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Yısal Dal.anali

içiııDEKiLf,R
BıRtNCI BöLüM

GtrNEL İrÜKü,§ıLER

Taırımlar

yeıkililer

ixiıvci BöLü M

TtRİzM AMAÇLI §U üsrü vn şU ALTı sPoRTİş FAALiYETLEn
A} Tuıizın Anıaçlı Su Üstü ve Su Alıı Spoiif Faaliyeı|eriı Başvunılannda Aranacak

Şaıllar, Belgeler ve Değerlendirme

B) Tuıizrn Amaçlı Su Üstii ve Su Alı Sponif Faalil,etleri Uygulama Esaslaı ve Cüvenlik

Tedbirlsri

C) Turimı Amaçlı §u Üstü ve Su Alıı Sportii' Faaliyeti İçin Zorunlu Malzeme-Araç ve

Personei

D)Turiznı Amaçlı Su Üstü ı,e Su Alıı §portif iaaliyetlerin Denetlenmesine İlişkiı Esaslar

ve lJ ygul anacak Yasal İşlemler

üctixcü BöLüM

SON HtlKl"'lüıLER

tIyguIamaya ilişkin Diğer Hükiimler

Yöıergedeki Boşluklar........
yürürlıik
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HATAY it.ı
TURİZM AIuAÇLt sU üsTÜ vE sU ALTI
sPoRTİr rAALiY ITLER YÖNf, ıĞü§İ

§iRiNcİ BöLüM
GğNEL HÜKÜMLER

İII_ YASAL DAVANAK

Bu Yönergeı.' 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu,,' 27298 §ayıtı Deniz Turizmi Yönetmeliğ,
27565 §ayılı Deniz Turizıni Yonetmeliği Uygutama Tebliği,
27855 Sayılı Turizııı Amaçlı Sportif Faaliyeı Yönetmeliğ,
20450 §ayılı Tiirk Kaıaşulannda Sportif Aınaçlarla Yapılacak Atetli Dalışlaıa
İlişkin Yönğtünelik.

* Küitilr ve -l]urizm Balıınlığının 03.06.20lÖ tarih ve l l7092 sayılı ğakaılık Makamı
Oluru,ıı Diğer İlgili Mevzıat uyannca çıkanimıştır.

Bu Yönerge; turizm amaçl ı su üsıü ve su alı spoı.tif faaliyetlerin bışvuıulanrrüla
araıacak şrtları. belgeleri ı,e değerlendiııneyiı tıırizm amaçlı su iıstü ve su alı sponif
f}aliYeüeri uygulanıa esaslannı ve güvenlik tedbirlerini; turizııı amaçtı su tistü ve su attı
sportif İna.Iiyeti içiı zorunlu malzeme-araç ve personel ile turizm aııaçlı su itstü ve su alü
spörtif tbaliyetlerin denetlenmesine ilişkin esaslaı ve uygulanacak yasal işlemleri kapsar.

İlgili rnevzuata uygım taaliyeı gösteren spoı kulüpteıi ve ilgİli federasyonlanı
kendi sPorculın aıasında veya başka üke sşıorculan aıasında diizenleyecek|eri faaliyeıler.
bu Yönergenin kapsamı dışındadır.

J l ı{

l- A]lıAÇ

ilimizde her yıl geryek ve tiizöı kişiler tarafından gerçekleşiritcı §u üstiı ve su aıtı
turizın amaçlı §portif faaıiyetıerin güveıli şkilde ytirüıüebilmesi içiıı meydaıa
gelebileeek aksaklıklaıa yönelik ilgiü meyzuaiar çerçevesiıde geıekli goriılen oılımlşri
almak; iiimiz turianine yaraıh olacak şkilde sportif faaliyetlerin geıekti go.ııl"n niıelik ve
siaodailınnı beliılerıek, işle§necilerde aranıeak nitelikteri ve işletınecilerin uymüsı
gereken kura|lar ve bulundurulınası geıeken zorunlu araç, malzeme ve peısonclleri
belirlemek, bu tttr faaliyetleriı ve ilimiz turizryıi katitesinin yükseirnesini sağlamakhı.

ıı- KAP§AM
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lv-TANıMıAR
Bu Yönergede yer alan deyimlerden;

Vılilik : Hatay Vaıiıiğini
Vıü : i{aüy Valisini,
Kaymıkımhk : İlgili llçe Kaymakamlıklaıinı
Bclediye :i|giıi Beledi.r-e BEkan|ıklaıını
ll Müdürlüğü : Haııy İl Kü|tür ve Turizın Müdiirliiğiiuıü
Turia Dııışma Birimi: İlçe Turiz-m Danışma Birimleriıi
Deıiz Turizmi Arıcı İşletmcsi: 2634 sayılı Turizm Tşvik Kanunu ve 24/72ü9 tarihli ve
27298 sayılı Resmi Cazete'de yayımlanoıd< yiiriırlüğe giren Deniz Turizrni Yöıetmeliği
uyaınca belgelendirilmiş deniz turizmi aracı işletmesiııi,
Deıiz Turizmi Aracı İşletocsi Belgesi: Denizde turiznı amaçlı su altı ve su üstü faaliyetıe
buIunacak işleımeleıe valilikçe verilecek belgeyi.
lzin : valilikç işleımeye verilecek spoılif turizm faaliyetinde
bu|uıabilme izin belgesini,
Kurul : Turizm Amaçlı Sportif Faaliyeı Yönetmeliği'nin l l 

.inci
maddesinde sayılan Sportif Turizm Kurullannı,
Pırkur : Valilikçe belirlenecck sportif f'aaliyet alanııı,
Turizm Amıçlı §u Altı vt §u üs$ Spoüif Fııliyet: Cezi. spor ve eğlence amaçlı oleıak
su altı ve su i§tiinde gerekii ekipmaıa süip deıiz turizmi araçlan ile «lenizde
geıçekleştirilen faaliyeti.
ycterlilik Belgesi : sportif Turizm kurılu ıaıafından diizenleııecek belgeyi, ifade edcr.

