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HİZMETE ÖZEL

T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı

Sayı : E-95461733-270.08-14820835
Konu : Yüksek İrtifalı Dağ Tırmanışları ve Kayak 

Sporları Genel Emri

DAĞITIM YERLERİNE

               GENEL EMİR

               (2022-3)

 

Amaç:

Kayseri ili sınırları içerisinde bulunan Erciyes Dağında, icra edilen dağcılık Madde 1 - 

 ve kayak sporları  (ekspedisyon, alpin, sitil, hiking, trekking vb.) (dağ kayağı, tur kayağı, snowkite vb.)

faaliyetlerinde; meydana gelebilecek mahsur kalma, kaybolma, yaralanma, ölüm vb. olayların

önlenebilmesi maksadıyla uyulması gereken usul, işlem ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam:

 Bu karar, Erciyes Dağı'nda yetki ve sorumlulukları bulunan tüm kamu kurum veMadde 2 -

kuruluşlarını, özel sektör iş yerleri ve işletmelerini, ilgili federasyon temsilciliğini ve dernekler ile

amatör ve/veya profesyonel etkinlik yapan yerli ve yabancı dağcı, sporcu, doğa yürüyüşçüleri ve

alanda faaliyet yürüten şahıs/grupları kapsar.

Hukuki Dayanak:

Bu Genel Emir, 18/06/1949 tarihli ve 7236 sayılı resmi gazetede yayımlanarakMadde 3 - 

yürürlüğe giren 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

:Tanımlar

 - Bu Genel Emrin uygulanmasında;Madde 4

             Kaymakamlık: Hacılar ve Melikgazi Kaymakamlığını,A)

             Jandarma: Hacılar ve Melikgazi İlçe J.K.lıkları ile Erciyes J.Krk.K.lığını,B)

             JAK: Kayseri İl J.K.lığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timini,C)

             Federasyon: Türkiye Dağcılık Feredarasyonu Kayseri İl Temsilciliğini,Ç)

             AFAD: Kayseri İl Afet ve Acil durum Müdürlüğünü, D)

            Sağlık İl Müdürlüğü: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünü,  E)

             Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını,F)

            Erciyes A.Ş.: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Erciyes A.Ş.'ni, G)

             Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,Ğ)

             Kar Motoru ve Kızak İşletmeleri: Kayseri Erciyes Kayak Merkezinde faaliyet H)

gösteren Kar Motoru ve Kızak İşletmelerini ifade eder.

Genel Hükümler:

Yerli ve yabancı dağcı, sporcu, doğa yürüyüşçüleri ve alanda faaliyet yürütenMadde 5 - 

federasyon ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından eğitim ve yarışmalar düzenlenmekte ve

yaz-kış aylarında tırmanış yapılabilmekte olup, kaya yapısının gevşek olması ve geceyle gündüz

arasındaki sıcaklık farkından kaynaklı taş düşme olayları meydana gelebilmektedir.

İlimizde özellikle dağcılık faaliyetleri için tercih edilen yüksek irtifalı ErciyesMadde 6 - 

Dağı bölgesinde;  

Melikgazi ilçesi Çobanini  mevkii  kamp alanından             A)   (36SYH1614367069) (Ek-1
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Melikgazi ilçesi Çobanini  mevkii  kamp alanından             A)   (36SYH1614367069) (Ek-1

 hareketle,kroki)

Sırt mevkii                   (1)    [(36SYH1647367069), yaz-kış aylarında tırmanışa uygundur.)],

Sol Kulvar mevkii                    (2)   [(36SYH1425967435), yaz-kış aylarında tırmanışa 

uygundur.)],

Şeytan Boğazı mevkii                    (3)   [(36SYH1411667567), yaz aylarında tırmanışa uygun 

 tırmanış rotaları,değildir, kış aylarında ise tırmanışa uygundur.)]

Hacılar ilçesi Sütdonduran mevkii (36SYH1071270285) kamp alanından             B)    (Ek-2

hareketle, kroki) 

   Kar-Buz mevkii                    (1) [(36SYH1122169444), 15 Mayıs-15 Temmuz arası ve Ekim-

Kasım aylarında tırmanışa uygundur.)],

Kuzey Buzul mevkii                     (2)    [(36SYH1122169444), yaz-kış aylarında tırmanışa 

tırmanış rotaları olarak belirlenmiştir.uygundur.)] 

