
? J SARIKAMI$ BAYRAKTEPE KAYAK MERKEZNDE GERQEK VE T'UZEL
Ki$iLERiN, OTELLERIN UYMASI GEREKEN KURALLAR VE BELIRLENEN KURALLARA

UYMAYANLARA iOANi PARA CEZASI UYGULANMASINA Iain KARAR

Karar Tarihi : 221 0212018
Karar sayrsl: 20I81AL

Amag
Madde 1- Bu karann amacl, Sarrkamrg Bayraktepe Kayak Merkezi Bdlgesinde kamu dtizeninin
sa[lanmasr, kayak merkezinde gerekli emniyet, trafik ve salhk tedbirlerinin almmasr, gergek
kiqilerin, ttizel kigilerin ve otellerin uymasl gereken kurallann belirlenmesi, belirlenen kurallann
uygulanmast ve d,zellikle gerek yurtdrgrndan ve gerekse yurtiginden gelen misafirler ile bdlge
halkrmn emniyetli, salhkh, huzur iginde tatillerini yaparak kayak merkezinden memnun
aynlmalarrm amaglamaktrr.

Kapsam
Madde 2- Bu karar Sankamrq Bayraktepe Kayak Merkezi smrlanm (Oteller biilgesi, pistler,
kafeteryalar, otopark yerleri vb.) kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu karar;

@) 5aa2 Sayrh il idaresi Kanununun 1l/C ve 66. maddesi
(b) 5326 Sayrh Kabahatler Kanunun 32. maddesi

Genel Esaslar
Madde 4- Bu kapsamda aga[rda belirtilen tedbirler almmrqtrr:

a- Sankamrg Bayraktepe Kayak Merkezinde acemi kayakgrlann acemi pisti olarak
belirlenen I no'lu pistte kaymasr zorunludur. Kayak dlretmenleri zor pistlerde acemi
kayakgrlarr kaydrrmayacaktrr. Bu durum ilge Jandarma Personeli ile Sankamrg Da! A$
personeli tarafindan takip edilecek ve engellenecektir.

b- Seyyar sattctlann Kayak Merkezi brilgesinde hediyelik egya veya yiyecek satrqr yasaktr.
c- Sankamrg Bayraktepe Kayak Merkezinde gergek ve ttizel kigilerin gevre kirlili[ine sebep

olan davranrglarr idari yaptnm ile cezalandnlacaktrr.
d- Gtda, Tanm ve Hayvancrhk ilge Mtidiirliigti ekipleri tarafindan otellerin grda kontrolleri

srk srk yaprlacak ve hijyenlili kontrol edilecektir.
e- Oteller, otelcilik faaliyeti drqrnda baqka bir faaliyette bulunmayacaktrr. Kendi

miigterilerine otel igerisinde hizmet sunacaktr.
f- Kayak Merkezinde il Saghk Mtidi.irliigiince II2 acil yardrm ekipleri g<irevlendirilecek ve

gerekli saghk tedbirleri almacaktr.
g- Defterdarhkga oteller btilgesinde ticari faaliyet gdsteren (Oteller, kafeteryalar, kayak

odalan vb.) ttim yerlerde vergi denetimi yaprlacaktrr.
h- Kayak Merkezinin temizlifi, Sankamrq Belediyesi tarafindan yaprlacaktrr. Kayak

Merkezind e zabfta ekipleri grirevlendirilecektir.
i- Kayak Merkezinde Krzak pistleri Sankamrg Da[ A$ tarafindan belirlenecek, etrafi

filelerle gevrilecek. Krzak kiralayan firmalar tarafindan krzakgrlarrn bu alan igerisinde
kalmast sa[lanacak ve kontrol edilecektir. Bu pist drgrnda krzak kayrlmasrna izin
verilmeyecektir.



Vatandagrn mangal yapacapr yerler Sarrkamrg Dag A$ tarafindan belirlenecek, etrafi
filelerle gevrilecek, mangal yaprlacak yerlerin drgrnda higbir qekilde mangal yakrlmasrna
mtisaade edilmeyecektir. Jandarma ekiplerince gerekli kontrol yaprlacaktrr.
Araglann belirlenen yerler drgrna park yapmasr yasaktrr. Jandarma ekiplerince gerekli
kontrol yaprlacaktrr.
Yukanda sayrlan hususlann yerine getirilmesinde ttim kurumlar koordinasyon igerisinde
gahgacaktrr.

cBzAinUruulnn
Madde 5- 4. Maddede ahnan kararlara uymayanlar hakkrnda 5442 sayir Kanunun 66. Maddesi,
5326 sayrh Kanunun 32. Maddesi ve di$er hiiktimleri gere[i yasal iqlem yaprlacaktrr.

vUnUru,Ux
Madde 6- Bu karar yayrmr tarihinde yiiriirltile girer.

yUnUruB
Madde 7- Bu karan Kars Valili{i yiiriitiir.
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