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KAHRAMANMARAŞ YEDİKUYULAR KAYAK MERKEZİNDE KAMU KURUM VE 

KURULUŞLARIYLA VE ÖZEL İŞLETMELERCE YAPILACAK İŞLEMLER İLE UYULMASI GEREKEN 

KURALLAR VE ALINACAK TEDBİRLERE İLİŞKİN VALİLİK GENEL EMRİ 

Karar Tarihi : 14/12/2020  

Karar Sayısı : 2020 2 

 

 
1. AMAÇ; 

 

1.1. Yaz-kış sezonlarında tatil ve dinlenme amacı ile Yedikuyular Kayak Merkezi’ne 

gelen vatandaşların huzur ve güvenlik içerisinde bulunabilmelerini sağlamaktır. 

 
1.2. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletme sahipleri alınan kararlara 

harfiyen uyacak, uymayanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. 
 
2. KAPSAM; 

  

2.1. Bu karar, Yedikuyular Kayak Merkezi’nde yetki ve sorumlulukları bulunan tüm 

kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör iş yerleri ve işletmelerini kapsar. Yedikuyular Kayak 

Merkezi, Dukadiroğlu İlçesi Yedikuyular bölgesinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin 

bulunduğu alanı ifade eder.   

 

 

3. HUKUKİ DAYANAK; 

 

3.1. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 

3.2. 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, 

3.3. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu, 

3.4. 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 

3.5. 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu, 

3.6. 2872 sayılı Çevre Kanunu, 

3.7. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 

3.8. 3194 sayılı İmar Kanunu,  

3.9. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 

3.10. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 

3.11. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 

3.12. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 

3.13. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 

3.14. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçakları ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 

3.15. 6831 sayılı Orman Kanunu, 

3.16. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 
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3.17. 2521 sayılı Avda ve Sporda ullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının 

Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 

3.18. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 

3.19. Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği, 

3.20. Çevresel Gürültünün DeğerIendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 

 

4. İŞLETMECİ KURUM VE KURULUŞLARIN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER 

 

4.1. Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol 

altında tutma amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’ nci ve 72’ nci 

maddeleri uyarınca tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletme sahipleri alınan 

kararlara harfiyen uyacak tedbirleri almak, uymayanlar hakkında en yakın kolluk birimine 

bildirimde bulunmak,  

 
4.2. Kış sezonu boyunca Yedikuyular Kayak Merkezi bölgesindeki mekanik tesisler, kar 

motoru, kar kızağı ve kayak pistlerinde meydana gelebilecek olaylarda, meteorolojik 
değişimlerde ve ani gelişebilecek kriz durumlarında güvenlik yeterliliklerini ve olası zafiyetleri 
tespit etmek ve önleyici tedbirleri almak, 

 

4.3. Kayak, kızak, kar motoru kullanımı için pistlerin, Büyükşehir Belediyesince 
belirlenecek açılış ve kapanış saatlerine uymak, 

 

4.4. Meteorolojik hava tahmin raporlarını günlük olarak takip etmek suretiyle pistleri 
şiddetli rüzgar, fırtına, yoğun sis ve yoğun kar yağışı gibi hava şartlarında kapatmak, yetkili 
kolluk birimlerinin bu hususta yapacakları uyarıları dikkate almak ve uygulamak, 

 

4.5. Jeneratör sistemini elektrik kesintisi olması durumunda devreye girecek şekilde 
hazır durumda bulundurmak, gerekli tüm bakım ve kontrolllerini sezon başlamadan 
yaptırmak, bu hususa ilişkin belgeleri muhafaza etmek, bu hususları  tamamlamak, 
 

4.6. İşletme faaliyetlerinin gerektirdiği sayıda özel güvenlik görevlisi bulundurmak,   
 

4.7. Mekanik tesislerin  sadece yetki belgesi sahibi personel tarafından çalıştırılmasını 
sağlamak, bu amaçla yeteri kadar personel görevlendirmek ve görevlendirilen personel 
bilgilerini 15/12/2020 tarihine kadar  Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığına teslim 
etmek,  
 