V_ YETKİLİLER
ö Vali.
* llgili Vali Yaıdımcısı,
* İlgili Kaymakamlar.
* 1l Kültür ve Turiznı Müdi.iril
8 Sporıil Turizm Kurullan
* sponif Turizm kurulu üyesi kurum ve kıruluşlaı kendi mevzııatlan kapsamında

turizm amaçlı su ü§ti! 1,e su alı faaliyeılerde bulunan işletmeleri deneılemekle
yeüilidirler.

ixlıci BöLüM

A) TuRİzM AMAÇLI §U ÜsrÜ vE SU ALTİ §PoRTİr rAALİY§TLERİN
BAŞWRULARINDA ARANACAK ŞARTLA& BELGELER VE DEĞERL§NDİRME

l- Turizm AınaÇIı §Portif İ aaIiyet Yönelme|iği'nin l] nci maılde birinci likrası (e) bendine
istinaden; faaliYette Çalışacak personel ve faaliyeİe kaı laıı ıurisıe ait ııçüncü şahıs kaza sigorıası ile
mali mesu|iYet sigorta poliç,esinin bıaşvııruıia buiuııan işletınecileı taraİiıdan, Deniz'tuıiaıi Aract
lŞletııe Belgesinin geçerlilik süresi olaı o yıl sonunu kapsayacak şekilde olması zorunludur. Bu
sigorıa belgeleri işletmeci de dahil olmak üzere tiim persoıeli kapsayacak şekilde yapnılır.

2- Su ijstü ve su altı sportif faaliy€llerde kullanılacai o|an deniz turizmi araçlan ve malzemeleıinin
ilgili ııevzuaı hükümlerinc* başvuru ve ibaliyet esıasında istenileı belgeleriniı (denize elverişlilik
belgesi, kaYıt tescil belgesi, ıonaliıo belgesi vd.) geçerlilik sıırelerinin, tı"ni, T*ir.i A*",
IŞletme Belgesinin geçerlilik siaesi olan o yıl soıunu kapsayacak şekilde olması veya faaliyet
devaın eıtiği stke içerisinde geçeıliliği sona eren belgeleriı yeniltnmeıi zorun|uıiuı. '

4j14
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3- Su üstü ve su alıı srrunil' faa|i.vetlertlc çalışıınlacak perrcnellerin ilgili mevzuar hükümlerince;başvuru ve faaliyel esnasında isıenilen "ııliı.ı'çüı {kapıan ehliyeti. can kurtaran belgesi.sigorıa giriş bildirgesi vd-.) geçerlilik,ıi."ı*.ıni-n]-ö"rliz. Turiani Aracı iş|etme BelgesiningeÇeılilik süresini kaPsaYacak |ekiJde oınruu u*|u'ıLıi1,"ı d.ou,ı et iği slirğ içerisinde geçerliliğisona eren belgelerin yenılenmesi zorunludur,

{- Turizm AmaÇlı SPortif Faaliyel Yöneıme|iği'nin l4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alanhusus gereğince: bir parkuı alanı için ib"J .;;İ"; j"rsoneı. deniz ıurizmi .uı."rr. ," u*çbelgeleri.baŞka bir Park ur alanı için krıı*,ıor-.'gir İaıkurda çalışan personeller aynı zamandakal'ıtlı o|duklan işleımenin dışında başka ui, p.trr'uı-,"a.'guilü"ii;il;;:'r, hükıniinyeriıe getiriırnesinden ,i yerine geüiim"-"ri ı*umrnou uygulanacak işlemlerdenişlelıne/işIetmeciler soruşıludur,

5- Turizm AmaÇlı SPonif Faaliyet Yöneımeliği'nin l2 nci maddesinin birinci fıkrası (g) bendindeYer aİaıı hususa i,IiŞkin; ıesisler bünyelerinde-aynı ; sıoı için sadece bir işietme ile sözleşııeyapabilirler, §ğeı ıurizrı işletme beigeli te.ı., inceıik hakkını uçıınctı biı şahsa kullanünyorsa
l'jlı '." üçtfuıcü şahıs **]ld1 ,orlşr. 1.up,ıuJ-iuşrrru esnasında İı Kültiır ve TurizmMiidiirlüğüne teslim ediliı. sözleşmede, .uşterııeın can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelikgeıekli tedbirleıin alıııması,konusuıaa_sportİı ıaıir"İ_rrp* işteııie ile ,Şriın,lçııi*ı şahıslarakarşı ınüteselsil sorunı|u olduklanna ilişkİn .rdd.6;;L.
6- ,su üstü ve su alıı sportif faaliyetterde kullaıılmal üzere başıuruda belirti|eıı ıııaç v§nlalzemelerin. üÇüncü kişiye a,iı olınaşı durunuıda ,ııaç ve malzemelerc i|işt<in kirasözıeşmelerifıin noteı rıaıiibtiyle yaptırılınası zorunludur. Bu araç ,e mal.emeıeı biı başkaişleımeci/ kişiye kiral anamaz.

7- FaaliYeı iÇin baŞvunıİa 
lylunaıak olan işlctmecilerin, önceki dönemleıde parkuı alanınınkiralaımasına 1a da ecrimisilinc (yapılandınlrn,İ 

""rl*ı.ıı uorcu aşrnaa taırn'Ü.çı*; iı;şı.ınborcıı bulunmadığına dait baglı buiundugu vergi Dair;; ve Mal Müdürlüğilnden alııan belgeyitıaşvuru.dosyasııda beyaı stıı-ıeleri -ru-nıro*."s, konra, şor"u b;r;dğr;;6L ıişıı"ıo
P*.'dg değerlendirmeye alınmız Ayrıca. Mal vuJıİİtıgür". ta]çsitlendirilen ecri misi| ve kiraborÇ|an ile Vergi Dairesince..yapılan<iİnlan borçlann ıı.,1r,. ıı.ı ut ıtı 

"o.r*"aıİı anlaşılanişleuıecilerin başıurulan da dikkaıe alıımuyr.Jı,r. 
" -.

8- Su iİsİü ve su altı sportif İ'aaliyeı alanlaıından; Malmüdüı|üğii tarafından ilgili mevzııana yer
İ-, Y"':|. Y.oneıim veYa birlik tarafındaıı tlraİun-aİİ _verel yönetim ,.yr'İİ.İİı. *unna*
k iralama,/ ihale yoluna gidilerek tüsis edilmesi §onucuna ğöre harekşt edilir.

9- T.*^ Amadı SPortif Faaliy'et Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi gereğince; ilan editen su üsıü vesu altı sportif tuıizm fbaliyet p*.\y 
"l:41 dİşııda o yıl içinde g;"";;.i-;;;uç,'İroa nlepl"lKunıJca değeılendirmeye alıııabilir. Valilik Üakamı bı,r* ı" ilan edilen parkur alaıiaı yerelbasın ve İı Küütüı ve Tuıizm Müdüılüğü resmi inıemet *ii".; ı.*rı,yiu iıanen iuyuruıur.

l.0-.Denizde gerÇekleŞıirilecet su ü§iü ve su altı sportil' lbaliyellcrde bulunmak. üzğr€ iı Kiiltüı veTuıiııı Müdiirlüığü'ne baŞ'ufuda bulunan gerç"k u"yu ıiızel kişi işIetnıeleıinin Tıık Ti"..,Kanuıu çeıçevesinde ilgili rıdalara kaydınıı, o'İ,rar, ,oÜlrd*.

