SARIKAMI$ KAYAK MERKEZ|NDE KAMU KURUM VE
KURULU5LARIvLA vE |$LETMELERcE yAprrAcAK iguruun iu uvuuvtAst GEREKEN
KURALTAR vE ALtNAcer rrosinune iU5xiru vedilr erruel eruRi
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1.

AMAQ;

1.1.

Yaz-krg sezonlarrnda

tatil ve dinlenme amacr ile Sankamrg Kayak Merkezi'ne gelen

vatandaglarrn huzur ve gtivenlik igerisinde vakit gegirmelerini safilamaktrr.
L.2. Ttim kamu kurum ve kuruluglarr ile ozel sektdr igletme sahipleri altnan kararlara
harfiyen uyacak, uymayanlar hakkrnda gerekli idari ve adli iglemlerin yaprlmasrsa[lanacaktrr.

2.

KAPSAM;

2.L.

Bu Genel Emir, Sarrkamrg Kayak Merkezi'nde yetki ve sorumluluklarr bulunan ttim
kamu kurum ve kuruluglarr ile rizel sektor, ig yerleri ve igletmelerini kapsar. Sartkamtg Kayak
Merkezioteller bolgesi ve civarrfaaliyet gosteren ttim igletmelerin bulundugu alanr ifade eder.

3.

HUKUK| DAYANAK;

3.1. L774 sayil Kimlik Bildirme Kanunu,
3.2. 2313 sayrlr Uyugturucu Maddelerin Murakabesi Hakkrnda Kanun,
3.3. 2559 sayrlr Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu,
3.4. 2634 sayrh Turizm Tegvik Kanunu,
3.5. 2803 sayrlr Jandarma Tegkilat Gdrev ve Yetkileri Kanunu,
3.6. 2872 sayrh Qevre Kanunu,
3.7. 2911 sayrh Toplantr ve Gosteri Ytirtiytigleri Kanunu,
3.8. 3194 sayrlr imar Kanunu,
3.9. 4207 sayrh TtitUn Uri.inlerinin Zararlarrnrn Onlenmesi ve Kontrolti

Hakkrnda Kanun,

3.10. 5188 sayrh Ozel Giivenlik Hizmetlerine Dair Kanun,
3.LL. 5237 sayrh Tilrk Ceza Kanunu,
3.12. 5326 sayrh Kabahatler Kanunu,
3.L3.5442sayrh il idaresi Kanunu,
3.14. 5393 sayrlr Belediye Kanunu
3.15. 6136 sayrlr Ategli Silahlar ve Brgaklarr ile Diger Aletler Hakkrnda Kanun,
3.16. 6831sayth Orman Kanunu,
3.17. 1593 sayllt Umumi Hrfzrssrhha Kanunu,

3.18. 252LsaytltAvda ve Sporda kullanrlan Ttifekler, Nigan Tabancalarrve AvBrgaklartntn
Yaprmr, Alrmr, Sattmtve Bulundurulmasrna Dair Kanunun Uygulanmasrna itigt<inYonetmelik,
3.19. igyeri Agma ve Qalrgtrrma Ruhsatlarrna iligkin Yonetmelik,
3.20. Turizm Amagh Sportif Faaliyetler Ydnetmeli[i,
3.21. Qevresel G ii rti lti.i nrin Deferlend iril mesi ve Yon etim i Yonetmelifi,
3.22. 2860 Sayrlr Ktilttir ve Tabiat Varhklarrnr Koruma Kanunu
3.23. 3285 Sayrlr Hayvan Safltfr ve Zabttast Kanunu
3.24. 49L5 Sayrlr Kara Avcrlr[r Kanunu
3.25. 5996 Sayrh Veteriner Hizmetleri Bitki Sa[ltft Grda ve Yem Kanunu
3.26. Hayvan Saflrfir ve Zabttasr Ydnetmeli[i

4.

GENEL ESASLAR

4.1.