4.8. Mekanik tesislerin gerekli teknik bakım ve servislerini yaptırmak,  teknik bakım ve 
servislerinin yaptırıldığına dair Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü ile Makine Mühendisleri 
Odasından alınacak çalışmasının uygun olduğuna dair evrakları  muhafaza etmek ve 
gerektiğinde ibraz etmek, 

 
4.9. Pistlerde, İlk Yardım ekibi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak, isim listelerini 

sezon başlamadan Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmek, 
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4.10. Pistler, mekanik tesisler, kar kızağı, kar motoru ve UTV araçları ile ilgili olarak 
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince 
aciliyet arz edenler derhal olmak üzere tespit edilecek eksiklikleri tamamlamak, 

 
4.11. Kaza esnasında yaralanmaların, mahsur kalmaların ve kaybolmaların önlenmesi 

amacıyla tüm telesiyej ve teleski direklerine yastıklama yapmak, pistlerin arka ve yan 
bölümlerini file ile kapatmak, tehlikeli bölgelere emniyet filesi çekmek, pist sınırlarına kar 
perdesi, pist bitimine güvenlik yastıklaması yapmak, pistleri yönlendirici flama ile 
işaretlemek, tehlikeli bölgelere Türkçe, İngilizce ve Arapça uyarı levhaları dikmek ve diğer 
gerekli tedbirleri almak, bu hususlar ile ilgili çalışmaları sezon başlangıcına kadar bitirmek, 
 

4.12. Her işletme tarafından ayrı ayrı olmak üzere, sorumlu olduğu piste, kayak yapmak 
dışında yaya olarak gezme, kızak ve poşetle kayma, fotoğraf çekme vb.  amaçla girilmesini 
engellemek, bu amaçla  uyarı levhaları koymak ve pist güvenliği için kendi güvenlik 
görevlilerini bulundurmak,  

 

4.13. Pandemi sürecinde, pandemi şartları göz önüne alınarak pistlerde yapılması talep 
edilen yasaklanmamış etkinlikleri (yarışma, gece kayağı vb.)  Dulkadiroğlu İlçe Jandarma 
Komutanlığına 48 saat önceden haber vermek, 

 

4.14. Kar kızağı, kar motoru ve UTV araçları etkinlik alanlarında gerekli güvenlik 
tedbirlerini almak, 

 

4.15. Kar motoru, UTV aracı, kızak ve kayak pistleri ile telesiyej ve teleski kullanmak 
üzere sıra bekleyen ziyaretçilerin düzensiz kalabalık oluşturmasını önlemek maksadıyla 
aliminyum bariyer yapmak,  

 

4.16. Kar motoru, UTV aracı, kızak ve kayak pistlerine açık ve kullanıldığı zamanlarda 
Snowtrack araçlarının girmesini engellemek, Snowtrack araçlarının pistlere girmesi gereken 
durumlarda pistler üzerindeki faaliyetleri görevli Jandarma personeli ile kooordine edilerek 
durdurmak,  aracın çalışmasının bitmesi ve pistten ayrılmasını müteakip faaliyetlerin devam 
etmesine müsaade etmek, 
 

4.17. Kar motoru ve UTV araçları güzergâhlarını can ve mal güvenliğini de dikkate alarak 
net olarak belirlemek ve krokisini hazırlamak, hazırlanacak krokinin birer suretini 
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı JAK Timine ve  Dulkadiroğlu İlçe Jandarma 
Komutanlığına teslim etmek, 
 

4.18. Belirlenen güzergâhlarda alınması gereken emniyet tedbirleri (yönlendirici flama, 
file, yön levhası, zemin ezilmesi...vb.) tamamlanmadan kar motoru ve UTV aracı kiralama 
faaliyetine başlamamak, güzergah dışına çıkılmasına müsaade etmemek, güzergah dışına 
çıktığı tespit edilenleri uyararak güzergahta kalmalarını sağlamak, uyarılara uymayanların 
faaliyetine son vermek,  
 