l|: .D:* Turizmi tJygılama Tebiiği'niıı 21 inci ııaddesi gereğiı i Külıür ve TurizmMüdfulüğilne tesliın edileceİ. bEıuru drısl-alannda isienilen 
- erİrı,ı*n Kurulca lıer yıtbelirleıecek olaı baŞvuru ıarihleri arasında eksiksiz olarak yerine getirilmesi ışuuruo, bulunan

§:, ı{
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kiŞileıiı mükellefiYetindedir. 
P_ty*{_" isıenilecek belgeler ilgili mevzııatlııi çcıç€vesindc her yılkunılca betiıle,,ir ve lı Mıdorlıgü ve kalmakımııı taıirındanlıan ediıir.

|ı.ıaı.vuruaa buluıacak gerçek/ tiızel kişileı l(biı) aıİet asİ ya <İa onaylı nilsha ve 2(ikii adetfotokopi niishası şektinde 3(uç) a!,rt başı,.uru dosyası diıeenleye*k; ,"İ yud" ;;yıİ nus}ıa ile
l 
{.Uİü 

aaet totokopi ıttshayı İ| rUlnır r]e Turiıın Müdıirlüğü;nc teslim ;erck, dİger rotokopi
nüshayı da işletmede kalaeak şkilde eksiksiz olaıak mutııiazı edip uaşr""rou bulıınuıır.

13- Başwrulaı İl spoüif Turizm kııulunca belirienecek tgfihter arısında kabul edilir.
BaŞwrulann soıa ermesi ve değerlendirilııesi neticesinde boş kalan parkur aianlan için
bşvuıular sezoı boJu her zanıaı yapılabilir.

B) TuRİzM AMAçLı §U ü§Tü YE, §U ALTı §PORTİ§ rAALİY§TLERİ uvçuı-ıııı
ESA§LARJ VE GüVENLİK TEDBİRLİ,Rİ:

Genei E$ı§|ır ve Tedbirler:

1- FaaliYette kullgıılan deniz turizmi araçlan, milıacaaı tlosyalannda t'aaliyet|ere esas o anıcı
kullannıaYa haiz olan ve d.ilekçe ile kapıan olarak atanan personel dışında başİa kişiler ıaraündan
kullanılamaz.

2- Su altı ve su üstii sponif faaliyetleıinde parkuı alaaında can
görevlendirilen kişiler işletmedeki asli görevini yapmadığ
tba.liyeı|ere yardımcı cılabilirleı"

kuıtaran veya kaptaı oiarak
zamanlarda parkurdaki ıiiğer

} Bir su ü§tü ve §ü altı sportif tbaliyel pııkuı aianında çalışaı personeller kayıtlı oldutlan
§lermenin dışııda aynı zamanda uaşıa ulr parkur alanında çalışmaz. Bir ğur alanında
kullanıla.rı deniz lurizmi araç r,e malzemeleri kayıtiı otduklan işletmeye aiı paıkuı alanı dışında
başka biı paıkur alanında kullanı.lamaz,

4- Su alı ve su üstü sponı yapan işIetmecileı beliıleneı parkur aiarılannd,4 kıyılann ve deniz
alanının toPlum yaranna kullanılmasını engellemel,ecek r;e kısıtlamayacat şÜıae kendilerine
tahsis edilen alanda faa|iyetıe. bulurıurlar. işleııneler, k_ıyıda müşteri iie ilişkileriı yürütiııdüğii,
nıalzemeleıiı v'e en az üç dilde uyan levhasının buluıduğu bir inibat noktası buluıdururlar.
Kumsa! alaıda anzalı olsa da"hi motorlıı veya mııtoısue deıiz İurizmi aracı bulundurulamşz.

5- İŞlelmeciler YaPmıŞ oldultlan faaliyetleı nedeıiyle çewede ikameı edeı üçiiıcü kişileıin huzurVe istirahatlannı olumsuz ettileyecek. gü.ültü kirliliğine müal ,"rec.k İia.ek"tıod"
bılurıamazlaı. İŞleunt|er, diğer kİşileri .ohrt.,, .t."y.".k şeiilde faıliyette bulunmalan
konusunda müşterileri uyarmakla ytiiiımliidiıı. Aksi ıakdiİde ilgilİ Bclediye naşıaıııçnca cezrl
işlem uygulanır.

9: Şu.ü§lü.v'e su altı sportif faaliyet işteımecileri çevTe ve deniz kiriiliğine nedeıı olmayacak
liÇimde fa*liyet göstermekle ve bu amaçla geıek|i ıedbirleı aımatıa yatirntıduı Aynca dogai
haYatı koruma konusunda ülkemizin ıaraf oİdÇu antlaşmalara ve yürtiılükıeki meyzııııta uygun
harekeı ederler. İşleıme ler, bu ktınuda müşıeriıci u-varmakla yıüumiüdıır.

7- 
_Turizm AmÇlı §Portif §aalivet Yöneüııeliği'niı 13 üncü ınadde birinci fikrasında yer alan

hüküm gereğince: su ü§tü ve su altı sportif faaliyeüere kanlaılann listesi, işletmeie, *unna"n

6i l,ı
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_ Jd.r. Amaçlı Sponif Faaliyete Kaııtaılar'' adındaki abloya güılük oiarak §lenfuı lstenilıiiğinde
Kuıula verilmek üzere kayıi altına alınma!ıdır-

P....rdry AmaÇlı Spııiif Faaliyeı Yönetmeliği'nin 13 üncü madde birinci fıkıasında 1.gr alan
l'$-" * olarak; iŞletmeleı faaliyet gösrerdiği sürece; Yeterlilik Belgesi, ıeniz İurianıi arac,
IŞleıme Beİgesi veya dosyasında yer a!ın *ıır.-e, aıaç ve çalışaıı persoıeltere ilişkin belgeveıilmesine esas tiim değişikiiklerle ilgili işlemler tamamlandıktan sorı"a ,""mi ;re.İ;. ite en geç
2(iki) iŞ giinü iÇerisiıde Kurula şuıulmiık, Kurulııı sekretaı_ya görevini yüüd İİ Külıür ve
Tuıizm Müdtlrlügü'ne iletilmek iizere Turizm Danrşma Binrni'ne ylılı olaıal mtıracaaı ederler.

