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DAĞITIM YERLERİNE

1.Havaların ısınması ve yaz mevsiminin gelmesi nedeniyle sahil kesimlerinde, çevre illerden ve il içerisinden
günü birlik ve dönemlik tatil maksadıyla insan ve araç hareketliliği yaşanmaktadır. Vatandaşlarımızın
özellikle sahil kesimleri ile göl, baraj, gölet ve bentleri serinlemek, yüzmek ve piknik yapmak amacıyla
yoğun olarak kullandığı ve buna bağlı olarak sık sık boğulma olaylarının meydana geldiği, uyuşturucu ve
uyarıcı madde olayları ile araç yoğunluğuna bağlı trafik kazalarının artış gösterdiği görülmektedir.
2.Yaz aylarında turizm bölgelerinde oluşacak yoğunluk sebebiyle, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin
sağlanması, Kaymakamlıklar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca işbirliği içerisinde,
gerekli tüm tedbirlerin önceden alınması, özellikle sahil kesimlerinde bulunan işletmelerin Covid19
Pandemisi kapsamında yayımlanan Bakanlık Genelgeleri ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları
doğrultusunda kontrol ve denetimleri aksatılmadan titizlikle yürütülmesi gerekmektedir. Bu maksatla;
a. Kaymakamlıklarca;
(1) Kendi ilçeleri ile ilgili tüm tedbirleri alarak vatandaşın hayatının tehlikeye düşmesini engellemek
ve suda boğulma olaylarının önlenmesi maksadıyla, denize girmenin tehlikeli olduğu değerlendirilen
bölgelerde (hukuken plaj olarak kullanılan yerlerin dışında) ve olumsuz hava şartları ile denizin dalgalı
olduğu zaman dilimlerinde denize girmenin yasak olduğu alanlar belirlenerek gerekli karar alınacaktır.
(2) Karadeniz'e özgü Rip akıntısı ile nasıl mücadele edileceği ile ilgili yeterli sayıda vatandaşlarımızı
bilinçlendirici uyarı levhaların uygun yerlere dikilmesi sağlanacak, bu konuda broşürler bastırılarak halkın
yoğun olduğu bölgelerde dağıtılacaktır.
(3) Plajlarda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtaran Talimatında belirtilen esaslar
dâhilinde ve sayıda sertifikalı cankurtaran, gözetleme kuleleri, temel ilk yardım malzemeleri ve kurtarma
botu veya jetski bulundurulması sağlanacaktır.
(4) Sertifikasız cankurtaran bulundurulmaması amacıyla, Belediye Başkanlıklarınca
gerekli sertifikaların alınması sağlanacaktır.
(5) Plajlarda faaliyet gösteren işletmelerde cankurtaran bulundurmaları sağlanacak, sualtı ve su üstü
sportif faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesi için faaliyet bölgesinin büyüklüğü, kapsadığı alanlar vb.
hususlar da dikkate alınarak yeteri kadar kişi ya da işletmeye Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile koordine
edilerek ilgili mevzuat doğrultusunda izin verilecek, izin belgesi almadan turizm amaçlı sualtı ve su üstü
sportif faaliyette bulunan işletmeler/kişiler hakkında yasal işlem yapılması sağlanacaktır.
(6) Boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşlara derhal müdahale edilmesi maksadıyla Sahil Güvenlik
Komutanlığına bağlı birimler tarafından devriye faaliyeti icra edilmesi sağlanacaktır.
(7) Kıyıköy ve İğneada Beldelerinde il içi/dışından gelecek vatandaşların oluşturacağı yoğunluktan
dolayı, yerinde yapılacak incelemelerle trafiği düzenleyici tedbirler belirlenerek İlçe Trafik Komisyonlarınca
ilgili mevzuat doğrultusunda kararlar alınacaktır.
(8) Kıyıköy ve İğneada Beldelerinde kamp kurma ve çadır alanları Belediye Başkanlıkları, Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) ve bölgesine göre Orman İşletme Şeflikleri ile koordine
edilerek belirlenecek ve bunun dışındaki alanlarda kamp, çadır, karavan vb. kurulmasına müsaade
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edilmeyecektir.
(9) Halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara denize girmenin yasak olduğunu belirten ve Covid19
Pandemisine karşı uyarıcı levhalar ile afişlerin asılması sağlanacaktır..
(10) İğneada ve Kıyıköy’de turizm sezonunun açılmasıyla çevre kirliliği artacağı değerlendirildiğinden
İl Özel İdaresi ve Belediyelerce konteynerların arttırılması ve çöp toplama faalietlerinin günlük olarak
yapılması keza kamp alanlarında da ilgili yönetimlerce çevre kirliliğini önleyecek tedbirlerin aldırılması
sağlanacaktır
(11) İlimizde yılan ısırmalarına karşı tarla, bağ, bahçede çalışanların uyarılarak Kaymakamlıklarca
bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.
(12) Yaklaşan yaz mevsimi sebebiyle yapılacak mevlit, düğün gibi toplu yemek ikramlarının olduğu
yerlerde vatandaşların besin zehirlenmesine yönelik uyarılması, yemek şirketlerinin kurallara riayet
ettiklerinin denetlenmesi konusunda Tarım ve Orman Müdürlüğü desteği ile Kaymakamlıklarca çalışma
yapılacaktır.
b. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce;

