile cankurtaranların mesai saatlerinde görev alanlarının
dışına çıkmaması ve cankurtaran sorumlusu tarafından rutin kontrollerin yapılması.
3. Cankurtaranlar ile sorumlu personelin kimlik ve irtibat bilgilerinin ilgili kolluk
birimleri(Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne
bildirilmesi,
4. Cankurtaranlar tarafından boğulma olaylarına süratli ve etkin müdahale edilebilmesi amacı
ile Belediye sınırlarında bulunan ve özel işletmelere ait plajlarda kurtarma botu/teknesi
bulundurularak üzerine “cankurtaran/life guard” yazdırılması.
5. Cankurtaranların tümüne birer adet kurtarma şamandırası tahsis edilerek Ek’de belirtilen
TSSF Cankurtaran Yönetmeliği ve TSSF Cankurtaran Talimatında belirtilen kıyafet,
malzeme ve ekipmanların tedarik edilmesi ve yapacak oldukları faaliyetlerin ayrıntılı bir
şekilde yazılı olarak tebliğ edilerek, yapılacak denetimlerde ibraz edilmesi,
7

6. Halkın yoğun olarak kullandığı yüzme alanlarının yüzer emniyet şamandıraları ile
belirlenmesi, dubalar konulması, bahse konu dubalar ve şamandıraların sezon boyunca
bakımlarının yapılması.
7. Plajların uygun mevkiilerine en az birer adet cankurtaran kulesi monte edilmesi, güçlü ve
sağlam hoparlör monte edilerek(emniyetli yüzme sahalarının dışına çıkılması durumunda
uyarı/ikaz ve sosyal mesafenin korunması uyarıları amaçlı) acil anonslar öncesi/sonrasında
siren çalınması.
8. Hava ve deniz durumunun iyi olduğu zamanlarda cankurtaran kulelerine kırmızı-sarı flama
çekilmesi, hava ve deniz durumunun kötü olduğu zamanlarda cankurtaran kulelerine kırmızı
flama çekilmesi.
9. Kötü hava ve deniz durumunda periyodik olarak (her 15 dakikada bir) “Güçlü olan çeken
akıntı ölümlü boğulma olaylarına sebep olmaktadır. Ağır hava ve deniz şartları nedeniyle
denizde yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Yasağa uymayan şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler
Kanununa istinaden idari yaptırım uygulanacaktır.” Anonsunun yapılması.
10. İyi hava ve deniz durumunda periyodik olarak(her 2 saatte bir) “çeken akıntı boğulma
olaylarına neden olabileceğinden şamandıralar ile sınırlı yüzme alanının dışında yüzmek
tehlikelidir.” Anonsu yapılması.
11. Uyarı flamalarının anlamlarını içeren tabelalarının cankurtaran kulelerine ve plajın uygun
görülen muhtelif yerlerine asılması.
12. Plaj girişlerine ve plajların uygun noktalarına “yüzme yasağı anonslarına ve cankurtaranların
uyarılarına uymayan şahıslar hakkında 5326 sayılı kabahatler kanunu gereğince idari
yaptırım uygulanır” yazılı tabelaların asılması.
13. Plaj girişlerine ve plajların uygun noktalarına “ Yüzme alanı olarak belirlenen alanlara, plaj
bölgesine ve deniz içine su altı tüfeği, zıpkın ve motorlu araç/vasıtalarla giren şahıslar
hakkında 5326 sayılı kabahatler kanunu gereğince idari yaptırım uygulanır” yazılı
tabelalarının asılması.
14. Cankurtaranların bölgedeki Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet ekipleriyle koordineli
çalışmalarının sağlanması ve kural ihlallerinde alo 112 acil yardım hattına gerekli ihbarların
yapılması,
15. Yaz sezonu boyunca yoğun yüzme alanlarında ambulans görevlendirilmesi amacıyla İl
Sağlık Müdürlüğü ile koordine sağlanması,
16. Çeken akıntı hususunda halkın dikkatini çekecek, muhtelif yerlere ilan panoları asılarak Sahil
Güvenlik 86 Komutanlığından/Zonguldak bir örneği alınarak afiş ve broşürlerin çoğaltılması.
Bu broşürlerin plajlarda halka, kamu kurumlarına vb. yerlere dağıtımının sağlanması.
17. Resmi tatillerde plajlarda oluşacak yoğunlukla ilgili gerekli önlemlerin alınması, plajların
kapasitelerinin belirlenerek, kapasiteye uygun hareket edilmesi,
18. Halkın plaj ve yüzme alanında bulunan şezlonglar arası mesafe en az 1.5 metre olan sosyal
mesafeyi sağlamaları konusunda uyarılması,
19. Plaj girişinde maskesi olmayanlar için maske bulundurulması, plaj girişinde müşteriler
tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya
bulundurulması, ayrıca her gelen vatandaşın/turistin ateş ölçümü yapılarak plaja girişinin
sağlanması,
20. Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan
“COVID-19 Kapsamında Kafe ve Restoranlarda Alınması Gereken Önlemler” e uyulmasının
sağlanması,
21. Sorumlu personel ve cankurtaran personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma
önlemleri hakkında bilgilendirilmesi,
22. Halka hizmet veren personelin COVID-19 testi yaptırılması ve ateş, öksürük, burun akıntısı,
