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İlimizdeki turizm amaçlı sportif faaliyetl er: 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
23.02.2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Turizm Amaçlı Sportif
Faaliyet Yönetmeliği" hükümlcri kapsamında yürütilhnektedir.

Turizm Amaçlı Spoıtif Faaliyet Yönetmeliğinin 4/1ı maddesi turizm amaçlı sportif
faaliyeti; herhangi bir spor disiplininin veya birden fazla spor disiplininin kuralIannın
tamamen veya krsmen uygulanması ile turiste yaptırılan, turistle birlikte yapılan veya turistler
için organize edilen, rafting, paragliding, handgliding, su altı ve su üstü sporlaıı (ırıca bağlı
yı dı bığımsu), binicilik, dığcılık, oto ve motokros, mağaıacılık ve benzeri furizm
faaliyetlerine konu, spor türleri ve turizm çeşitllliği olarak gelişecek diğer turizm amaçlı
sportif faaliyetleri kapsar,6/1 nıaddesi sportif turizm faıliyetine konu sporun uygulanmasında

uyulacak kurallan, o sporun yapılması için oluşturulrnuş ulusal spor federasyonları veya

kuruluşlar, böyle bir federasyon ya da kuruluş yoksa uluslararası kuruluşlar taratlndan
bclirlenmiş §por kurallanna uyulut olarak tanımlamıştır.

Son dönemlerde dağcılık ve doğa yürüyüşü amaçlı sportif faaliyetlerde kotluğa bilgi
verilmemesi, yeterli ekipman ahnmaması ve kişilerin bilinçsizce hareket etmeleri nedeniyle

hayatlarını olumsuz etkileyecek şekilde kaybolma, dUşme, nıalısur kalma ve hatta ölünr

o1ayları meydana gelmiştir.
Bu kapsamda;
ı . Turizm amaçlı sportif faaliyetler sırasında İl ve İlçe Sportif Turizm Kurullarınca

alınan kararlar ile konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine titizlikle ve eksiksiz olarak
uyıılacaktır. İl ve İlçe Sportif Turizm Kurulları, turizm amaçlı sportif faaliyetler sırasında
uyulması gereken kuralları her bir faaliyet için ayn ayrı olmak üzere, her yıl yeniden gözden

geçirecek vc ilan ederek ilgili işletme ve faaliyette buluruırak üzere müracaat eden gerçek

kişilere tebliğ edecektir.
2. Bu sCbeple Tarihi Likya Yolu gtizergAhını kullanmak isteyen vatandaşlar ve ek listede

bulunan mevkilerde faaliyet yüriitecek işletme yetkilileri ile vatandaşlarımızın,. gerek|i ehliyet

ve malzemeleri olmak şjrtı İle yetkili kurullar ve mahalli kolluk birinrlerine (İlçc Jnndırma
Komutınlıklan ve İlçe Emniyet Müdürlükleri) bitdirinıde bulunmaları mecburidir.

(02422382209)
Bu itibarta; İlimizi ziyaret edeır milyonlarca misafir ve vatandaşlarımızın can ve mal

ıBu belge elcktıonik imzahdır, inızalı suretinin aslını görn,ıek için hnps://www.c-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulaına

adresine girerek ( uYcEyP-Dnrnı r-My? 8G? -hvMEFz- ? 2nvNs / 6 ) koduııu yazınız,
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güvenliğinin sağlanması, tatillerini rahat ve lruzur içerisinde geçirmeleri için alınan bu

[a.aİai uym"y-"oı* hakkında; eyİemİeri ayrı bir suç teşkiı etmcdiği takdirde, 5442 sayılı ll
İdarçsi Kanununun 66. Maddesi "ll genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük nülkiye

amirleri tarafından kanunların verdiği yeıkiye lslinaden illihaz ve usulen lebliğ veYa ilafi
olunan laraİ ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat göıterenler veYa

riayel etmeyenler, mahallt mülkİ amir ıarafından Kabahatler Kanununun j2 nci maddesi

htitçna 'uyarınca 
cezalandırılır. " hükmü uy8ıınca işlem yapılacaktır.

5442 sayılı İl ldaresi Kanununun ll. Maddesinin c fıkasında yer alan, "ll sınırları
İçinde huzur ve güvenliğİn, kişi dokunulmazhğının, lasarrufa müteaallik _emniyeıİn, 

kımu
İsenliğinin sağlaİması vİ önleyici kolluk yeıkisi valinin ödev le görevlerlndendir. (Ek cümle:

25/7/1018-71i5ı md.) Bunları sağlamak için vali gereken karor ve tedbirleri alır. ....... Bu

fılaa kapsamında alınan ve ilan olunan lrarar ve ıedbirlere uymıyanlar hakkında 66 ncı
- 
madde htıkmti uygulanır." hükrnü gereği alınan iş bu kararlaı yayımı tarihinde yürürlüğe

girecektir.- 
İıimiz genelinde dağda kaybolmalann en aza indirilebilmesi için başta Kaymakamlıklar

ve Belediyiler olmak itzere, Büytıkşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, Il Emniyet

Müduİluğfi ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlann koordine içerisinde çalışmasını ve yukarıda

belirtilen hususİara azami dikkat gösterilerek, tiim tedbir ve önlemlerin mevzuatlar

çetçevesinde yerine getirmesini öncmle rica edcrim.

Münir KAttALoĞLU
Vali

.Bu bclge elektaonik imzalıdır_ iıüzaıı suretinin aslını görmek için https://www.e-icislcri.gov.trlEvrakDogrulaına

adresin;girerek ( uYcEyP- Dnfnlr-My7 8G7 -hvME Fz-] 2nvNs / 6 ) kodunu yazınız,

oızi Bulvorı Bıyındır Mıh. Nol2 07030 Mu.!ıpışa Anıaly8
,rcığfon 

No: (242)243 97 93 frks Noi (242)248 9] 95

i.Poso: ozvÜi isıcıra i"isı.rl. !n,, ı, lnıc.nc( Adİcti: hlto://*avıv,anı,lvo, gov, ırl

Bil8i İçifl: Didcm EMlR
Vcrl tlOzlrlımğ vç Kont.lşlĞtmcni

Talcron Noi

Ek: Bildirim Zorunlu[uğu Olan Bölgeler



lLçEsöıoeıNıevrl|
Geyikbayın

Konyaaltl2

Hisarçandlla

KonyaaltlHlsarçandır4

A!anya

6

KemerGöynük7

KemerYaylakuzdere36sTF7021 l475848

KemerOIimpos

KemerOllmpos10

KemerAdrasan1,|

36sTF796676249412 Göynük Kanyonu

KumluçaKumluoaKaypak sırt|13

14

Elmalı15

Gaİler

17

Bİldlrlm Tel No: (242) 23a2209 I\r--
-a 

.- c

Munir ı(ARALoĞLu
Va|l

Ek-1

OLAN BÖLGELER

§;No KoRDlNAT MAHALLE/

1 §lvrldağ 36s TF7256679868

Çitdibi Vadlsl 76080

Gedeller-Kaplangediğl 36sTF 7892273,101

Koyunçukuru 36sTFl873771359

5 §apadareel 3q§VF3840142736 Demlrtaş

Belen Dero 36sTF/654503056 Kemer

Andizh Teps 36sTff761s60449

Göcükbaşü Tepe
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sopot Tepe cenevlz Koyu

Deve Çifıiği 36sTF723191E572
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36sTF6466938273

Topo 36sTF3738223040 Erenkavak Finlko
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