Koronaviri.is salgrnrnrn toplum saflr[r ve kamu diizeni agtstndan olu5turdu[u riski
yonetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastah[rn yayrlrm htztnr kontrol
altrnda tutma amacryla 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun27' nciveT2' nci maddeleri
uyalnca ti.im kamu kurum ve kuruluglarr ile ozel sektor igletme sahipleri (Kayak tesis

igletmecisi, giintibirlik tesis igletmecileri, kafeler, kayak odalarr ve oteller) altnan kararlara
harfiyen uyacak tedbirleri almah, uymayanlar hakkrnda en yaktn kolluk birimine bildirimde
bulunmahdrr.
4.2. Kayak tesisleri kullanrcrlarr ve ziyaretgiler kayak tesislerindeki uyarl, levha ve
kurallarrna uymakla ytiktimltidtir.
4.3. Kayak tesisleri bdlgesinde bulunan igletmeciler (hizmet sunanlar) kayak tesislerindeki
kurallara uymakla yUktimltidtir.
4.4. ilgili kamu kurum ve kuruluglarr (il Ozel idaresi, Jandarma, AFAD, it Sagtrt Mi.idi.irli.iEii)
haricinde higbir i5letme ticari veya bagka maksatla Sarrkamtg Kayak Merkezinde kar motoru, atlt
krzak vb. yabancr ve tehlike olugturacak arag bulundurmayacaktrr. Yaprlacak denetimlerde
bunlarrn tespiti halinde Kabahatler Kanunu kapsamrnda kar motoru ve ktzaklara el konularak
idari yaptrrrm kararr uygulanacaktrr. El konulan kar motorlart Sartkamtg ilge Ozel idaresine teslim
edilecek ve Sartkamrg Kayak Merkezine girmesine izin verilmeyecektir.
4.5. Kar motoru kullanmaya yetkili kuruluglarrn acil durum ve kaza anr dtStnda kayak
yapanlarrn gUvenlifii igin inig ve grkr5larda Orta Kafe bolgesine kadar orman yolunu kullanmast
esasttr. Bu ttir kullanrmlarda kar motorlart sUrat yapmamalt ve tehlikeli manevralardan
kagrnmahdrr.
4.6. Sarrkamrg Kayak Merkezi ve civarrnda resmi belirlenen kamp alanr bulunmadrlrndan
kamp, gadrr yaprlmasrna mtisaade edilmeyecek tespiti halinde idari yaptrrrm uygulanacaktrr'
4.7. Sarrkamrg Kayak Merkezinde ve civarrnda Belediyenin otoparkt civarr belirlenen alan
drgrnda mangal yakrlmasryasaktrr. Tespiti halinde idariyaptrrrm uygulanacakttr.

Sarrkamrg Kayak Tesisi kullanrcr ve ziyaretgilerinin belirlenen pist stntrlart dtgtna
grkmamalarr esasttr.

4.8.

s.

KAYAK TESiSi

i$lerrUrcisitrtilt vapncnGt i5 vE i$LEMLER

sezonu boyunca Sarrkamrg Kayak Merkezi b6lgesindeki mekanik tesisler ve kayak
pistlerinde meydana gelebilecek olaylarda, meteorolojik defiiSimlerde ve ani geligebilecek kriz
durumlarrnda gUvenlik yeterliliklerini ve olasr zafiyetleri tespit etmek, cinleyici tedbirleri almak,
ilgili kamu kurumlarryla paylaSmak.

5.1.

Krg

5.2.

Kayak pisti ve telesiYej tesislerinin kullanrmr igin pistlerin
2

il

Ozel idaresince

belirlenecek agrhg ve kapanrg saatlerine uymak.
5.3. Meteorolojik hava tahmin raporlarrnr gtinltik olarak takip etmek suretiyle pistleri
giddetli rtizgar, frrtrna, yofiun sis ve yolun kar yafrgr gibi hava gartlarrnda kapatmak, yetkili
kolluk birimlerinin bu hususta yapacaklarr uyarrlarr dikkate almak ve uygulamak.
5.4. Jenerator sistemini elektrik kesintisi olmasr durumunda devreye girecek gekilde
hazrr durumda bulundurmak, gerekli trjm bakrm ve kontrollerini sezon baglamadan yaptrrmak,
bu hususa iligkin belgeleri muhafaza etmek, bu hususlarr tamamlamak.
5.5. Kaza esnasrnda yaralanmalarrn, mahsur kalmalarrn ve kaybolmalartn 6nlenmesi
amacryla trim telesiyej direklerine yastrklama yapmak, pistlerin gerek duyulan boltjmlerinifile
ile kapatmak, tehlikeli bcilgelere emniyet filesi gekmek, pist srnrrlanna kar perdesi, pistleri
yonlendirici flama ile igaretlemek, gerekli uyarr levhalarrnr dikmek bu hususlar ile ilgili
gahgmalarr sezon baglangrcrna kadarbitirmek ve bu konuda kollufiun uyarrlarrnt dikkate almak.
5.6. Kar Motoru veya ath krzaklar Sarrkamrg Kayak Merkezinde dolagmalarr halinde
kollu[a bildirmek.
5.7. Mahsur kalmalarda ve acil durumlarda kullanrlmak iizere kolluiun gtisterdifii
noktalara (srkhkla sorun yaganrlan) istigare yaparak acil yardrm butonu koymak.
5.8. Gece kayalt yapan ziyaretgilere fosforlu kol bandr vb. kendini belli ettirici malzeme