4.19. Kar Motoru ve UTV araçları kullanıcılarına JAK timlerince ya da kurtarma 

ekiplerince acil durumlara müdahale etmek maksadı dışında pistler açıkken ve mekanik 

tesisler çalışırken kayak pistlerinin içinde kar motoru kullanımına kesinlikle müsaade 

etmemek, 
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4.20. Kar motoru işletmecisi tarafından ara bakımların yetkili firmalara yaptırılmasını 

sağlamak, 

 

4.21. Kar motoru, UTV aracı ve kayak takımı kiralayan vatandaşların kask, dizlik, eldiven, 

kar gözlüğü vb. koruyucu teçhizat kullanmasını sağlamak, kask olmadan kayak yapılmasına 

izin vermemek,  

 

4.22. Kar motoru, UTV aracı ve kayak takımı kiralayan vatandaşlara ferdi kaza sigortası 

yapmak, yapılamıyor ise yapılamadığına dair resmi yazı almak ve gerektiğinde ibraz etmek,  

 

4.23. Kar motoru , UTV aracı, kızak, kayak takımları gibi aktivitelerde kullanılan ve açıkta 

bırakılan malzemelerin çalınması veya gece vaktinde zarar verilmesinin önlenmesi 

maksadıyla gerekli tedbirleri (kamera, bekçi vs.) almak,  

 

4.24. Kiralama kurallarını içeren bilgilendirme levhalarını ve talimatlarını aktivite 

başlangıç alanına hakim ve görünür bir noktaya asmak,  

 

4.25. 15 (onbeş) yaşından küçüklere ve alkollü ziyaretçilere kar motoru, UTV aracı, kızak, 

kayak takımlarını kiralamamak,  

 

4.26. Kayak pistlerinde alkollü olarak kayak yapan, başkasının güvenliğini tehlikeye 

düşürdüğü tespit edilen şahısları faaliyet alanından uzaklaştırmak, mevcutsa skipass kartlarını 

iptal etmek,  

 

4.27. Bir kızağa iki kişiden fazla binilmesine müsaade etmemek,  

 

4.28. İşletme sorumlu ve çalışanlarının isim listesini 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu 

gereğince Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etmek, 

 

4.29. Kayak Federasyonuna kayıtlı olmayan ve Federasyonca o yıla ait vizesi yapılmamış, 
tanıtıcı kokart takmayan, Kayak Öğretici Belgesi olmayanlar, yapılacak güvenlik 
sorgulamasında yasaklı bulunanlar ile sportif faaliyetlerden men cezası bulunan öğreticilerin 
kayak dersi vermelerine müsaade etmemek, 
 

4.30. Kayak dersi vermesine izin verilen kişilere ait listeyi Dulkadiroğlu İlçe Jandarma 
Komutanlığına teslim etmek,  

 

4.31. İşletmelerin lojistik amaçlı (malzeme taşımak maksadıyla) kullanacakları kar 
motorlarını belirlenen saatlerde ve güzergâhta ve ehil kişilerce kullanılmasını sağlamak, bu 
kar motorlarıyla sürat yapılmasına izin vermemek, tercihen pistlerin kapalı olduğu saatlerde 
görevli Jandarma personeline bilgi vermek suretiyle kullanılmasını sağlamak, 

 

4.32. Ziyaretçilerin ortak kullanım alanı olan tuvalet, mescit vb. yapıların sürekli 
kullanılabilir ve temiz halde bulundurulmasını sağlamak, 
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4.33. Ziyaretçilerin belirlenmiş alanlar dışında  mangal yakmasına müsaade etmemek, 

 

4.34. Yedikuyular Kayak Merkezi  bölgesi  içerisinde yamaç paraşütü ile atlayış yapılması, 

gerek atlayan kişi gerekse kayak yapan ve telesiyej-teleskide bulunanlar için can güvenliği 

riski oluşturacağından yamaç paraşütü faaliyetlerine müsaade etmemek, konuyla ilgili gerekli 

tüm tedbir, tebliğ ve takip çalışmalarını yapmak,  

  