Keneyle mücadele çalışması Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılacaktır. Bu mücadele
kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünden destek alınarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına karşı
vatandaşların bilgilendirilmesi; tarla, bağ, bahçe işlerinde çalışan çiftçilerin günlük vücut muayenesi
yapılarak olası kene ısırmalarına karşı bilinçlendirilmesi, hayvancılıkla uğraşanların da hayvanların
flumetrin etken maddeli ilaç ile ilaçlayarak hayvanlara kene yapışmasının önlenmesi, özellikle çevre
düzenlemesi yönünden otların düzenli olarak kesilmesi, bu konuda ilgili yerlere uyarıcı levhalar asılması
sağlanacaktır.
c. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ve İğneada TCSG 93 No’lu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığınca;

(1) Plajlarda motorlu ve yaya devriye faaliyetlerine ağırlık verilecektir.
(2) Denize girmenin yasaklandığı bölgelerde vatandaşlar uyarılacak, yasaklara uymayanlar
hakkında yasal işlem yapılacaktır.
(3) Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin tespitine yönelik, sahil bölgelerine gelen yol güzergâhlarında,
mülki ve adli makamlar ile koordineli yol arama ve kontrol faaliyetleri icra edilecektir.
(4) Vatandaşların can emniyeti açısından gerekli olan tüm tedbirler alınarak koordineli çalışılacaktır.
(5) Trafik yoğunluğu yaşanabilecek yerlerin tespiti önceden yapılarak mevzuat kapsamında gerekli tedbirler alınacaktır.

(6) Suda boğulma, kaybolma vb. durumlarda, kayıp şahsın yakınlarına psikolojik destek
sağlanması maksadıyla, ihtiyaç duyulması halinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden destek
alınacaktır.
(7) Kıyıköy ve İğneada Beldelerinde il içi/dışından gelecek vatandaşların oluşturacağı yoğunluktan
dolayı, yerinde yapılacak incelemelerle trafiği düzenleyici tedbirler belirlenerek, İlçe Trafik Komisyonlarınca
ilgili mevzuat doğrultusunda karar alınacaktır.
(8) Bu süreçte, Covid19 Pandemisi kapsamında yayınlanan genelgeler ve alınan İl Umumi
Hıfzıssıhha Kararları titizlikle takip edilerek uygulanması konusunda gerekli denetim ve kontroller
gerçekleştirilecektir.
(9) Mert Gölünün civarı kano sporlarının yapıldığı bölgeye ve milli park sınırlarına devam eden
sahil şeridine araç girişleri yasaklanacak, özellikle cumartesi ve pazar günleri Milli Parklar bölgesinde Sahil
Güvenlik tarafından denizden, Jandarma tarafından yaya ve motorlu olarak Milli Parklar tarından ise
ATV’ler ile birlikte devriye atılması yoluyla kontrol sağlanacak dronelarla örnek uygulamalar yapılarak
bölgeye her türlü motorlu araç giriş engellenecektir.
(10) İğneada ve Kıyıköy bölgelerinde yoğun günlerde özellikle hafta sonu olmak üzere bölgeye
personel takviyesi yapılacaktır.
ç.İğneada ve Kıyıköy Belediye Başkanlıklarınca;