 - Meydana gelebilecek mahsur kalma, düşme, kaybolma, yaralanma ve ölümleMadde 7

sonuçlanan olayların yaşanmaması adına Valiliğimizce bu faaliyetleri gerçekleştirecek kişilerin can

güvenliğinin korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 - Alınacak tedbirler;Madde 8

Yaşanan kazaların çoğu uygun olmayan rotalarda yapılan tırmanışlardan kaynak           A)  

lanmakta olup, tırmanış rotalarının tespit edilmesiyle özellikle sisli havalarda kaybolmalar ile yanlış

ve riskli rotalardan çıkılmasının önüne geçilecek,

Faaliyetler esnasında, katılımcılar tarafından can güvenliği her  zaman ön planda            B)  

tutulacak ,(özellikle bir kaç gün sürecek faaliyetlerde)

Yeterli eğitimlerden geçmiş olarak ve özel teknik malzemelerle birlikte olası acil           C)  

durumlara ilk müdahale için kişi ve acil yardım malzemesi bulundurulacak, yeterli eğitimi almayan

kişiler ile özellikle küçük yaştaki çocuklar dağ tırmanışları ve dağ aşma yürüyüşlerine katılmayacak,

İlgili kurumlarla muhabere, cep telefonu, telsiz ya da uydu telefonu ile yapılacak,             Ç)  

Dağ tırmanışları, dağ aşma ve günübirlik doğa yürüyüşleri için faaliyetle  ilgili          D)  

Hacılar veya Melikgazi Kaymakamlıklarına gerekli bildirimler yapıldıktan sonra ilgili kolluğa 

 bilgi verilmeden kesinlikle faaliyet gerçekleştirilmeyecek ve dönüş yapıldıktan sonra da(Jandarma)

yine kolluğa bilgi verilecek, 

Faaliyete katılanlar meteorolojik uyarıları takip edecek, bu konudaki tüm uyarılar          E)  

dikkate alınacak ve gerektiğinde faaliyetlerini derhal sonlandıracak, olumsuz hava koşullarına göre

gerekli görülmesi halinde ilgili Kaymakamlıklarca faaliyetlerin yapılması durdurulacak,

Tırmanış ve iniş rotalarını bilmeyen  sporcu grupları tarafından, Türkiye Dağcılık           F)  

Federasyonu (TDF) Kayseri İl Temsilciliği ile irtibat kurulup, Erciyes Dağı(Tel:0352 332 44 30) 

tırmanış ve iniş rotalarını bilen yerel rehber talep edilecek,

Yapılacak faaliyet esnasında taş, kaya ve çığ düşmesi gibi tehlike oluşturabilecek         G)  

durumların tespit edilmesi halinde hemen, mümkün olmaması durumunda ise dönüş yapıldıktan

sonra ilgili İlçe J.K.lığına yeri, mevkii ve koordinatı bildirilecek,

Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Erciyes A.         Ğ)  

Ş. tarafından  kış sporları için belirlenen pist, güzergâh ve alanlar dışında kayak, snowboard vb.

sporlar yapılmayacaktır.

 - Dağ Tırmanışı ve Kayak Sporu yapan şahıs ve gruplar tarafından;Madde 9

   Dağ Tırmanışı;            A)

Çobanini mevkii için Melikgazi Kaymakamlığı, Sütdonduran mevkii için ise                    (1)   

Hacılar Kaymakamlığına bildirimde bulunulacak,

Bildirim belgesi ile birlikte yürüyüşe katılacaklara ait isim listesi                 (2)    (Adı-Soyadı,

Telefon ve T.C Kimlik Numarası) gruptan sorumlu personel bilgileri bulunan  ve "Dağcılık/Ekstrem Kış

 ile (48) saat öncesinden, Çobanini mevki için MelikgaziSporları Faaliyet Bildirim Formu (Ek-4)"

İlçe J.K.lığı veya Erciyes J.Krk.K.lığına, Sütdonduran mevki için Hacılar İlçe J.K.lığına bildirilecek
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İlçe J.K.lığı veya Erciyes J.Krk.K.lığına, Sütdonduran mevki için Hacılar İlçe J.K.lığına bildirilecek

ve bu İlçe J.K.lıkları tarafından dağcılık faaliyetiyle ilgili Jandarma Arama Kurtarma Tim

Komutanlığına bildirim yapılacaktır.

   Belirlenen rotalar dışında faaliyet icra edilmeyecek,                   (3)

   Eğitimsiz ve yanında yeterli özel teknik malzeme  bulundurmayan kişi ve              (4)

gruplar tarafından gezi ve tırmanışlar yapılmayacak, olumsuz hava şartlarında icra edilecek dağcılık

faaliyetleri İlçe Kaymakamlıklarınca iptal edilebilecek veya ertelenebilecek,

   Dağcılık faaliyeti yapacak sporcuların kulüp organizasyon faaliyeti veya             (5)

rehbersiz yapacakları tırmanışlarda, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) lisansına sahip olma şartı

aranacaktır.

