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SU ÜSTÜ SPORLARINA İLİŞKİN ESASLAR

1.  Turizm amaçlı sportif faaliyet nedir?

Herhangi bir spor disiplininin veya birden fazla 
spor disiplininin kurallarının tamamen veya 
kısmen uygulanması ile turiste yaptırılan, turistle 
birlikte yapılan veya turistler için organize edilen 
sportif faaliyetleri ifade eder.

2.  Deniz turizm aracı nedir?

24 Temmuz 2009 tarihli; 27298 sayılı Resmi 
Gazete’de yürürlüğe giren Deniz Turizmi 
Yönetmeliği’nde; deniz turizmi araçları: Deniz 
turizmi hizmetinde gezi, spor, eğlence amaçlı, 
denize elverişlilik belgesine sahip, gerçek ve 
tüzel kişilere ait özel ve ticari yatları, kruvaziyer 
gemileri, günübirlik gezi teknelerini, yüzer otel, 
yüzer lokanta, su üstünde veya su altında 
hareket etme kabiliyetine sahip araçlar ile 
diğer deniz turizmi araçlarını ifade eder. Diğer 
deniz turizmi araçlarına ilişkin 3’üncü maddede 
detaylı bilgi sunulmuştur.

3. Diğer deniz turizmi araçları nelerdir?                        

    a. Diğer deniz turizmi araçları; 24 Temmuz 
2009 tarihli, 27298 sayılı Resmi Gazete’de 
yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği’nde 
tanımlanan deniz turizmi araçları dışında, turizm 
amaçlı su altı ve su üstü faaliyetlerini yapan deniz 
araçları ile teknolojik ve sektörel gelişmeye paralel 
olarak gelişen gezi, spor ve eğlence amacı ile 
faaliyette bulunan araçlardır.   
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   b. Diğer deniz turizmi araçları, yüzer deniz 
turizmi araçları, özel deniz turizmi araçları ve 
turizm amaçlı su altı ve su üstü faaliyet araçları 
olarak  tanımlanmaktadır.

    c. Turizm amaçlı su altı ve su üstü faaliyet 
araçları; yolcularına dalma hizmeti ve eğitimi 
veren, yeterli ve gerekli ekipmana sahip deniz 
aracı ile gezi, spor ve eğlence amaçlı ticari deniz 
araçlarıdır.

    ç. Söz konusu araçlara ilişkin detaylı bilgi 
“Deniz Turizmi Yönetmeliği” 26’ncı maddesinde 
açıkça belirtilmiştir.

    d. Ayrıca, 23 Şubat 2011 tarihli, 27855 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği 
gereğince;

Turizm amaçlı su üstü faaliyet araçları: Su 
üstünde gezi, spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerin 
yapıldığı katamaran, sörf, yelken, kano ve benzeri, 
deniz bisikleti gibi makine dışında güçlerle 
hareket eden ya da deniz motosikleti ve benzeri 
gibi motorlu kişisel deniz araçları ile yedeğince 
banana, ringo gibi şişme deniz oyuncakları, su 
kayağı çekebilen, paraşüt uçurabilen mürettebatlı 
veya mürettebatsız gün içinde kısa sürelerle 
kiraya verilebilen, Bağlama Kütüğü’nde “ticari 
sürat teknesi” olarak kayıtlı deniz araçlarının 
belgelendirilmesinde aşağıda belirtilen nitelikler 
aranacaktır.
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       (1) Bir ticari sürat teknesi,

       (2) İlk yardım eğitimi almış, uluslararası 
geçerli STCW belgesine ve gemicilik ehliyetine 
sahip bir personel,

        (3) Malzeme listesi,

        (4) İlk yardım ekipmanı,

        (5) En az üç dilde uyarı levhaları,

        (6) Kullanılan araçla ilgili dikkat edilecek 
noktaları tanımlayan, karşılıklı sorumlulukları 
belirleyen müşteri sözleşmeleri.

4. Hangi hallerde deniz turizm araçlarının 
yaptığı faaliyetler yolcu taşıma olarak kabul 
edilmez?

Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının 
gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılması yolcu 
taşımacılığı sayılmaz.