(1) Belirlenen
yüzme alanlarının
tamamının
şamandıra
ve
mantarlarla
markalanması/markalattırılması sağlanacaktır.
(2) Havanın rüzgârlı, denizin kabarık ve yüzmek için elverişsiz olduğu zamanlarda belediyeden ses
sistemiyle uyarı yapılması sağlanacak, kontrolsüz plajlara araç ulaşımını engellemek için plajlara erişim
yolları kapatılacaktır.
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(3) Halk plajlarında sertifikalı cankurtaran, gözetleme kuleleri, temel ilk yardım malzemeleri ve
kurtarma botu bulundurulması sağlanacak, sertifikalı cankurtaran eksikliklerinin giderilmesi için gerekli
tedbirler alınacaktır. İlgili mevzuatları doğrultusunda, ilgili birimlerle koordineli denetimler yapılacaktır.
(4) Denize girmenin tehlikeli olabileceği alanların girişlerinde faaliyet gösteren, denize girmeyi
teşvik edecek malzeme satışında bulunan iş yerleri denetlenmesi ve ruhsatsız olanların faaliyetlerinin men
edilmesi sağlanarak, halkın can emniyeti için gerekli tüm tedbirler alınacaktır.
(5) İl İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2918 sayılı Karayolları ve Trafik Kanunun
belediyelere verdiği görev ve yetkiler kapsamında; trafik düzenlemesi ile ilgili olarak görev yapan trafik
zabıtasına görev ve yetkileri izah edilerek, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri tesis etmesi
sağlanacak, bu hususta gerekli denetim ve kontroller aksatılmadan yürütülecektir.
(6) Kıyıköy ve İğneada Beldelerinde kamp kurma ve çadır alanları, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) ve bölgesine göre Orman İşletme Şeflikleri ile koordine edilerek
belirlenecektir.
(7) Özellikle sahil kesimlerinde bulunan işletmelerin, Covid19 Pandemisi kapsamında yayımlanan
Bakanlık Genelgeleri ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda kontrol ve denetimleri
aksatılmadan titizlikle gerçekleştirilecektir.
(8) Covid19 temas riskini artıracağından plaj ve yüzme alanlarında uzun süre kalınmaması, mesafe
ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarı anonslarının yapılması sağlanacaktır.
(9) Plaj ve yüzme alanlarında vatandaşlarımızın görebileceği yerlere, Covid19 ile
ilgili uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirici afişler asılacaktır.

(10) Halk plajlarının kullanım alanlarının belirli zaman aralıklarında dezenfekte işleminin yapılması
sağlanacaktır.
(11) Covit19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında sahil bantları, plajlar, doğa yürüyüş
alanları, park/piknik, ören/mesire yerleri, sahil kesimlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve turizmin yoğun
olduğu bölgelere yönelik denetimler yoğunlaştırılacaktır.
(12) Sokak hayvanlarıyla ilgili kısırlaştırma faaliyetleri özellikle İğneada ve Kıyıköy Belediyesi başta
olmak üzere tüm Belediyelerce bu konudaki çalışmalara devam edilecektir.
(13) Artan nüfus yoğunluklarına dikkat edilerek Belediyelerin içme suyu su stoklarının belli
seviyelerde tutulması, içmekullanma sularında klor seviyelerinin Belediyelerce ve köy muhtarlıklarınca
takip edilmesi, su depolarının temizliği ve bakımının düzenli olarak yapılması, ishale hatlarında kaçakların
önlenmesi, şebeke hattına bağlı olmayan ve klorlanmayan ortak köy çeşmelerden su kullanımının en aza
indirilmesi, mümkünse kapatılması sağlanacaktır.
d. Aile, Çalıma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce;

Suda boğulma, kaybolma vb.şahısların ailelerine psikolojik destek verilmesi amacıyla, AFAD ve kolluk
tarafından talep edilmesi halinde personel görevlendirmesi yapılarak gerekli destek verilecektir.
e.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce (Milli Emlak Müdürlüğü);