4.35. Kış sezonu boyunca ve sezon sonunda izinli oldukları alan ve yakın çevresinin çevre 

temizliğini yapmak,  

 

4.36. Kar motoru, UTV araçları, kızaklar ve telesiyej kullanımları ile ziyaretçilere hizmet 

verecek sosyal tesislerde satışa sunulacak ürünlere ilişkin fiyat tarifesini belirlemek, levhalar 

üzerinde yazılı bulundurmak, ziyaretçiler tarafından kolaylıkla görülebilecek yerlere asmak, 

 

4.37. Kar motoru aktivitesinde motor sayısını net olarak belirlemek, belirlenen kar 

motorlarına sıra numarası vererek  asmak, 

 

4.38. Kış döneminde tesislerin çatılarından düşebilecek kar kütlelerinin vatandaşlara 

zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almak,   

 

4.39. Can ve mal güvenliği ile ilgili gerekli diğer tedbirleri almak. 

  

5. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER; 

 

5.1. Yedikuyular Kayak Merkezinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör tesislerinde 

çıkabilecek yangınlara karşı gereken tedbirleri almak, 

 

5.2. İtfaiye aracı ve personelini olaylara en kısa sürede müdahale edecek şekilde uygun 

bir noktada hazır durumda bekletmek, 

 

5.3. İşletmelerin yangın güvenlik tebirleri denetlenerek eksiksiz şekilde önlem 

alınmasını sağlamak,  her işletmenin tedbirleri almış olduğuna dair ayrı ayrı rapor tanzim 

etmek, tanzim edilen raporları muhafaza etmek ve istenildiği durumlarda ibraz etmek, 

 

5.4. Yedikuyular Kayak Merkezi’ndeki tüm tesisleri kar düşme tehlikesine karşı itfaiye 

yetkilileri eliyle denetime ve kontrole tabi tutmak ve gerekli uyarılar yapmak,  

 

5.5. Yedikuyular Kayak Merkezine ulaşan kendi sorumluluk alanındaki tüm yollarda kar 

mücadelesi ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aksatmadan yapmak, tüm yolların 

sezon boyunca açık tutulmasını sağlamak,  

 

5.6. Karla mücadelenin etkin bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla sezon başlamadan 

önce tüm hazırlıkları tamamlamak,  
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5.7. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından; Yedikuyular Kayak Merkezinde 

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan tüm işletmeleri sezon süresince denetlemek, 

işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bulunup bulunmadığını kontrol etmek, işyeri açma ve 

çalıştırma ruhsatında belirtilen faaliyet alanı dışında faliyet gösteren işletmeler hakkında 

yasal işlem yapmak,  

 

5.8. Hava karardıktan sonra kar motoru aktivitesi çalışma saatlerini saat: 21:00’ı 
geçmeyecek şekilde belirlemek, 
 

5.9. Kayak sporunu tanıtmak ve geliştirmek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 

koordineli olarak çalışmalar yapmak,  

 

5.10. Yedikuyular Kayak Merkezi’nde işletilen tüm otopark alanlarının açık 

bulundurulmasını sağlamak, otopark görevlisi ve otopark alanlarında kar temizliği yapmak 

maksadıyla yeteri kadar iş makinesi bulundurmak,  

 

5.11. Özel ve kamu tesislerinin su ihtiyacının aksatılmadan karşılanmasını sağlamak,  

 

5.12. Yedikuyular Kayak Merkezi’ndeki otoparklarda görevli personelin isim listesini 

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmek,  

 

5.13. Yedikuyular Kayak Merkezi’nde bulunan tüm tesislerde; görüntü kirliliğine yol açan 

ve izinsiz reklam pano ve afişlerini kaldırmak,  

 

5.14.  Sezon başında ve sezon süresince belirli aralıklarla alan kontrol edilerek tehlike arz 

eden saldırgan köpekleri hayvan barınma merkezine nakletmek üzere toplamak,  

 