Yüarıda belirtilen hıs.us çerçevesinde; çalışan personel değişikliklctiıde giriş ve çıI*ş
YaPan Peısonel isimleıiyle bjrlikte haiz olduklan ehliyet belgesi, slgorıa İşe Giriş sl16ırgeleri ve
başvuıuda personel ile ilgili istenilen diğer bcIgeterin de beyan eülmesi zonuıtudur.

g-"Sü.ü§tü.ve su a]tı sPortif faaliyet işletmeleri; ilgili mevzuaılar ve bu şarttaı kapsamında
bulıŞıdurmakla Yük{lııılü oitiuklan zoruılu malzem.]u*ç r" personel buluıdurmadan fıaliyet
getçekleşıiıemeder.

l0- 
_ 
İşleunelerin f'aaliyetine esas zoruılu malzeme-araç ve persoıel şrılannda meydana

gelebilecek eksilılik ve aksaklıklann: işletıneci taıal]iıılan İ(ıırula'sunulmak. rurrl*."k*turya
görevini Yliriiten l| Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne iletilmek üzere Turi:ırn Danrşma Birimi,ne
derha! Yazİı olarak bildiri|mesi, tıı tilr eksiklik ve aksakl*ların bir an önce ğderitmesi gerekli
oIuP; eksiklik ve aksaklık giderilinceye dek işleıme i}aliyetine ara vermek roĞdud,.. Eksİkıiğiı
giderilmesi durumu da derhaı ıl külıür ve furizm Müdiırlüği'ne biidirilmelidiı,

tl- Turiaı Amaçlı Sportif Faaliycl Yöneımeliği'niı 13 iiıcü madde ikinci ükrasında yer alan
hükme ek olarak; su ii§lü ve su altı faaliyel sırasında meydana ğe|en kaza|g iveditikle A1o l58
Sahil Güvenlik hathna. Liman Başkanlığı ,e İl Ktıltıi, ve Tİırizm Üııdtırıtiğtı'n" bildirilir.

12- Yeterliıik Belgesi'ıde v9 
|s.|etme Belgesi'nde yer alan. su üstiı ve su altı malzeme-araç.

Peısaıel ile ilgili meydana geIebiiecek tllm değişiklik, cksiklik ve aksaktık durumlaü ile faaliyet
sırasında meYdaıa gelen ka"a.işleüne taraindan'Jumal detleri" adı alııda kayıt defterine işlen1r.
Jurnal defteri iŞletmenin ve işletli§ paıkuı ılanınıı adını içermeli ve Kayııakamlık Mıkamı
larafııdan onaYlanmış olmalıdır. Bu defterde kayıı alıına atİnmış her tudtİ aurum ise işletme
larafi ndan ıınaylaımalıd:ı.

İ3- 24,07.?009 tarİh ve 27298 sayılı İ}eııiz |fuıizmi Yöııeımeliği'nin 27 ıci madde üçüncü
li!*||d:"!:liliİen hiiküm gereğince: ilimizıje turizm amaçlı su iıs*tü ve su aitı sportiİ t'aaliyetleriçin valiliğimizden işletme belgesi alan işletmeleı söz koıusu bu belgeyi başkaıanna
dcvrcdemeYecekleıdir. Belgenin deıredildiğin tespiı edilmesi halinde belge nuıı.ıİs'tırıiir.

14- Turizm amaÇlı spoııif faaİiyet yaptıİafi görevli personel ile mi§ıeıiler, alkoİlü olarak su {İsİi! ve
su altı turizı amaçlı sponif tbaliyette bulunamazlaİ.

l5-. §u. tistii ve su altı sPorıif faatiyetleri parkur alanı veya dalış noktasını işareıleme maksadıyla
kullaııılan 1'İizer donaııııntar faaliyeıe devaın edildiği sİrece işleıme tarafındaı eksilısiz olaıak
hazır ıutulur, muhafaza edilir ve düzenli konırol ediliı

16- İu §jü "...^._r_ "1ü 
sPortif faaliyetlerde kul|aıılacak olan deniz tıırizmi araçlaı ile bu araçlannDenize §lveıiŞlilik Belgelerinde beliıtilen kapasitenin üzeriıde mişteriyle r"İııy*" b,,lrorı**,yasakıı.
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17- Faaiil'eı esnasıncla mevdaıa gelebilecek ktıza halinde. cankurtaıan tıotu veya yi.Der sedyelideniz motosikleti 1iets-skij ile deihal mıdahaleJe şrı*rıuuıı-."ı maksad,ıyla; deniz araçlarınıkullaırmaYa haiz görelli Pcrsonelleıden her ikisi de ayrıı anoa sportif faaliyet hizmeli vermekmaksadlYla denize aÇılamaz. Bu penoneilerden en .ız İi.i auokrıur* aracııı kullanmak ilzeredaima hazır }ıalde bekletilir. Aynca: motorlu deıiz araçian ile y"prı; ü1;;İ.. siiresince
:1$'""lT olmaYa haiz. görtvli personel parkır çıkış koridoru ı,ş,noa aaıLa i62ır haldeoulu,üna]tdlr. Eu hususların yerine getirilrnesi işletmecinin },iikümlülüğündedir.

Turiıı Anıçlı §u üıtü §portif Faaliyetleri uygutıme Esıslırı ve Güvenlilı Tedbirleri

l- FaaliYette bulunaıı malzeme-araç ve personellerin başka parkurda çalışmasıru ve ilnsiz faaliyeti
önleme k malısadı yla;

. §Pıırtif faaliYetlerde göıevli persoıelin kılık kıyafetinin. temiz ve dtlzenii olmak kaydıyla.
ÇalıŞÇı Paıkur alaıı iŞletmesinin unvanı yazılı 

"eya 
o İIana mahsu§ lek üp şckıinde rılması işielme

l,ıarafından sığaııır. Persoıel, pvc kapiı adı soyadİ T.C kimlik ıumaıası, §kur aıanındaki gorevi,
giincel vesikalık İbloğrafı ve bağlı bulunduğu Deniz Turiımi Aracı işleımesiniı İİ, İ*rı buluııan
yaka kartını yanında bulundurmak zorundadır.

_ 
Spoıtif faaliyette kullanılacaİ deniz üırizmi araşlan iizerine görülebilir şekilde bağlı

bulunduğu parkur alaııının kurılca belirlenecek numaralandırma sistemiıe va da ad kodlamasına
göre parkuı alaıı numarası ya da kcıılu yazılır.

2- Faa|iYeıler kaPsamuıdı deıiz motosii<leıi faallyeılerinde buluııan parkuı alanlannda deniz
motosikletinin bağlı bulunduğu şmandıralaı p*k* işl"t 

""ileıi 
tarafından çakar ışıı< ile

ışıklaıdırdarak gece göülür hale geürilir.