(1) Kıyıköy ve İğneada Beldelerinde kamp kurma ve çadır alanları Kaymakamlıklar, Belediye
Başkanlıkları ve bölgesine göre Orman İşletme Şeflikleri ile koordine edilerek belirlenecektir.
(2) Bunun dışındaki alanlarda kamp, çadır, karavan vb. kurulmasına müsaade edilmeyecektir.
f.Vize ve Demirköy Orman İşletme Şefliklerince;
(1) Kıyıköy ve İğneada Beldelerinde kamp kurma ve çadır alanları Kaymakamlıklar, Belediye
Başkanlıkları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) ile koordine edilerek
belirlenecektir.
(2) Belirlenen alan dışında kamp, çadır, karavan vb. kurulmasına müsaade edilmeyecek ve gerekli
denetim ve kontroller yapılacaktır.
g.Milli Parklar Şube Müdürlüğünce;
(1) Sorumluluk alanlarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı milli park alanlarında bulunan
göl, gölet vb. yerlerde suya girmenin yasak olduğunu belirten uyarıcı levhalar ile afişlerin asılması
sağlanacaktır.
(2) Covit19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında, doğa yürüyüş alanları, park/piknik,
ören/mesire yerleri, milli park alanlarının kullanımına yönelik denetimler yoğunlaştırılacak ve vatandaşların
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bu bölgelerde kamp yapmasına izin verilmeyecektir.
(3)
angın çıkma riski az olan bölgelere konteyner konulması, çöp kutularının arttırılması
ve halkın çevreyi temiz tutması konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
ğ. İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce;
RİP akıntıları hakkında detaylı bilgiler, Kırklareli Valiliği internet sitesine konularak vatandaşların
kullanımına sunulacak, yerel kanallar ve basın vasıtasıyla boğulma olayları ve Koronavirüs kapsamında
alınacak önlemler hususunda sık sık yayın yapılması sağlanacaktır.
Milli Parklar bölgesinde y

h.Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce;

(1) Su altı ve su üstü sportif faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesi için faaliyet bölgesinin
büyüklüğü, kapsadığı alanlar vb.hususlar da dikkate alınarak yeteri kadar kişi ya da işletmeye,
Kaymakamlıklar ile koordine edilerek ilgili mevzuat doğrultusunda izin verilecek, izin belgesi almadan
turizm amaçlı sualtı ve su üstü sportif faaliyette bulunan işletmeler/kişiler hakkında yasal işlem yapılması
sağlanacaktır.
(2) Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil kesimleri dışında bulunan tarihi ve kültürel
alanlarda suya girmenin yasak olduğunu belirten uyarıcı levhalar ile afişlerin asılması sağlanacaktır.
(3) Turist rehberlerinin yetki belgesiz faaliyet göstermemesi hususunda gerekli denetim ve
kontroller yapılacaktır.
(4) Tarihi, kültürel alanların denetimine yönelik hususlar titizlikle takip edilecektir.
(5) Turist rehberlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının, 09 Haziran 2020 tarihli ve 2020/11 sayılı
“Turist rehberliği hizmetinde Covid19 Pandemisi sürecinde uyulması gereken kurallar” konulu genelge
kapsamında tedbirlere uyması hususunda gerekli denetim ve kontroller yapılacaktır.
(6) Mert Gölünde DKMP Şube Müdürlüğünce yapılacak ihalenin sonuçlanmasına kadar Kano
faaliyetleri DKMP’nin belirleyeceği şartlar dahilinde kontrollü olarak devam ettirilecektir.
ı.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce;

(1) Yaz döneminde; hava ve deniz koşullarına bağlı olarak, Kıyıköy ve İğneada Beldelerinde
yeterince kurtarma ekibi görevlendirilmesi sağlanacaktır.
(2) Suda boğulma, kaybolma vb. durumlarda, kayıp şahsın yakınlarına psikolojik destek
sağlanması maksadıyla, ihtiyaç duyulduğunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden destek
alınacaktır.
(3) Olası müdahalelerde pandemiye karşı tedbirler alınacak, koruyucu ekipmanların kullanılması
sağlanacaktır.
i.İl Sağlık Müdürlüğünce;
(1) Vatandaşların yoğun olarak sahillerde bulunduğu bayram, hafta sonu vb. günlerde sağlık
personeline müracaat ve olay bölgesine çabuk intikali için gerekli tedbirler alınacaktır.
(2) Bölgede ambulans bulundurulması ve geçici noktalar oluşturulması sağlanacak, ilk yardım
faaliyetleri hakkında cankurtaran hizmeti veren veya sahillerde gönüllü olarak görev yapacak personele
eğitimler düzenlenecektir.
(3) Verilecek olan eğitimlerde, canlandırma ve ilkyardım işlemleri (1) metreden yakın temas
gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle cankurtaranların bu işlem sırasında mutlaka
FFP2/N95 maske, eldiven ve yüz koruyucu siperlik kullanılması konusunda uyarılacaktır.
(4) Görev yapacak personelin salgına karşı gerekli koruyucu tedbirleri alması sağlanacaktır.
j.Ayrıca sahil kesimleri dışında ilimiz sınırları içerisinde bulunan;
(1) Suyun depolanması amacıyla inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör vb.
tesislerde;