5.15. Yedikuyular Kayak Merkezinde ve güzergahında çalışan taksi ve minibüs 

işletmelerinin araç içi güvenlik kamera sistemi kuruluması ile ilgili gerekli UKOME kararı 

almak,  

 

5.16. Yedikuyular Kayak Merkezinde müşteri çekmek veya yönlendirmek maksadıyla 

hanutçuluk, değnekçilik, ayakçılık, çığırtkanlık ve benzeri şekilde tabir edilen faaliyetlere 

müsaade etmemek; aykırı hareket eden kişiler hakkında idari işlem yapmak,  

 

5.17.  Kış sezonu sonunda işletmelerin izinli oldukları alan ve yakın çevresinin çevre 

temizliğini yaptırmak, yapmayanlar hakkında Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunun ilgili 

maddelerine göre idari işlem yapmak, 

 

5.18. İl merkezinden Yedikuyular Kayak Merkezine geliş ve gidiş istikametindeki yol ve 

yön şeritlerinin trafik yoğunluğu durumuna göre belirlenmesi sağlamak,  
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5.19. Kar motoru, UTV aracı, Kızak aktivitelerinin özel firmalara ihale edilmesi 

durumunda firmaların denetimlerini yapmak, kar motoru, UTV aracı, kızak kiralayan 

ziyaretçiler tarafından kullanılması gereken teçhizatları ihale şartnamesinde belirtmek,  

 

5.20. Yedikuyular Kayak Merkezinin tanıtımı ve uyulması gereken kurallar hususunda 

hazırlanacak broşürlerin görevli personeller vasıtası ile dağıtımı yapmak, 

 

5.21. Yedikuyular Kayak Merkezi’nde bulunan tesislerde çocuk ve eşya kayıpları ile aşırı 

ziyaretçi yoğunluğu olduğunda uygun ilan vasıtaları (anons sistemi, megafon vb.) ile 

ziyaretçilere duyurulmasını sağlamak, 

 

5.22. Yedikuyular Kayak Merkezi’nde görevlendirilecek personellerin kolaylıkla ayırt 

edilebilmesi maksadıyla tek tip kıyafet, kol bandı, yaka kartı, yelek vb. tedbirlerin alınmasını 

ve uygulanmasını sağlamak, 

 

5.23. Ziyaretçilerin belirlenmiş alanlar dışında kesinlikle mangal yakmasına müsaade 

etmemek, 

 

5.24. Yedikuyular Kayak Merkezi bölgesi ile merkeze giden ana yol üzerinde satış yapan 

kişi ve tesisleri gerektiğinde Tarım İl Müdürlüğü ile koordineli olarak denetlemek,  

 

5.25. 112 Acil sağlık hizmetleri ihtiyaçları için görünür ve hizmet verilebielecek bir alana 

İl Sağlık Müdürlüğü ve JAK timi ile koordine edilerek konteyner konulmasını sağlamak, 

 

5.26. Kayak, kızak, kar motoru kullanımı için pistlerin, açılış ve kapanış saatlerini 
belirlemek. 
 

6. İL JANDARMA KOMUTANLIĞININ YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER; 

 

6.1. Dulkadiroğlu Doğal Yaşam Parkının başlangıcından itibaren Yedikuyular Kayak 

Merkezi dahil yol güzergahında gerekli trafik tedbirlerini almak ve trafiği düzenlemek,  

 

6.2. Yol güzergahı boyunca araçların durmasına veya duraklamasına müsaade 

etmemek,  

 

6.3. Yedikuyular Kayak Merkezine gelen araçların kontrolünü Yalnızardıç Mevkiinde 

yapmak, hava şartlarının kötü olduğu durumlarda araçların kar lastiksiz olarak çıkışlarına izin 

vermemek, yol ve mevsim şartlarına göre Jandarma Trafik Timleri tarafından belirlenecek 

noktadan itibaren araçların zincirsiz olarak Yedikuyular Kayak Merkezine çıkışına izin 

vermemek, 

 