nefes darlığı gibi belirtiler olması durumunda tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna
yönlendirilmesi,
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23. Çalışan personelin tümü kurallara uygun maske takıp maske nemlendikçe yada kirlendikçe
değiştirmesi, değiştirmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanması,
24. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi ve el antiseptiği kullanımı,
25. Cankurtaranlar canlandırma ve ilkyardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren
işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka FFP2/N95 maske kullanmalı, ayrıca
eldiven ve yüz koruyucu kullanması sağlanmalı,
26. Canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılmalı
ağızdan ağıza solunum tercih edilmemelidir,
27. Plaj ve yüzme alanlarında COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren levhalar
görünür yerlere yerleştirilmelidir,
28. Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilmeli, kabinler her
kullanımdan sonra dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır,
29. Plajlarda vatandaşların kolay erişebilecekleri, görünür yerlere çöp toplama yerleri
yerleştirecek, vatandaş tarafından atılan çöplerin, belirlenen çöp toplama yerlerine atılması,
COVID-19 kapsamında hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılması sağlanacaktır.
“Uyarılara aykırı hareket eden şahıs ve işletmelere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na
istinaden idari yaptırım uygulanacaktır” anonslarının yapılması sağlanacaktır.
30. Aile olarak gelen misafir/turistlerin arasında sosyal mesafe kuralının uygulanmaması,
31. Ek ’de belirtilen “Sağlık Bakanlığı Çalışma Rehberi Plaj ve Yüzme Alanlarında Alınması
Gerekli Önlemler” kapsamında işletmelerin belirtilen kurallara uyulması,
32. Can kurtarma talimatı gereği ;
Plajlarda bulundurulması gerekli ekipman ve malzemeler:
Madde 26: a) (Değişik:12/5/2016 -Tal/7. md.) Plajlarda emniyet şeridi oluşturulmuş
her 200 m lik kontrollü yüzme alanı için risk yönetim planına uygun sayıda
cankurtaran istasyonu (Cankurtaran kulesinin bulunacağı yer, cankurtaran eğitim
müfredatında belirtilen yüzme mesafesi ve süreleri baz alınarak bir cankurtaranın
emniyet şeridi oluşturulmuş yüzme alanının en uzak noktasına maksimum 3 dk içinde
yüzerek ulaşabilecek uzaklıkta ve kontrollü yüzme alanını rahat görebilecek yerde
olmalıdır). Kule, kullanılabilir, amacına uygun ve estetik olmalı, iniş yönü yüzme
alanındaki vakayla göz teması kesilmeyecek ve pratik iniş şekilde olmalıdır.
b) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kolay görülebilir
ve okunabilir yerde, Türkçe ve uluslar arası dilde plaj kullanım ve uyarı panosu,
c) (Değişik:12/5/2016 -Tal/7. md.) Kontrollü her yüzme alanı sınırları için,
plajdan deniz kıyısına en az iki metre mesafede, yerden üç metre yükseklikte bir direk
üzerinde, dikdörtgen, alt yarı sarı üst yarı kırmızı renkte, 75x100 ölçülerinde, en az iki
adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda cankurtaran sorumluluk alanlarını
belirleyen cankurtaran hizmet bayrakları (cankurtaran görevde olmadığı durumlarda
bayraklar asılmayacaktır),
ç) T-shirt sarı renk, şort kırmızı renk, şapka kırmızı renkte, her cankurtaran için
1 takım cankurtaran üniforması,
d) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kurtarma ipi,
e) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kurtarma topu,
f) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda suda batmayan sedye
g) Her cankurtaran için bir adet olmak üzere kurtarma kemeri,
ğ) Bir adet motorlu kurtarma botu veya Jet Ski, (Kurtarma botu veya Jet Ski başka
amaç için kullanılmamalı ve rahat görülebilen bir yerinde Türkçe ve uluslararası bir
dilde “Cankurtaran” yazısı bulunmalıdır. Kurtarma amaçlı kullanılan motorlu deniz
taşıtı, 2 personelle asgari 15 mil hızda gidebilmeli ve eğer gerekli ise ehliyetli
personeli olmalıdır.)
h) Her cankurtaran için bir adet olmak üzere cankurtaran düdüğü,
ı) En az bir adet megafon,
i) Her cankurtaran için bir adet telsiz,
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j) Oksijen seti,
k) En az bir adet battaniye,
l) Her cankurtaran kulesi için bir adet dürbün,
m) 27.maddede belirtilen standartlarda ve en az ikişer adet olmak üzere risk yönetim
planına uygun sayıda plaj dikkat ve uyarı bayrakları,
n) Her Cankurtaran kulesi için az bir adet ilkyardım çantası,
o) 200 mt ve daha büyük kontrollü yüzme alanı bulunan plajlarda en az 1 adet