teminisaflamak.
5.9. Kayak pistleri agrk oldu$u ve kullanrldr[r zamanlarda snowtrack araglarr pistte
gahgtrrrlmayacaktrr.

5.

SAR|KAMT9 BELED|YE BASKANL!6rNrN YAPACAGI i$ VE |$LEMIER;

Sarrkamrg Kayak Merkezine ulagan kendi sorumluluk alanrndaki tUm yollarda kar
mticadelesive buzlanmaya kargrtuzlama gahgmalarrnr aksatmadan yapmak, ti.im yollartn sezon

6.1.

boyunca agrk tutulmasrnr saflamak ve yollarrn bakrmlarrnr yapmak.

6.2.

Sarrkamrg Belediyesi zabrta ekipleri tarafrndan; Sarrkamrg Kayak Merkezinde
Belediye sorumlululunda bulunan trim igletmeleri sezon sr.iresince denetlemek, igyeri agma ve
gahgtrrma ruhsatlarrnrn bulunup bulunmadr[rnr kontrol etmek, igyeri agma ve galtgtrrma
ruhsatrnda belirtilen faaliyet alanr drgrnda faaliyet gosteren igletmeler hakkrnda yasal iSlem
yapmak.
6.3. Krg ve yaz sezonu sonunda igletmelerin izinliolduklart alan ve yakrn gevresinin gevre

temizlifini yaptrrmak, yapmayanlar hakkrnda Kabahatler Kanunu ve Qevre Kanunun ilgili
maddelerine gcire idari iglem yapmak.
6.4. Ziyaretgilerin belirlenmig alanlar drgrnda mangal yakmastna kesinlikle mtisaade
etmemek.

6.5.

Sarrkamrg Kayak Merkezi'nde goplerin toplanma saatlerini igletmelere duyurarak
belirlenecek gcip noktalarr haricinde drgarrya gop grkaran igletmelere gerekli iglemleriyapmak.

Hafta sonu, yrlbagr ve yarryrl tatili gibi insan yofunlufunun artttfr zamanlarda gcip
toplanmasr ile ilgili ilave tedbirleri almak.

6.6.

7.

ilrenoanMA KoMUTANL!6ININ YAPAcAGI i5 ve ituruun;

Sarrkamrg orman alanr baglangrcrndan itibaren Sarrkamtg Kayak Merkezi dahil yol
giizergahrnda gerekli trafik tedbirlerini almak ve trafili dUzenlemek, yol kenarlartnda arac

7.1.

parklarrnr engellemek ve otoparklara ydnlendirmek.

7.2. Yol gtizergahlarr boyunca araglarrn durmastna veya

duraklamasrna mtisaade

etmemek,

7.3.
1.4.

Zorunlu durumlarda gegici sr.ireyle yolu trafige kapatmak,
Sarrkamrg Kayak Merkezinde ttim alanda, AFAD, Jandarma,

il Ozelidaresi

(Sarrkamrg

Da[ ing.Turz.A.5) ve Saghk Mridtirltifri drgrnda kar motoru ve ath krzaklarrn dolagmasrna ya da
bulunmasrna (otellerin onti dahil) izin vermemek, bu hususlarrn tespiti halinde idari para cezasl
uygulamak gerektifinde el koymak.

7.5.

difer sesli aktivitelerde
ba5kasrnrn huzur ve sUk0nu bozacak gekilde giirrilttiye neden olan igletme ve kigileri men
Sarrkamrg Kayak Merkezinde icra edilecek olan etkinlikler ve

ederek haklarrnda Kabahatler Kanunu ve Qevre Kanunu kapsamrnda iglem yapmak.

7.6. izinsiz drone ugurulmasr faaliyetlerini engellemek, talep oldugunda

ilgili

kuruluglara yonlendirmek.

8.

il saGur ruUoUnlUGUruUru yApAcA6r i$ ve i$uruun;
8.1. Sarrkamrg Kayak Merkezi'nde galrgma saatleri boyunca yeteri kadar ambulans ve

safl rk ekibi bulundurmak.