        B)   Kayak Sporu;

   Kayak merkezinin işletmesinden sorumlu Erciyes A.Ş. tarafından belirlenen ve              (1)

Ek-3'de krokisi gönderilen pist, güzergâh ve alanlar dışında yer tahsisi talep edilmeden kış sporları

yapılmayacak,

Kayak pistleri dışında yapılacak kayak, dağ kayağı, tur kayağı, snowkite vb. kış              (2)   

sporlarını yapmak isteyen kişi/gruplarca, Erciyes A.Ş. yönetiminden yer tahsisi talebinde

bulunulacak ve kendilerine tahsis edilen bölgeler ile ilgili Hacılar Kapı için Hacılar İlçe J.K.lığına,

diğer bölgeler için Melikgazi İlçe J.K.lığına veya Erciyes J.Krk.K.lığına "Dağcılık/Ekstrem Kış

 kullanılarak (48) saat öncesinden bilgi verilecek ve bu İlçeSporları Faaliyet Bildirim Formu (Ek-4)"   

J.K.lıkları tarafından kayak sporları faaliyeti Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığına

bildirilecektir.

 Kayakçıların güvenlik ve sağlığını etkileyecek olumsuz hava şartlarında icra           (3)    

edilecek kış sporları faaliyetleri Erciyes A.Ş. tarafından iptal edilebilecek veya ertelenebilecektir.

Dağcılık ve kayak spor faaliyetlerinin sağlıklı ve güven içerisinde icraMadde 10 - 

edilebilmesi için alınan bu kararlara uymayanlar hakkında; eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği

takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 66. maddesi "İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en 

büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya

ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya

riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi hükmü

uyarınca cezalandırılır.” kararı gereğince idari işlem yapılacaktır.  

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İşletmecilerin Yapacağı İş ve İşlemler:

 - Erciyes Dağı bölgesinde icra edilen dağcılık, doğa yürüyüşleri ve kış sporlarıMadde 11

etkinliklerinde meydana gelebilecek olaylarda, meteorolojik değişimlerde ve ani gelişebilecek kriz

durumlarında, zaman geçirilmeden derhal müdahale etmek ve önleyici tedbirler almak üzere kamu,

kurum ve kuruluşları kendi imkân ve kabiliyetleri çerçevesinde görevlendirilmiştir.

Hacılar Kaymakamlığınca Yapılacak İş ve İşlemler;

Kaymakamlığa yapılan dağcılık bildirimlerini, İlçe J.K.lığına, İl Afet ve AcilMadde 12 -  

Durum Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Kayseri Dağcılık

İl Temsilciliğine ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne (48) saat öncesinden bilgi verecektir.

Meteorolojik uyarılar takip edilecek ve olumsuz hava koşullarına göre gerekliMadde 13 - 

görülmesi halinde dağcılık faaliyetlerini derhal sonlandıracak veya durduracaktır.

Dağcılık, doğa yürüyüşü ve kayak sporları yapmak için bildirimde bulunan şahısMadde 14 - 

ve grupların takip ve kontrolü jandarma marifetiyle yapılacaktır.

Melikgazi Kaymakamlığınca Yapılacak İş ve İşlemler;

Kaymakamlığa yapılan dağcılık bildirimlerini, İlçe J.K.lığına, İl Afet ve AcilMadde 15 - 

Durum Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Kayseri Dağcılık

İl Temsilciliğine ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne (48) saat öncesinden bilgi verecektir.

 - Meteorolojik uyarılar takip edilecek ve olumsuz hava koşullarına göre gerekliMadde 16

görülmesi halinde dağcılık faaliyetlerini derhal sonlandıracak veya durduracaktır.

 - Dağcılık, doğa yürüyüşü ve kayak sporları yapmak için bildirimde bulunan şahısMadde 17
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 - Dağcılık, doğa yürüyüşü ve kayak sporları yapmak için bildirimde bulunan şahısMadde 17

ve grupların takip ve kontrolü jandarma marifetiyle yapılacaktır.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Yapılacak İş ve İşlemler;

Dağcılık ve doğa yürüyüşü ile kayak sporu yapan şahıs/grupların faaliyetleriMadde 18 - 

takip edilecek, olası yardım çağrılarına cevap vermek üzere arama/kurtarma personeli hazır

bulundurulacaktır.