_3- 
Tuıizrn Amaçlı Spoıtif Faaliyet Yönetmeliği'nin 8 inçi maddesi birinci fikrası (b)

bendinde be|inilen şamandtraıaıla ilgili olarak; faaiiyet gerçekIeştirilen paıkur
alanlarında kuilanrlması gerekli şamandıralar 15 cm çapınğ 55 cm uzunçunda,
silindirik şekle sahip. krrmızı- beyaz renkte olmalıdır. Bu şamandıraiar hiçbir şİkildey{izme alanı için kullanılan şamandıralaıdan kısa olmamalı" yilzme alanı
Şmandıralardan 5 m açığa doğru çıkartılmalıdır. Parkur için kullanian şamandıralar
Yiizme alaııına Çekilen şamandıralar aıasrna emıiyet için ikinci bit şamandıra çekilmeli.her iki şamandıra birbirinden bağımsız olmalıdır. parkur atantaıının giriş
şamaıdıralarınrı 90* t l0 cm ölçülerinde furuncu renkte olması, tizerlerinde
"Makşimum Hız 3kts" ibaresinin yezı|6251 ve bu şamandıraların iizçrlerinde flama ve
gece görğü kolaylaştıracak çakar ışık olması zorunludur

İ. . 
T*irr AmaÇ|ı Sporıif Faatiyet Yönetmeliği'nin 8 inci maddesi birinci f'ıkrası (a) bendi

hükmiiıde geÇeİ vğ Kıyı Kanununuı Uygulanmasına Daiı Yönetmeliğin 13 i,incü mıddesinin {c)bendi kapsamında yeı alan husus gereğince; malz-emelerin bulundğ ve m§eri ile iiibahn
$Ü]anacagı inibat noktaları; münferit olarat< haik plajlarında yapılan sıİ üsıü turizm amaçlı sportif
faaliYetleri Parkur alaılarında; iştetmelerin kıyı İullanım hakt<ına sahip ilgili kurumdan geıekli
izinleri a|ınmıŞ, "Kıy Kaııununun Uygulanmasııa Dair Yöneıme|iğin l3-iincü maddesinin {c1bendine uygun bir şkilde konulabilir.

5; Tı_ırizm AmaÇtı Sponif Faaliyet Yönetm*Iiği'ıin 8 inci maddesi birinci fıkrası (b) bendiıde yer
alaıı hükiimiere dayanarak; su üstü araçlanıın güvenli giriş ve çıkışlanrun sagı-ması içiı kıydandeıize doğru en az |5 m eninde 300 m uzunluğuıtl4 şamanıtıralar vJ işaıet bayrıııanyıa
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maIkalandıiıİmtŞ giriş- çıkrş kori<joru tıiıştuıu|ur. Faıliyctleı kıyıdan en az }tJ(l m uzakııkraki
mesafcde Deıiz Turizmi Aracı İşlelme Be|gesi'nde 1,er alan paıkunıı öniiıde gerçekle$irilir.
Ancak faaliYet yapılacak parkurun coğraii konumu ve çeşitli kullanım Ezelliklçri dİkkaıe aıınarak
Il §poıif Tuıizm Kurulu paıkuı alanııa ı.e mesa&l,e özgü düzerıleme yğpabilir.

6. Tııizm Amaç|ı §ponif Faaliyel Yönetmeliği'ıin 8 inci maıJdesi birinci iıkrası {a) bendi ite
Deniz Turizmi Yöıeimeliği lJygulama Tebliği'ıin 9 uıcu madde birinci tikra (d) bendinde yer
alan.hükiimleıe daYanaıak; giriş- çıkış koıidoru ve parkurun faalivet alanı içerisinde yüzıııenin
Yasak olduğıınu belinen. "§ahil Çüveııiik İhbar Hatıı A1o l58" yazüı, €n az üç dilde haarlanan
uyarı levhalan irıibat noktalannda görülebilecek şekilde işletme iarafindan bulundurulur.

?- Paıkuı alanında ayrıca faaliyeı ücrctiendiri lmesine ilişkin fiyat listesini içercn levha da
bulundurulmalıdır. Levhayı bulundurmayanlar hakkında cezai işlem uygulanır.

ıt
'rıgİİşıgb|ürrrüg!§i

ü-Turizm Amaçlı Spoıif lrıaliveı Yönetmeliği'nin l0 uncu maddesi biıinci lıkrası (aJ. (d) ve (e)
benllerinde Yer alan hüiimler kapsamrnda: iıerhangi tıir kaza dıınımunda derhal müdahale
edilmesi amacıyla: su ü§ü spoiif lbaliyeıleri işletınelcrin bünyesinde ilk yaıdıın amıçlı
cankurtaran botu y,a da vüzeı sedyeli deniz ınolosikleıi(eıski) tıu aıacı kul|aııma yeıerliliğine haiz
asgari personel ve cankuiaıan peısoneli üaliyeı devam ettiği sürece görev yapar. Aynca can
kunaran aracında asgari şaılarda ilk yardım ınalzeınesi ve ekipmanı bulıındmulması zorunludur,
Bu göıevlerin kesinüsiz yerine getirilmesinden işleı,me soıunıludur.

6-Yönergenin "B) Turizm Amaçlı Su Üstü ve Su Alıı Sportif Faaliyetleri Uygulama
Esasları ve Güvenlik Tedbirleri" bölümü Turizm Amaçlı Su Üstil Sportif Faaliyetleri
Uyguiama §sasları ve Güvenlik Tedbirleri alt başlığında yer alaı l l. maddesi;

9, İ,{er tüı §ır ü§lü §poru laaliyeıi sırasında gerek müşıerilerin gerekse personelin can yeleği
giymesi zorunludur.

l0- Turizm amaçlı su üsıü spoıtii faaliyeti gtin doğumundaı l (bir) saat sonra bışlaı. giirı
balımııdan l(biı) saat önce sona erdiriliı. Denizde seyiı, can ve mal güvenliğinin sağlanrnası
maksaıİıYla gece şarılannıla veya görüşiin hava ve deniz şanlaııyla kısıtlı olduğu zıı:ıanlarda su
üstü şoru faaliyeti vapılamaz,

ll- Su üstü Şortif faaliy'etiıde bulunın her bir işletme; aynı anda en iazla 3(üç) moıosikleti kiıaya
verebilir. Kiraya verilen deııiz moıosik|eıi, kobıa vb. tiırde aıaçiar kıyı hanına 200 m'den ğzla
YaklaŞamazlaı. Kiraya verilen bu lür araçlaıın, 200 m boüıııca siııat tekre§i rehberliğinde
çekilerek mi§teriye 200 m açıkta teslim edi|ııesi şıtıyla faaliyeı yapmı§t sağlaıır. Deniz
motosikleti araÇlanna çevredeki 1ilzen insaılar, gezi veya konaklama halİdeki ıekneler için can
ve mal cmniYeti aÇısın<laı tehlike oluşturmaması amıcıy|a üzaktan kümandalı sıııp tertibatı
1akılması zoruıludur. Ar-nca deniz motosikleti aıaçları l8 yaşındaı küçıik kişileıe kullaıdınlamaz.
Deniz molosikleti (.le!ski ) araçlarııı çeıTedeki yüzen insa_ıılar, gezi veya koıaklama halindşki
tekıeleı iÇin can ve mal emniyeli açısınıian ıehlike oluşıurmaması 

-amacıyla l deniz mili
mesafedeıı ÇalıŞaca}i şekilde uzakıan kumandalı stop tertibaüııın ıakılması zorunludur. Aynca
deniz ııotosikleti kiıalarvacak tılan müşıerinin aı!ı-solaıiı ve TC Kimlik numara§ ya d& olel
müŞlerisi ise otel ııda numaıı§ının yazılı ıılduğu bir kira sözJeşmesi dolılıırulup kİıı altında
ıutularak denetim ekiplerinin sorması durumuntla ibrn edilecektir.