8.2.

Kayak pistlerinde kayakgrlarrn yaralanmalarr durumunda JAK timleri ile koordineli
olarak olay mahallinde mtidahale etmek.

9.

il arer vE AciL DURUM ruUoUnlUr6UrrrUru yApAcA6r iS ve i$uruun;
9.1. AFAD it wtiUUrttlgri tarafrndan Sarrkamrg Kayak Merkezi b<ilgesinde

meydana gelen
tUm kaybolma, mahsur kalma, gr[ di.igmesi gibi afet veya acil durum hallerinde olaylara
mtidahale edebilmek maksadryla her an gdreve hazrr ekip ve ekipman bulundurmak ve JAK
Timi ile koordineli hareket etmek.

il

nnUoUnlUrbU rnnnFrNDAN yAprLAcAK iS ve isurule n;
10.1. Kayak odalarrnda kiralanan malzemelerin (kayak takrmr, kayak elbiseleri, baton,
kask, eldiven, kayak gdzh.i[ti vb.) 6502 sayrh Triketicinin Korunmasr Hakkrnda Kanun ayrph mal

10. GENeLix ve spoR

kapsamrnda, sezon baglamadan once ve sezon stiresince belirli aralrklarla kayak sporuna uygun

ve kullanrgh olup olmadr[rna dair kontrol raporlarr tanzim ederek tutanaklarr muhafaza etmek,

LO.z.

Kayak olreticileri

ve antrendrlerin evrak ve denetimini yapmak,

olmayanlarrn efitim vermesine engel olmak.
10.3. Spor egitimi amaglr kayak yapacaklarrn, sporcularrn, Genglik Spor
kadrosundaki antrendrlerin Qamurlu Kayak Tesisini kullanmasrnr safl amak.

it

belgesi

lUtiarirttigti

il

rUuOunlu6uruuru yApACAGt i$ Ve i$UrUUn;
11.1. Sarrkamrg Kayak Merkezi bolgesi ile merkeze giden ana yol tizerinde satrg yapan
ve tesisleri gerektifinde Sarrkamrg Belediyesi ile koordineli olarak denetlemek.

11.

TARTM VE ORMAN

12. SAR|KAM|S ORMAN

|SLETME

kigi

ruuounlu6uruuru yApACAGt i5 ve i$Uruun;

12.1. Sarrkamr5 Orman alanr igerisinde ziyaretgilerin belirlenmig alanlar drgrnda yaz ve
sezonunda kesinlikle mangal yakmasrna mtjsaade etmemek,

13. ir rUlrUn ruRizM ruUoUnlU6UrrrUru yApAcAGr ig ve igurulen
13.1. Sarrkamrg Kayak Merkezinde il fUlttir ve Turizm Mildiirliifii,

krg

TURSAB, TUREB,

koordinesinde belgesiz, izinsiz rehberlik ve kagak tur faaliyeti yrirriten kigilere yonelik kontrol ve
denetleme faaliyetleri a ksatr lmadan yerine getirilecektir.

13.2.

Yaprlacak

deEerlendirmek.

drone faaliyetleri ile alakalr uygun gorUlen mi.iracaatlarr

14. sosyAL GUvENL|K KURUMU

tC.t. igletmelerde

il

ruUoUnlU6UruUru vepncRGr iS ve

i$uruun;

gahganlarrn sigorta bildirimlerinin kontrollerini ve sigorta denetimleri

yapmak.

1s. cEzAi xuxuruun;
Bu Genel Emre aykrrr davrananlarla ilgili olarak;

15.1. Trim kamu kurum ve kuruluglarr kendi gcirev ve sorumluluklarr alantnda uyulmasr
gereken hususlara aykrrr davrananlar hakkrnda ilgili kanun, yonetmelik, scizlegme ve Sartname
gergevesinde gerekli cezai iglemleri uygulayacaktrr.
15.2. Kanun ve yonetmeliklerde cezai ve idari yaptrrrmlar ile ilgili htikrim bulunmamasr
durumunda Kabahatler Kanunu kapsamrnda Emre Aykrrr Davranrgtan idari yaptrrrm
uygulanacaktrr.

re. vUnUnlUr;
16.1. Bu Genel Emir ilan tarihinde yi.irtirltife girer.
17. YURUTME

17.1. Bu Genel Emri Kars Valilifii ytiriittir.lS. /02/202L