olmak üzere risk yönetim planına uygun Cankurtaran istasyonu kulübesi,
ö) Plajlarda, kontrollü yüzme alanları dışında kalan yerlerde suya girmenin
tehlikeli olduğunu gösteren ve plaj kullanıcılarını kontrollü yüzme alanına
yönlendiren uyarı levhaları konulmalıdır. Bu levhalar asgari 75 x 100 ölçülerinde
olmalıdır.
(3) Kurtarma botunda bulunması gerekli ekipman ve malzemeler:
a) Bir adet dürbün,
b) Bir takım maske, palet ve şnorkel,
c) En az 20 m uzunluğunda bir adet kurtarma topu,
ç) En az bir adet kurtarma kemeri,
d) Bir adet düdük.
PLAJ DİKKAT VE UYARI BAYRAKLARI;
Can kurtarma talimatı:
Madde 27- (Değişik:12/5/2016 -Tal/8. md.) (1) Sahil ve kıyı işletmelerinde, cankurtaran
istasyonlarında kullanılacak flamalar, kule üzerinden iki metre yükseklikte olacak şekilde monte
edilmiş direğe, 75x100 cm ölçülerinde iki adet flama asılabilecek, kolayca çıkarılıp takılabilecek
şekilde olmak ve aşağıda anılan bayraklarının standartları aşağıdaki gibi olmak zorundadır.
a) Cankurtaran görev başında ve denize girmek güvenli: Dikdörtgen, üst yarı kırmızı alt yarı
sarı,75x100 cm ölçülerinde,
b) Cankurtaran görev başında, deniz ve hava şartları riskli: Dikdörtgen düz sarı, cankurtaran görev
başında ve denize girmek güvenli bayrağının altına asılı, 75x100 cm ölçülerinde, (Madde 26/2-b
bendindeki plaj kullanım uyarı panoları ve "ö" bendi uyarı levhalarında veya 27/2 maddesinde
istenildiği şekilde),
c) Denize girmek tehlikeli ve yasak: Sadece dikdörtgen kırmızı bayrak, 75x100 cm ölçülerinde,
(2) Sahillerde cankurtaranın görev yaptığı kontrollü yüzme alanlarını belirleyen veya diğer
uyarı bayraklarının standartları aşağıdaki gibi olmak zorundadır:
a) Kontrollü her yüzme alanı sınırları için plajdan deniz kıyısına en az iki metre mesafede, yerden
üç metre yükseklikte bir beyaz renkli direk üzerinde, dikdörtgen, alt yarı sarı üst yarı kırmızı
renkte, 75x100 cm ölçülerinde, en az iki adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda
cankurtaran sorumluluk alanlarını belirleyen cankurtaran hizmet bayrakları (cankurtaran görevde
olmadığı durumlarda bayraklar asılmayacaktır).
b) Sörf ve motorlu motorsuz deniz araçlarına ait bölge sınırı: Dikdörtgen, 75x100 cm ölçülerinde,
sol üst ve sağ alt siyah, sağ üst ve sol alt beyaz renk dört parçalı damalı bayrak, yerden üç metre
yüksekliğinde, deniz kıyısına en az iki metre uzaklıkta, beyaz renkli direk üzerine,
c) Zararlı deniz canlıları olabilir: Dikdörtgen, mor renk, 75x100 cm ölçülerinde, yerden üç metre
yüksekliğinde, plajdan deniz kıyısına en az iki metre noktasına yerleştirilmiş direk üzerine,
(3) Sahil ve kıyı işletmeleri, bu bayrakların renkli tanıtımını gösteren panoları, tüm yüzenlerin
plaj kullanıcılarının rahat görebileceği yerlere koymak zorundadır.”
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o. Türkiye Taşkömürü Kurumu
1. Denizde oluşabilecek arama/kurtarma ve boğulma olaylarında Sahil Güvenlik 86 Bot
Komutanlığı ile koordine kurularak ihtiyaç duyulan faaliyetlerin icra edilmesi hususunda
gerekli yardımın bünyesinde bulunan yüzer unsurlar(römorkör,palamar ve pilot botu) vasıtası
ile sağlanması.
p. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi
1. Denizde boğulma gibi oluşabilecek acil durumlarda ihtiyaç duyulması halinde Sahil Güvenlik
86 Bot Komutanlığı ile koordine kurularak Kooperatife kayıtlı yerel balıkçı tekneleri ile gerekli
yardımın sağlanması.
r. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi
1. Denizde boğulma gibi oluşabilecek acil durumlarda ihtiyaç duyulması halinde Sahil Güvenlik
86 Bot Komutanlığı ile koordine kurularak Kooperatife kayıtlı yerel balıkçı tekneleri ile gerekli
yardımın sağlanması.
s. Zonguldak Su Ürünleri Kooperatifi
1. Denizde boğulma gibi oluşabilecek acil durumlarda ihtiyaç duyulması halinde Sahil Güvenlik
86 Bot Komutanlığı ile koordine kurularak Kooperatife kayıtlı yerel balıkçı tekneleri ile gerekli
yardımın sağlanması.
t. Filyos Su Ürünleri Kooperatifi
1. Denizde boğulma gibi oluşabilecek acil durumlarda ihtiyaç duyulması halinde Sahil
Güvenlik 86 Bot Komutanlığı ile koordine kurularak Kooperatife kayıtlı yerel balıkçı
tekneleri ile gerekli yardımın sağlanması.
u. Kdz.Ereğli Bozhane Su Ürünleri Kooperatifi
1. Denizde boğulma gibi oluşabilecek acil durumlarda ihtiyaç duyulması halinde Sahil
Güvenlik 86 Bot Komutanlığı ile koordine kurularak Kooperatife kayıtlı yerel balıkçı
tekneleri ile gerekli yardımın sağlanması.