12, Deniz Turizmi Yönetmeliği tJygulama 1'ebliği'nin 9 uncu madde birinci fikra (d) bendiniı (6)
ncı all bendinde Yer alan hükıne dayanarak; su ü.stü sportif laaliyetlerde bulunacak mtşteıilere can

9 ıiı



a{
lF aaııetbr i'lıııraesi

v,e mal güvenliğni tehlikeye ıi§üıecek, çevre, deniz ve gürültit kiıliğiıe neden olacak tutum ve
davranışlaıda bulunulmaması yönünde, uyulması gereken kurallan içereıı uygun di|leıdeki furmlaı
okuttıırularak imzalatılır ve bu foırılar işletııeci taraiiııdan muhat'aza edilir.

13_ Sı üsıü sporlaıı faaliyeıiıde lıullaııı lan deıiz turizmi araçları ile giriş- çıkış kçıridorunda 3

milden fazla sürat yapılamaz. Faaliyeıler esnasında uluslaıarası denizde çatışma önleme tüzüğü

hükümlerine aykın hareket edilemez.

ı4- Gıirültü yapan. çeweyi kirleten ya da rahaısız eden müşteriİer ile m§erileıe aracı kullandıran
işlftmğciler bu halalardan müeselsil sorumludurlaı. İşleımecilcr &aliyet yçmaya çsas kuraltma
uymayan veya çevreyi rahaısız eden, kirleten m§erilere faaliyet yapttrfnama ye*isini
kullaıabilir.

1} Turizm Amaçlı Sponif Faaliyet Yönetmeliği'nin l.{ ğncü maddesi birinci hkrasında Yer alan

parkur dışııü jbaıiy€t gö§terilmesiniı yasak oİmaş hükmüıe dayanarak; furizm amaçlı su üstü

sportif faaliyeı paıkur alanlannın bulunduğu koylaıda veya yakıı çeıresinde demirleyen

gıınıtlrlit gİzi tİknelerine ı-e diğer deniz araçlaıına" su ü§ü sponif faaliyet hizmeti vermek

amacıyta §iırat teknesi. deniz motosikloıi vb araçlaıİa yanaşılması ve miişteri ya da yolcu ılınması
yasaktır.

l& Su üstti spoıtif faaliyetinde bulunan deniz ıurizmi araçtan. birbirlerine l00 m'deır fazla

yaklaşmazlar. Su iistii sportif ftaliyetinde bulunaıı deıiz iurİzmİ aıaçlan, da|ıŞ Şamandııası

şkilmiş daiış alanlannıı ve dalış baytağı çekilmiş ıleniz turizmi aracııın en az 50 m açığından

geçmelidir.

17_ §ı üstü sponif faaliyetterinde paıasailing hizrııeti suıan işletmcleriı bu tür malzemeleri

çekmek için kİllandıgı stırat motorlannda bu aracı kullanmaya haiz personel dışında yardımcı

elemaı buiundurulması zoruıluıİuı. Spoııif faaliyet anıacıyla; paraşüt, barıana. rİngo vb. herhaıgi
biı aıaç deniz moıo§ikleıi alacr ile çekilemez.

1& §ı üştü sportif t'aaliyetlerinden paıasailing vb 1ür hizmellerde ku|lanİan Fapezler en fazla

2(iki) yıl kullarrıtır. Kesinlikle tamir ve tadilaı yapılmaz. Her paıasailing teknğsinde en az 4(dört)
jtı top", bulunduıuluı. Halatlaı ise eıı tbzla t(biı) yıi kullınılıı. Kopmı direnci 1500 kg'dan

daha az olan halatlar kullanılamaz. Kesinlikle halatlaıa eklemo yapılamaz" yıpranmıŞ halal

kullanılamaz. Parryüı ipinin iisı iisle binmemesi ve iizeriıdeki aşırı yfüten dolayı Yağlalıcı etki
yaparak ipin aşlnma§ını ve §ınma§rııl minimat diizeye indirmesi için mumlu halat kullanılması
İorunluduı. Üretici veya satıcıdan faıurayla birlikte kopma direıcini ve malzeme özellikleıini
belirten bir sertifika veya garaıti belgesi tenıin edilir. Parşüt İımiıatlan ancak ıleııeyimli §rmalara

yaptınlır ve tamirle ilgili güverılik §ertilıkası alınır. Paraşüt vinçierİnde otomatik, sıralı, sarma

dllzenegi bulıınmatıdır. Paraşüt faaliyeti 30 kmlsaatten daha kuwetli rüzeatrda yapılamaz.

Paraşütle aynı anda en lbzla iki kişi uçurulur ve uluslararası slındartlarda tıelirtiİen ölçülcıt uygun

malzeme ile faaliyet gerçekleştirilir. Paraşüt ilıeticisi irmanın koyduğu limitler de aYnca göz
öntlnde bulundııulur.

Paıaşüı rcknesinde tanbura sanlacak paİaşüt haİarl rızuıluğu azami 200 m, §alınan halaı

uzunlığu ise azami l50 m olmalıdır.

19- Vaıilik taıaİndın belirleıen parkurlar dışında paraşüı çekı€mez. kıyıdan paraşüt kaldınİamaz,
kıJ,ıya paraşü1 indirilemez ve paraşüt kıyı tıandı üzerinde uçurulamaz. Paıaşül lekırelerİ sÜilden en

az 500 m mesafede §portir' laaliyetlerde bulunrrıalıdır.
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20-,.su Üsffi sporu faaliyeti yapan işletmeler parkur alanını, butunduğu plajı ve susporlaıı faaliyetinde kuilarıılan Deniz araçlaıını gösterecek şekitde gecJv.ıunau, ısgiin kayıt özelliğine sahip kamera sistemleri ite dJnaıIması ,"gı*uriktr.. 
c

Turizm Aaıçlı su ıltı sportif Fııtiyctleri uygılamı Ecagıın ve Güvenlik Tedbirleri:

l- Su. altı sPortif_ faaliYeı hilılıi 
.veren işleımeler, dalış önccsi uyulması geıeken daiış kurallannı

ve daııŞın risklerini kabul eıtiğini klirten, uygun dilleıde diizenlenmiş beığeyi(risk formunu) dalış
YıPaca& m§teriYe okuiiurup imzalattırmalıdır. 14-18 yaş aıasııdaki dair"rı*n bu be|gelerivelileri larafından imzalanır.