(a)Zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani
olarak değişim gösterebilmesi,

(b)Yukarı havzadan gelen kili ve siltli malzemenin birikmesi sebebiyle oluşan
zeminin çamur formunda olması,

(c) Su içerisinde su bitkilerinin doğal olarak gelişmesi,
(ç)Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu
hipotermi (Soğuk Şoku: İlk başta ağır bir solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik, kalp atış hızı ve tansiyonun yükselmesi.) yaşanabilmesi,
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(d) Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması,
(e) Göl alanı içerisinde su alma yapısı vb. sanat yapılarının yer alması
sebebiyle, sulara giriş yasaklanmıştır.

(2) Su iletimi ya da deşarjı maksadıyla inşa edilen kanallarda;
(a)su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi yaşanabilmesi,
(b)Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması,
(c)Suyun hızlı ve türbülanslı akması,
(ç)Kanal yamaçlarının dik ya da eğimli olması sebebiyle sudan çıkmasının zor
olması,

(d)Kanal güzergâhı boyunca su alma yapısı, sifon vb. sanat yapılarının yer
alması sebebiyle serinlemek ya da yüzmek maksadıyla depolama tesisleri ve kanallara girmek hayati risk oluşturduğundan, yaşanan boğulma olaylarının önlenmesi
amacıyla, sulara giriş yasaklanmıştır.

Bu konuda ilçelerde Kaymakamlıklar ve ilgili tüm kurumlarımızca gerekli tedbirler titizlikle alınacaktır.
Suya/denize girmenin yasaklandığı alanlarda Belediyeler, İl Özel İdaresi ve DSİ Müdürlüğünce
Valilik/Kaymakamlık kararından bahisle uyarı levhaları bulundurulacaktır.
3.İçinde bulunduğumuz Pandemi döneminde salgının seyrine bağlı olarak alınacak kararlar uyarınca ek tedbirler alınabilecek, değişiklik yapılabilecektir. Bu durumda
Pandemi konusunda alınan kararlar titizlikle uygulanacak, yukarıdaki hususlar birlikte takip edilecektir.
4. Bu itibarla, yaz aylarında sahil bölgelerinde turizme yönelik alınacak tedbirler kapsamında; vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve vatandaşın
bilinçlendirilerek, suda boğulma olayları gibi üzücü hadiselerin meydana gelmemesi, Koronavirüs kapsamında alınacak tedbirlerin denetim ve kontrollerle takip edilmesi
için, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından azami hassasiyet gösterilerek, yukarıda belirtilen tedbirler ile mevzuata yönelik gerekli tüm tedbirlerin alınmasını, uygulamada
herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesini, alınması gereken tedbirlerle ilgili yapılan iş ve işlemlerin sonucundan bilgi verilmesini rica ederim.

Osman BİLGİN
Vali
Dağıtım:
İLÇE KAYMAKAMLIKLARINA
KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
MERKEZ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA
İĞNEADA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
KIYIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE
KIRKLARELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA
DEMİRKÖY İĞNEADA TCSG93 KOMUTANLIĞINE
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİNE
KIRKLARELİ AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL
MÜDÜRLÜĞÜNE
KIRKLARELİ DOĞA KORUMA MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE
KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
(Karayolları 15. Şube Şefliği)
KIRKLARELİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNE
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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KIRKLARELİ İL MÜFTÜLÜĞÜNE
KIRKLARELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE
KIRKLARELİ TREDAŞ İL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE
KIRKLARELİ TÜRK TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜNE
KIRKLARELİ İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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