v. Alaplı Su Ürünleri Kooperatifi
1. Denizde boğulma gibi oluşabilecek acil durumlarda ihtiyaç duyulması halinde Sahil
Güvenlik 86 Bot Komutanlığı ile koordine kurularak Kooperatife kayıtlı yerel balıkçı
tekneleri ile gerekli yardımın sağlanması.

•

Tüm Genel Kolluk Kuvvetlerince;

2559 Sayılı Polis vazife Salahiyet Kanununun 13. Maddesinde yapılan değişiklikle kolluk
görevlisine yakalama öncesi “koruma altına alma” ve “uzaklaştırma” yetkileri tanındığından fiil suç
oluşturmadığı takdirde, kolluk görevlisinin zaman, mekan ve şahsın hal ve hareketlerini dikkate almak
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sureti ile kendisini ve başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü veya düşürebileceği yönünde
yeterli şüphe oluşması halinde koruma altına alma veya uzaklaştırma yetkilerinin kullanılması.
6. CEZAİ HÜKÜMLER
İlgili kurumlar tarafından halkın yoğun olarak denize girdiği alanlara, yüzme alanı olarak
belirlenen alanlara, plaj bölgesine ve deniz içine su altı tüfeği, zıpkın ve motorlu araç/vasıtalarla girenler,
hijyen ve çöp toplama kurallarına uymayanlar ile anonslara ve yetkililerin uyarılarına rağmen aşırı
dalgalı denizde yüzmeye devam edenler ile yüzme alanları olarak belirlenen sahanın dışında yüzenler
hakkında ve plajlarda getirilen yasaklara uymayan plaj işletmelerine 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve 5236
Sayılı Kabahatler kanunu 32. Maddesi uyarınca ilgili kolluk birimleri tarafından idari yaptırım
uygulanacaktır.
7. YÜRÜRLÜK
Bu Genelge 13/07/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Gereğini önemle rica ederim.

Mustafa TUTULMAZ
Vali

(İMZ
Ek :
1- Sağlık Bakanlığı Çalışma Rehberi Plaj ve
Yüzme Alanlarında Alınması Gerekli Önlemler
2- TSSF Cankurtaran Yönetmeliği
3- TSSF Cankurtaran Talimatı
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Dağıtım:
Kaymakamlıklar(Kilimli, Kozlu, Kdz. Ereğli, Çaycuma ve Alaplı)
Sahile Kıyısı Olan Belediye ve Beldeler
İl Özel İdaresi
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Sahil Güvenlik 86 Komutanlığı/Zonguldak
Sahil Güvenlik 301 Komutanlığı Kdz.Ereğli/Zonguldak
İl Jandarma Komutanlığı
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Afet Acil Durum Müdürlüğü
Zonguldak Liman Başkanlığı
Kdz.Ereğli Liman Başkanlığı
Filyos Belediye Başkanlığı
Muslu Belediye Başkanlığı
Saltukova Belediye Başkanlığı
Zonguldak Meteoroloji Müdürlüğü
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Müftülük
Plaj İşletmeleri
Türkiye Taşkömürü Kurumu
Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi
Zonguldak Su Ürünleri Kooperatifi
Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi
Filyos Su Ürünleri Kooperatifi
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