2' İ4 YaŞından küÇijk çocuklara rurizm amaçlı su altı sportif faaliyet yaptınıma§ yasaktır. 14_18
YŞ aıasındaki Çocuklann ise velilerinin imzaiı izinleri llİ aalış yapİlınasııa izin vjeuıir.
3- Türk. Karı Sularında Sportif An:ııçlaı.la Yapılacak Aletli Dalışlaıı İllşkin yönetmeliğiı 14 ncü
maddesi ÇerÇevesinde; sportif amaçlı yapılan su alu faaliyetlerde dalış yapıldıg süıe bofunca dalış
YaPılaı.biilgenin beliıli hatt getirilerek ean ve mal gtlvenliğinin saglanması ve-kaza1arın önlenmesi
amacıYla1 dalıŞ kilgesi flamalı dalış şarnandıraları ile işaretlenme[idir, Dalışlarda kullaıılan denjz
luriaıi ıraÇlanna da dalış faaliyeti boyunca dalış bayrağı çekilmelidir. Digeİ deniz turizıni araçlan
veŞa taŞıllannın. dalıŞ Şaııandııası çekilmiş alan ve dalış bayrağı çekilmİş deniz 1urizrni ııractıın
en az 50 m aÇığından geçmesi konusunda söz konusu deniz turizıni aracı sahipleri ikaz edilir.

l DalıŞ eğitmeni ve ıehber datıcı]aı. yeıii belgesi almış tek bir parkuı ve ıek bir su alıı deıiz
turi:ııni aracı iŞlelrnesinde görev alabi|irler- Ayrıca; da.lış eğitmeıi ve rehber datıcılar, ycıki b€lgesi
almıŞ su altı deniz turizmi arae ı işleımesinde kayıtlı olmaksıeın eğitınenlik ve rehbeılik
1ıapamazlar.

& Su altı sPorlan f'aaliyellerinde traısfer amacıyta kullanılan deniz ıurizm araçtan ile giriş_ çıkış
koridorunda 3 milden fazla siirat yapılamaz. Faaliyetler esıasında; deniz turizmi aıacı kullaıuııaya
haiz Personel ulıslararası denlrde çatışııayt önieme §izü§l hükilmleriıe uygun }ıaıeket etınckle
sorumludur.

6- Turizn Amaçtı Sporıif l-aaliyet Yönelmeiiği'nin l3 üncü maddesi birinci fıkrışına dayaııırak:
su _aln . 

sportif ihaliyete ilişkin Deniz Twi2rni Aracı İşIenne Belgesi alan işletmeleı: dalış
faaliYetiıe bŞlaııadan önce lbıliyete kaılacak olan rehber balıkadam ve mü$erilerin isim ve
uYruklannı li§te hallndt tutarak; teknede bulundurmalıdır. Bu lişıe işletııe tarafindan İl Ktılttıı ve
'l"uıizm Müdiirlüğü'ne ilelilmek itzere Turizm Danışma Birimi'ne da!ış faatiyetinden öıce giiniiik
olaıak biIdirilir^

7- Tilrk Kaıa §ulannda §pıırtif Amaçlarla Yapılacak A|eüi DalışIaıa İlişkin Yonetıneliğin l5 inci
maddesinde yer alan hiüüm kapsaınında; gece yapılmak isıeneı dalış faa|iyeıi önced; iıgiıi lıç€
süil Güvenlik Bot komutanlığ'na bildirim yapılıp izin almak sıııetiyte gerçkleşıirilir-

l l ıJ
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9] TYszM AMAÇLI sU ÜsTü VE sU ALTı sPoRTıF FAALİYETi İçix zonuıvı-u
MAİ,ZEME_ ARAÇ V§ P§R§ON§L:

Su Üsfii Sportif Faıtiyet İçiı

Zorunlu Mıizeme- Arıc

- Çakaı ışık (deniz motosikleti t}aliyeti vaı ise).
- Şamandıralaı.
- Uyan levhası,
- Can yeleğ (Yeieri kadaı. Standaıılaıa uygun, sağlam)
- İlk yardım mılzımesi.
- Can simidi {Kıyıda en az l adet, tekJıtlerde Dcniıe §iverişlilik Belgeicrinde belirıildiğ kadar}
- Ticari sürat teknesi( En az bir adet)
, Bir ada mobrlu caıkurtaraıı bofu veya yiizer sedyeli deniz mııtoşikleti Üet-ski), cğrıkunaıaıı botu
veya.jeıski lıaşta bir amaç için kullaıılmamalı ve raiat görülebiltn bir yednde Tüıkçe ve
uluslararası bir dilde *CANKURTARAN'" yaası bulunmalıdır. Kııtgrma amaçlı kullanılan deniz
taŞıtı cankuiaıan botu jse minimum 2(iki) personel ve ehliyeıli personel ile donaıiacaktır.
Ku(afma ımaçlı kuİlanılacak deniz taşıtı ısgari l5 deıiz mili hızİa gidebilmelidir.
, Yangın xindürücü (Kıyıda en az l üeı, tekıelerde Denize Elverişlilik Bclgelerinde bfliıtildiği
kadar, en az ö kg'lık)
- lşret bayraktan,
- Jurnal deftcri,
- Kullanılan aıaçlara ilişkin dikkat edilmesi gerekeı kura|tan belirtir mi§teıi sözleşnesi

zııruılu personel:

- Can kularan (ilk yaıdun veya c{ın kurtarma konusunda eğitim aldığna dair en az giim§
cankurıııın spıırcu bröve belgesine sıhip personel),
- llk yaıdım amaçi boı veya rekneyi kullanmı yeterliliğine haiz en az biı personel,
- Deıiz turizmi aracını kullanmaya hüz en az bir personel,(caı kurtaıan botu veya ıeknesini
kıllanacal peısonel dışında en az l kişi)
- Yaıdımeı elemaı ( parasaitiıg hizmeti verilecek işe)