6.4. Zorunlu durumlarda geçiçi süreyle yolu trafiğe kapatmak, 
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6.5. Acil durumlar hariç olmak üzere,  cuma saat 18:00 'den pazar saat 24:00'e kadar 

yakıt taşıyan tankerlerin ve tır-çekicilerin geçişine müsaade etmemek, 

 

6.6. Yedikuyular Kayak Merkezi tesislerine yolcu veya günübirlik turist getiren araçların 

yolcularını indirdikten sonra beklemeden Jandarma Trafik Timleri tarafından otopark 

görevlileri ile koordine edilerek uygun otoparka yönlendirilmesini sağlamak, yolcu taşıma izni 

olmayan araçları faaliyetten men etmek ve gerekli yasal işlemleri yapmak,  

 

6.7. Otopark ve araç park edilmesine izin verilen diğer yerler dışında  park eden 

araçlara cezai işlem uygulamak ve  gerekirse araçların kaldırılması için gerekli tedbirleri 

almak, 

 

6.8. Yedikuyular Kayak Merkezinde tüm alanda, asfalt ve parke yolu hariç, her türlü 

motorlu aracın dolaşmasına ya da park yapmasına izin vermemek, bu hususların tespiti 

halinde idari para cezası uygulamak,  

 

6.9. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi ve 112 Acil Sağlık Merkezi 

personeline ayrılan bekleme yerinde ve trafo binasının yanına araç park edilmesine müsaade 

etmemek,  

 

6.10. Tesisleri kullanan misafirlerin faaliyetlerini takip ederek olası yardım çağrılarına 

cevap vermek üzere kurtarma personelini hazır bulundurmak,  

 

6.11. Yedikuyular Kayak Merkezinde icra edilecek olan etkinlikler ve diğer sesli 

aktivitelerde başkasının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye neden olan işletme ve 

kişileri men ederek haklarında Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu kapsamında işlem 

yapmak, 

 

6.12.  Yedikuyular Kayak Merkezinde ve güzergahında çalışan taksi ve minibüs 

işletmelerinin araç içi güvenlik kamera sistemi kurulması ile ilgili alınacak UKOME kararı 

doğrultusunda gerekli kontrolleri yapmak,  

 

6.13. Yedikuyular Kayak Merkezinde müşteri çekmek veya yönlendirmek maksadıyla 

hanutçuluk, değnekçilik, ayakçılık, çığırtkanlık ve benzeri şekilde tabir edilen faaliyetlere 

müsaade etmemek; aykırı hareket eden kişiler hakkında idari işlem yapmak,  

 
6.14. Meteorolojik hava tahmin raporlarını günlük olarak takip etmek suretiyle pistler ve 

mekanik tesislerin şiddetli rüzgar, fırtına, yoğun sis ve yoğun kar yağışı gibi hava şartlarında 
kapatılması amacıyla işletme sorumlularına uyarıda bulunmak ve kapatılmasını temin etmek, 
 

6.15. Kayak pistlerinde alkollü olarak kayak yapan, başkasının güvenliğini tehlikeye 

düşürdüğü tespit edilen şahısları işletme sorumluları ile koordine ederek faaliyet alanından 

uzaklaştırmak ve gerekli yasal işlemleri yapmak,  
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6.16. Yedikuyular Kayak Merkezi sınırları içerisinde yamaç paraşütü ile atlayış yapılması, 

gerek atlayan kişi gerekse kayak yapan ve telesiyej-teleskide bulunanlar için can güvenliği 

riski oluşturacağından yamaç paraşütü faaliyetlerine müsaade etmemek, konuyla ilgili gerekli 

tüm tedbir, tebliğ ve takip çalışmalarını yapmak, uymayanlar hakkında idari işlem uygulamak. 

 

7. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER; 

 

7.1 Yedi Kuyular Kayak Merkezi bölgesi ve merkezi İl merkezine bağlayan yol güzergahı 

üzerinde zaruri durumlarda (Heyelan, trafik kazası, aşırı trafik yoğunluğu vb.) İl Jandarma 

Komutanlığı ile koordineli olarak emniyet bölgesinde trafiği düzenlemek. 