 - Dağ tırmanışı ve kayak sporları bildiriminde bulunan şahıs/grupların gerekliMadde 19

kontrolleri yapılarak “Genel Hükümler” bölümünde belirtilen hususların yerine getirilmediğinin

tespiti halinde gerekli idari işlemler yapılacaktır.

 - Erciyes A.Ş. pist güvenlik ekiplerinin yetersiz kalması durumunda, JandarmaMadde 20

Arama Kurtarma (JAK) Timleri ile kayak pistlerinde meydana gelebilecek mahsur kalma,

yaralanma, kaybolma ve ölüm olaylarına müdahale edecektir.  

 - İcra edilecek dağcılık faaliyetleri için kaza ve olayların en aza indirilmesi,Madde 21

meydana gelen olaylarda müdahale süresinin azaltılarak can kayıplarının önlenmesi maksadıyla

İçişleri Bakanlığı'nın 13 Ekim 2020 tarih ve 5248892 sayılı "Dağcılık Faaliyetlerinde Alınması

Gereken Tedbirler' konulu Genelgesi esasları doğrultusunda iş ve işlemler yapılacaktır.

 - Meydana gelebilecek kaybolma, mahsur kalma, yaralanma ve ölüm olaylarınaMadde 22

yönelik icra edilecek arama ve kurtarma faaliyetlerinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD),

İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile

koordineli hareket edecektir.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca Yapılacak İş ve İşlemler;

 - Pistlerin tehlikeli bölgelerine emniyet ağı, pist sınırlarına kar perdesi, pistMadde 23

bitimine güvenlik yastıklaması yapılacak, pist güzergâhı işaret flamalarıyla işaretlenecek ve

tehlikeli bölgelere  uyarı levhaları dikilecektir.(Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça)

 - Kayak pistlerinin başlangıç noktalarına ve kenarlarına, muhtemel kayıpMadde 24

olaylarının önlenmesi maksadıyla pistleri sınırlandırıcı, ahşap çit, file gerilmesi veya flama-bayrak

konulması sağlanacaktır.

 - Pist güzergâhlarında belirli noktalara Madde 25 (pist başlangıcı, pist ayrım noktaları, vb.)

bilgilendirici ve uyarıcı levhalar  yerleştirilecektir.(Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça)

 - Dağcılık faaliyetlerinde, kamp alanı başta olmak üzere tırmanma rotalarınaMadde 26

belirli aralıklarla yönlendirici ve uyarıcı  levhalar dikilecektir.(Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça)

 - Belirlenen kayak pist bölge ve alanları dışında, kış sporları yapmak içinMadde 27

müracaat eden şahıs ve gruplar için kurtarma ekiplerinin ulaşabileceği uygun alanlar tespit edilerek

tahsis yapılacaktır. Yapılan tahsis bilgileri ilgili Kaymakamlığa, İlçe J.K.lığına, İl Afet ve Acil

Durum Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne (48) saat

öncesinden bilgi verilecektir.

 - Meydana gelebilecek kaybolma, mahsur kalma, yaralanma ve ölüm olaylarınaMadde 28

yönelik olarak icra edilecek arama ve kurtarma faaliyetlerinde İl J.K.lığı, İl Afet ve Acil Durum

Müdürlüğü (AFAD), Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli hareket

edecektir.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Yapılacak İş ve İşlemler;

 - Meydana gelebilecek kaybolma, mahsur kalma, yaralanma ve ölüm olaylarınaMadde 29

yönelik olarak icra edilecek arama ve kurtarma faaliyetlerinde İl J.K.lığı, Büyükşehir Belediyesi

Başkanlığı, Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli hareket edecektir.

 - Meydana gelebilecek olaylara müdahale edebilmek maksadıyla her an göreveMadde 30

hazır ekip ve ekipman bulundurulacaktır.  

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yapılacak İş ve İşlemler;

- Yurt içi ve yurt dışından bildirimde bulunacak şahıs ve grupların erişiminiMadde 31 

kolaylaştırmak için  kurumsal"Dağcılık/Ekstrem Kış Sporları Faaliyet Bildirim Formu (Ek-4)"

internet sitesinde yayımlanacak ve bu şahıslar/gruplar ilgili Kaymakamlık/Erciyes A.Ş.'ye
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internet sitesinde yayımlanacak ve bu şahıslar/gruplar ilgili Kaymakamlık/Erciyes A.Ş.'ye

yönlendirilecektir.

İl Sağlık Müdürlüğünce Yapılacak İş ve İşlemler;

Kayak pistlerinde kayakçıların yaralanmaları durumunda olay mahallindeMadde 32 - 

müdahale etmek, gerekli sağlık kontrollerini yerinde yapmak ve sağlık kuruluşuna tahliyesini

sağlamak üzere yeteri kadar ambulans ve Hekim/Acil Tıp Teknisyeni (ATT) görevlendirecektir.