Su Altı Sportif Faıliyeti İçin

ZoruıIu Mılzeme- Arıc

- llk yaıdım ekipmanı { en az l adet. su a|ıı federasyonu taratinılan beliılenmİş}
- Denge yele§ (B.C- bouyancy cğmpğnsaiory)
- Tüp basınç göstergesİ
- Derinlik göslergesi.
- Zarıan soaii,
- Fiamah dalış şamaıdrralan,
- Dalış malzemeleri(dalış tüpü, regülatör, kompresör)
- Periyodik bakrm ıest belgeleıi (kullaıılan dalış malzeme- araçlanıa ilişkiı)
- Juma] deteri,
- Denİz turizm aracı (yolcularını dalış alanına taşıyabileceği nite.liklere haiz ıransfa aracı)
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- Öı takım dalış ekipmanı,
- 2ü adeı tııp,
- I(endine ait kompresiir veya tiip do|urn hizmsıini dışaıdan aldığına dair sözleşme,rı* Deıge Yelekleri ve can simitleri faalilene kullanılacak .r"çl-n kapasitesi olan kişi sayr$na
göİe artaİ.

zorunlu ptrsonel:

- Rehbeı bglık&daıü sertifikasına sah.ip en az l adeı uzmaı personel.
- İki yıldız sertifikasına sıhip en az l adet dalış eğitmeni.
- Deniz rurizmi aracını kullanmaya haiz mevzuatın öngördüğü sayıda prsoıel,

D) TURİZM AMAçLi sU ü§Tü VE §U ALTI §PORTİF FAALİYETLERİNİN
DENETLENMESiNç İLİŞKİN ÖSA§LAR VE UYGULANACAK YASAİ İŞİrİİİOn

t- Deniz-Iuıizmi Yöıetmeliği Uygulaını 'I ebliği'ıin 2l inci ınadde ikinci fikrası gereği; geıekli
görülürse kolluk kuıııetlerinin de katılımıyla; İl Kıüttıı ve Turizm Müdürlüğü'nce tıu Yöaerge ve
ilgili mevzuat|aıda belirtileo yiikümlülükleı ile işleımecilerin başıııru dosyalarında beyan ettikleri
ı'e Kurulca işlelmecilerin beyanlanıa esas verilen Yeterlilik Belgeleri'nıie yer alaıı nıalzeme -araş,
Personel ve güvenlik tedbiıleri hususlannın esasen yeriıe getirilip getirilnıediğ, t}aliyet için hazır
halde olup o|madıklan yöniindeı işletmeciler denetleniı.

Söz koıusu denetimdc yukanda belirtilen hususlaıda herhangi bir eksiklik veya aksaklık
olmadığı tespit edilen işletmeleıin Yelerliıik Betgesi Deıetim rapcıruyla biİııktğ Veıiliğ€ suıuİarak
işletme adına Deniz Turizıı,ı i Aracı İşletme Belgesi dii.zcnlenir.

2- t]eniz'Iuri:ımi Yönelmeliği Uygulama Tebliği'nin 2l inci madde ikinci f*rası gereği yapılan
Şöz koıusu deıetimde; yukaıda belirtilen hususlaıda herhangi bjr eksi*lik veya aksatlık
bulunduğu lesPit eıiilmcsi halinde; denetim raporu derhal Kurula sunulur. Kunılca yapı|an
değerlendirme sonucıında ıespiı edilen eksikliğin Yeterlilik Belgesi'nio iptalini gertktirip
gereklirmediği değer|endirilerek gerekli göıüldüğü takdiıde Yetçrli lik Belgesi'nin iptaline karar
ı.erilebilir.

3, Turian AmaçIı Sponif §aaliyet Yönetmeliği'nin l.{ üncü nıaddesi ikinci fıkrasında beiirıilen
"izinsiz olarak ıuriun amaçlı sponif faaliyeııe bulunaılaı, tıulunduklaıı yerlerin en büyiık mülki
anıirleri ıarafııdan derhal faaliyetlen men edilir. İlgililer hakkında 30.03.2005 ıarih ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu'nun 32 nci maddesi uyannca işlem yapılır.'' hiikmiindeki faaliyetten men
karaıı uygulanınasına rağınğn izinsiz fualiy-ete devam eııiği te§piı edil€nleı hakkııda 523? sılılı
Tiirk cşza kanunıı'nun l54.maddesi gere§nce cumhuıiyel savcılığı'na §uç duyuru§unda
bulunulur.

4- İŞlelme belgesi alıuı işlelmeler, ilgili mevzuaılaıın hilkiimleriııi, sportif ıuıizm kuıul karşlaını
ve bu Yöneıgede belirtilen hususlan yeriıe geıirmekle yıiitiınlü ve sorumludur, Aksine harekeı
eıJenler hakkında ilgili yasa. yönetmelikler ile bu hüktimler çerçevesinde ve ernre aykın davranışta
bulunanlar hakkında 5326 sayılı Kabahal|er Kaıunu'nun 32 nci maddesi uyannca işlem yapılır. 

'
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SON IİÜKÜMLER

ı - UYGULAMAYA İLİşKiN DİĞER HÜKÜİvıL§n

_ 
Bu yöneıge; Hatay it Kültiİı ve Tudzın Müdürlüğü ve itgili Kaynakamlıktaıca yeterince

çoğalıılmal suıeliy.le dağıtılacak ve kuıom iıtemet §itelefinde yayınlanacaktır.

il - YÖNERGf,DEKİ BoŞLUıoAR

Bu Yörcrgede yer alııayın hususlar ilgili me\.zuallara göıe y{lriltiilüf.

IIİ*YÜRÜRLÜK

Bu Yöneıge onay tl&l OSl ZolS) tarihinden itibaren 1,iiriiılüğe girer.

fv-yüRİ,TM§

Bu Yönerge hiikiirıılerini Hatay Valisi yüriitllı.

Ra

/05/2019 Ent] Mernuru
/05/20t9 Şef
/ö5/2ö19 Tur.Şb.Md.

;f§J,İ§İr,k
: O.PAMPAL U^
:H.IŞIKCOR #-\
: M.HERSANLIOĞLIJ

ntJ05/20t9 İl Müd.
ÜÜıos,'zoı s Vali Yardımcısı

/
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§oN ııüXüMLğ,§

I _ L,YGULAMAyA İLİşKiN DİĞER HÜKÜMLf,R

Bu yöneıge; İ.iatay İl Kütitr ve Turizm Müdür!üğü ve ,ilgili tkymakamlıklarça yğt€rincğ
çoğaltılmak suretiyle dağıtılacak ve kurum intemet sitelerinde yayırüanacaİtıı.

lİ - YÖN8RGED§Kİ BOşLUKLAR

Bu Yönergede yeı almayaı hususlaı ilgili mevzuatlara göre yilrilttilür.

ııI_YüRÜRLİ,X

Bu Yöneıge oıay tl3 O;l eOlSl tarihiıden itibaren yilrtirlüğe gireı.

rv*yÜRÜTME

Bu Yönerge hükiirılerini Hatay Valisi 1trtltitı.

!{ , ı{
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