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Ilimizdeki tufiaıı amaçh spoftif faaliyetlğr; 2634 sayılı Tuıizmi Teşvik Kanunr!
23.02.2a1!. tarihli ve 27855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Turizın Amaçlı Spottii
Faaliyet Yönetıneliği" hükiimteri kıpsamında yiiriltiil_rnsktcdir.

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 4/t-ı maddesi furizıı amaçh spoıtif
faıliyeti; herhangi bir spor disiplininin veya birden fazla spor disipllninin kuıallannın
tamamen veya Lısmcn uygulanması ile turiste yaptırılarç turistle birlike yapılan veya turistler
için organize edilen, ıafting, paragliding, handgliding, su altı ve su üstü spodaıı (ırıcı bağlı
ya dı bağımsu), binicilik, dağcıIık, oto ve motokİos, mağaracılık ve bonzeri turizın
faaliyetlerinc - konu, §por tiirleri ve turizm çeşitliliği olaıak gelişecek diğer furizm amaçIı
sportif faaliyotien kapsar, 6/1 maddesi spoıtif turiznr faaliyeıine konu sporun uygulanmasrnda
uyulacak kurallan, o §porun yaprlması için oluşturulmuş ıılusa.l spoı federasyonları veya
kuruluşl4r, böyle bir federasyon ya da kuruluş yoksa uluslaraıası kuruluşlar tarafından
belirleruiıiş spor kurallanna uyulur olarak larumlam§tlı.

Son dönern]erde dağcılık ve doğa yürüy-uşü amaçlı sportif faaliyetleıde kolluğa bitgi
verilmeoesi, yeteıli .ekiprnan alınıılliması ı,e kişilcrin bilinçsizce hereket etm€leri.. aedenlyle
hayaılarını olumsuz etkileyecek şekilde kaybolma, dtlşme, müsur kaIma ve hatia ölüm
olaylan meydaııa gelmişür.

Bu kapsamda;
1. Turizın amaçlı sportif faaliyetler sı,rasında İt ve llçe Sportif Tuıizııı Kurullarınca

alınan kararlar ile konuya ilişkin diğer mevzust hiikii,mleıine titizlikle ve. eksiksiz olarak
uyulacaktır. İl ve llçe Sportif Turizrn Kınullan, turizm amaç!ı sportif faaüyetleı sırastnda
ululması gereken kurallaıı hor bir laaliyet için ayn ayn olmak iizğrğ, her yıl yeniderı gözden
geçirecek ve ilan ederek ilgili işleırne ve faaliyetıe bu]urunak Uzere müracaat eden gerçek
kişi[ere tebliğ edecektir.

2. Bu sebeple Taıihi Likya Yolu gtizergflhııı kullanmak isteyen vatandşlar ve ek listede
bulunan mevkilerde faaliyet yürlitecek işletnıe yetkilileri ile vatandaşlarımızın, gcrckii ehliyet
ve malzemeleri olmak şartı ilc yetkili kurullar ve maha.lli kolluk birimlerine (lçe Jendırma
Komuaırılıklırr ve hçe Emniyçt Müdürlük|eri) bildirinıde bulunmalaıı mecburidir.
(02427382209)
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güvenliğinin sağlanması, tatiilerini ıahat ve huzur içerisinde ge4inneleri için alınan bıı
kararlara uymayanla! haklonda; ğylemleıi ayn bir suç teşkil etmediği lakdirde,5442 sayılı İI

İdaıesi Kanununun 66. Maddt§i "ll genel huııtu veya ldtıre kırutlaıı ya[ııı en büyük ınütkiye
amlılerl tarafından kanunlarıı verdiği yetWye istinaden iuihgz ve uıuİen ıebliğ veya ilan
olunan karıır ve tedbirlerin taibik ve icrasııq muhqlefeı eden veya muşhilaı gösterenler veya
tioJ/el eiüeyenler, mahalli mülki amir tarqfından Kabahatlar Kanunumın 32 ııci maddesi
hiihnü uyarınca cezıılandırıJır, " hükrnü uyaırnce işleın yapılacaktır.

5442 sayıh İl İdarcsi Kğnununun ll. Maddesinin c fıkasında ygr alan} "II iınıriarı
içiıde huur ve gtlveııliğln, kışi doicunulnazlığırnn, tasarrı{a ,rıüteaollik emniyeıiı, kamu
esenİiğinin sağİcnmaşı ve önielici kolluk yeıkisi valinin ödev ve görevlerindendir- (Ek cümle:
25/7/20] 8-714511 md) Bunları sağIamak için vali gereian karar ye ıedbirleri alır. ....... Bu
fiba kıpsamında alman ve ilan olanan karar ve ledbirlere uymıyoniar hakhnda 66 ncı
madde hükmü uygı]lanır." hükmü gereği alınan iş bu kararlar yayımı tarihinde yürllrlüge
girecektiı.

İlimiz genelinde dağda kıybolmalann en aza indirilebilmesi için başta Kaymakamlıklar
ve Belediyeler olmak iiaere, Buyü§ehh Belediyesi, il Jandama Komutanıığı, İl Emniyet
Miidülüğü ve ilgiti diğer kuıum ve kuruluşlann koordine içerisinde çalışmasıru ve yukanda
belirtilen hususlara azami dikkat gösterilerek, tüm tedbir ve önlemlerin mevzuatlar

çerçevesinde yerine getirmesini önemle rica ederim.
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ö 30§\F384s1§ra36 Dğnlrta§ Algııya,

Belen D6rE 36sTF7654563056 Keıner

7 Andialı Tşe 36§TFZ7g,10.6!449

8 uocuRDaş{ lepE 36§TFl021r47584

loal iilezan Olimpos Kemer

§opet Tepe cenev,ız Koyu

,l1 Deve Ç!flığİ 36sTF72319l ğ57ı Adra§an Kdrner

Göyn'ük Kanyonu 3§$TEıqö9İö24ğ{ Gğynuk.

13 K8ypak §ırtı . 36sTFli466s3ğ273 Kumluca Kumıuca

14 Şahin Tapa 36§TF3?3B223040 Erankavak

kızlaıı siwlşl 36sTF4235355053 Elmalı

Tazı Kanyonu 36SUG3866o24524 Gazi{gr Manavgat

17 Köprülü Kanyon 36SUG4071210256 Bozy?ka Manavğat
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