 - Meydana gelebilecek kaybolma, mahsur kalma, yaralanma ve ölüm olaylarınaMadde 33

yönelik olarak icra edilecek arama ve kurtarma faaliyetlerinde İl J.K.lığı, Büyükşehir Belediyesi

Başkanlığı, Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordineli

hareket edecektir.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilciliğince Yapılacak İş ve İşlemler;

Olağanüstü dönemlerde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil DurumMadde 34 - 

Müdürlüğü ile birlikte görev yapmak üzere bölgeyi iyi bilen kayak öğretmenlerinden (5) kişilik bir

tim oluşturarak telefon ve kimlik bilgileri Melikgazi ve Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığına

verilecektir.

 - Dağcılık ve kış sporlarına katılacak gruba, alan kılavuzu görevlendirilecektir. Madde 35 (6-

11 kişiye 1 kılavuz, 12 kişi ve üzerine 2 kılavuz)

Madde 36 - Bölgede dağcılık ve kış sporu yapacak sporculara faaliyet öncesinde gerekli

bilgilendirme yapılacaktır.

Kar Motoru ve Kızak İşletmelerince Yapılacak İş ve İşlemler;

Turistik gezi amaçlı kar motorlarıyla kayak pistine kesinlikle girilmeyecek olup,Madde 37 - 

bu faaliyet için Erciyes A.Ş.’nin tahsis ettiği bölge kullanılacaktır.

 - Kiralanan kızak, kayak vb. ekipmanların güvenlik sistemleri çalışır vaziyette veMadde 38

kendilerine tahsis edilen alanlarda kullanılacaktır.

Uygulamaya İlişkin Genel Kurallar;

Bu kararların uygulanması kapsamında belirtilen tedbir, iş, işlem veMadde 39 - 

düzenlemeler, kendilerine görev ve sorumluluk verilen kamu, kurum/ kuruluşlar ve işletmeler

tarafından eksiksiz ve zamanında yerine getirilecektir.

 - Bu kararlardan uyulması gereken kurallara uymayanların tespiti halinde, ilgiliMadde 40

Kanun ve Mevzuatlar çerçevesinde işlem yapılacak olup, mevzuatta yer almayan haller için ise 5326

sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında İdari Para Cezası uygulanacaktır.

Cezai Hükümler:

Erciyes Dağı bölgesinde, olası bir kaza durumunda yukarıdaki maddelerdeMadde 41 - 

belirtilen hususlara uyulmadığının, kaza geçirenlerin sağlık kuruluşundaki muayene bulguları ile

ihbar içeriklerinin çelişkili olduğunun yanlış ve yanıltıcı ihbarda bulunulduğunun tespiti durumunda

sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlem yapılacaktır.

 - Bu Genel Emir kapsamı içerisindeki hususlara uymayan şahıs, grup, firma vb.Madde 42

kişi veya kurumlarla ilgili tutanaklar, Jandarma görevlilerince tanzim edilecek, cezai işlemler mülki

amir onayına sunulacaktır.

Yürürlük:

 - Bu Genel Emir, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.Madde 43

Yürütme:

 - Bu Genel Emir hükümleri Kayseri Valiliği tarafından yürütülür.Madde 44

Gökmen ÇİÇEK

Vali
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Ek: 

1- Çobanini Mevkii Tırmanış Rotaları (1 Sayfa)

2-  Sütdonduran Mevkii Tırmanış Rotası (1 Sayfa)

3- Erciyes Dağı Kayak Pist Alanı (1 Sayfa)

4- Dağcılık/Ekstrem Kış Sporları Faaliyet Bildirim Formu (1 Sayfa) 

5-  Kamu Kurum ve Kuruluşları Koordine Şeması (1 Sayfa)

Dağıtım :

Gereği : Bilgi :
Hacılar Kaymakamlığına

Melikgazi Kaymakamlığına

Kayseri Valiliğine

(İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne

Erciyes 1 İnci J.Komd.Arm. Kurtm.Timi

/Melikgazi

Erciyes 2 Nci J.Komd.Arm. Kurtm.Timi/Melikgazi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına

Melikgazi Belediye Başkanlığına

Hacılar Belediye Başkanlığına

İlçe J.K.lığına/Hacılar

İlçe J.K.lığına/Melikgazi

Kayseri Valiliğine

(İl Yazı İşleri Müdürlüğü)

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğüne
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