 

8. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER; 

 

8.1. Yedikuyular Kayak Merkezi’nde çalışma saatleri boyunca  yeteri kadar ambulans ve 
sağlık ekibi bulundurmak,  

 
8.2. Kayak pistlerinde kayakçıların yaralanmaları durumunda JAK timleri ile koordineli 

olarak olay mahallinde müdahale etmek. 
 

9. DULKADİROĞLU İLÇE BELEDİYESİNİN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER; 
 
9.1. Yedikuyular Kayak Merkezi’nde çöplerin toplanma saatlerini işletmelere duyurarak 

belirlenecek çöp noktaları haricinde dışarıya çöp çıkaran işletmelere gerekli işlemleri 

yapmak,  

 

9.2. Haftasonu, yılbaşı zamanı ve yarıyıl tatili gibi insan yoğunluğunun arttığı 

zamanlarda çöp toplanması ile ilgili ilave tedbirleri almak. 
 
10. İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER; 

 
10.1. AFAD İl Müdürlüğü tarafından Yedikuyular Kayak Merkezi bölgesinde meydana 

gelen tüm kaybolma, mahsur kalma, çığ düşmesi gibi afet veya acil durum hallerinde olaylara 
müdahale edebilmek maksadıyla heran göreve hazır ekip ve ekipman bulundurmak ve JAK 
Timi ile koordineli hareket etmek.  
 

11. GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER; 

 

11.1. Kayak odalarında kiralanan malzemelerin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun / ayıplı mal kapsamında, sezon başlamadan önce ve sezon süresince belirli 

aralıklarla kayak malzemelerinin kayak sporuna uygun ve kullanışlı olup olmadığına dair 

kontrol raporları tanzim ederek tutanakları muhafaza etmek,  

 

11.2. Kayak sporunu tanıtmak ve geliştirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile 

koordineli olarak çalışmalar yapmak,  

 

11.3. Kayak öğreticileri ve antrenörlerin evrak ve denetimini yapmak. 
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12. TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER; 

 

12.1. Yedikuyular Kayak Merkezi bölgesi ile merkeze giden ana yol üzerinde satış yapan 

kişi ve tesisleri gerektiğinde Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak denetlemek.  

 

13. AKEDAŞ’IN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER; 

 

13.1. Elektrik arızalarına süratle müdahale edilebilmesi için sezon boyunca tedbir almak, 

kar mücadelesine engel olan aydınlatma direklerinin yerlerini değiştirmek, devrik aydınlatma 

direklerinin tamirini en kısa sürede tamamlamak, aydınlatması yetersiz alanları tespit ederek 

gerekli çalışmaları sezon başlangıcına kadar tamamlamak. 

 

14. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER; 

 

14.1. İşletmelerde çalışanların sigorta bildirimlerinin kontrollerini ve sigorta denetimleri 

yapmak. 

  

15. ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER; 

 

15.1. İş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması sağlamak, iş güvenliği uzmanı 

bulundurması gereken işletmelerin denetimlerini belirli aralıklarla yapmak. 

 

16. CEZAİ HÜKÜMLER; 

 

 Bu Genel Emre aykırı davrananlarla ilgili olarak; 

16.1. Tüm kamu kurum ve kuruluşları kendi görev ve sorumlulukları alanında uyulması 

gereken hususlara aykırı davrananlar hakkında ilgili kanun, yönetmelik, sözleşme ve 

şartname çerçevesinde gerekli cezai işlemleri uygulayacaktır. 

 

16.2. Kanun ve yönetmeliklerde cezai ve idari yaptırımlar ile ilgili hüküm bulunmaması 

durumunda Kabahatler Kanunu kapsamında Emre Aykırı Davranıştan idari yaptırım 

uygulanacaktır.  

 

17. YÜRÜRLÜK; 

  

17.1. Bu karar ilan tarihinde yürürlüğe girer. 

 

18. YÜRÜTME 

 

18.1. Bu kararı Kahramanmaraş Valiliği yürütür. 

                                                         

                                                        