5.  Deniz turizm araçları yatırım ve 
işletmecisi ne anlama gelmektedir?

Deniz turizmi araçları yatırım ve işletmecisi: 
Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan 
turizm yatırım belgesi ile yatırımı yapan veya 
işletme belgesi almak suretiyle sahip oldukları 
veya kiraladıkları Türk veya yabancı bayraklı 
deniz turizmi araçlarını, mürettebatlı veya 
mürettebatsız olarak gezi, spor ve eğlence 
amacıyla geçici süreler ile kiraya veren, kendi 
ürünlerinin pazarlamasını yapan, gerçek veya 
tüzel kişileri ifade eder.
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6.  Turizm amaçlı yapılan su üstü sporları 
işletmelerinin yükümlülüğü nedir?

Su üstü sporları işletmelerinin yükümlülükleri 
aşağıdadır.

      a. Yeterlilik belgesinde yer alan hususlara 
ilişkin olacak tüm değişiklikler faaliyetten önce 
yazılı olarak Sportif Turizm Kuruluna bildirilir.

      b. Sportif turizm faaliyetine katılanların bir 
listesi acenta tarafından tutulur. Bu listeler İl/
İlçe Sportif Turizm Kurulu, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, denetimden sorumlu Sahil Güvenlik 
Komutanlığı bağlısı unsurlar tarafından 
istendiğinde talep eden kurumlara teslim edilir.

      c. Faaliyet sırasında meydana gelen kaza, 
faaliyeti yapan işletme tarafından derhal 
denizlerden sorumlu kolluk kuvveti olan Sahil 
Güvenlik Komutanlığının bölgedeki en yakın 
Bölge/Grup/Bot Komutanlığına, bölgeden 
sorumlu Liman Başkanlığına ve İl/İlçe Sportif 
Turizm Kuruluna rapor halinde bildirilir.

7.  Parkur nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mülki Amir veya İl/
İlçe Sportif Turizm Kurulu tarafından herhangi 
bir su üstü/su altı spor faaliyetinin icrası amacıyla 
belirlenmiş ve uygun işaretlerle ayrılmış alandır. 
23 Şubat 2011 tarihli, 27855 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm 
Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği gereğince 
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sportif turizm faaliyetleri Valiliklerin her yıl 
belirleyerek ilan edecekleri alanlarda yapılacaktır. 
Bu kapsamda Valilikler tarafından;

    a. Müşteriler ile ilişkilerin yürütüleceği, 
malzemelerin ve üç dilde uyarı levhalarının 
bulunduğu sahildeki irtibat noktası,

     b. Su üstü sporlarının yapılacağı emniyetli 
deniz alanı ile kıyısındaki istasyon arasında 
su üstü araçlarının güvenli giriş ve çıkışlarını 
sağlayan şamandıralarla markalanan, yüzme 
alanlarından ayrılmış emniyetli deniz alanı, 
oluşturulabilmektedir.

8. Yeterlilik belgesi nedir?

Sportif turizm faaliyetlerinde bulunmak 
isteyenlere; 23 Şubat 2011 tarihli, 27855 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği 
gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 
sportif faaliyet için yapılacak başvuruya İl/İlçe 
Sportif Turizm Kurulu tarafından verilen izin 
belgesidir.

      9. Sportif Turizm Faaliyeti Yeterlilik 
Belgesi nasıl temin edilir ve temin edebilmek 
için neler gereklidir?

    a. Sportif turizm faaliyetlerinde bulunmak 
isteyenlere; 23 Şubat 2011 tarihli, 27855 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği 
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gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilecek 
izin için, yapılacak başvuruya İl/İlçe Sportif 
Turizm Kurulu tarafından verilecek Yeterlilik 
Belgesi eklenmek zorundadır. Yeterlilik belgesi İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü/İl Turizm Danışma 
Müdürlüğünden temin edilir. 

    b.  Yeterlilik belgesi her sportif turizm faaliyet 
türü için ayrı ayrı düzenlenir.

    c.   Yeterlilik belgesi alabilmek için;

         (1) Başvuru yazısı,

         (2) Seyahat acentası işletme belgesi,

         (3) Turizm amaçlı sportif faaliyette 
çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri 
belirten listesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen 
işe giriş belgesinin onaylanmış sureti ya da Sosyal 
Güvenlik Kurumunca düzenlenmiş liste suretleri,

       (4) Sportif faaliyette görevlendirilecek 
personelin sahip olduğu ehliyetin aslı ya da 
onaylanmış sureti,

       (5) Faaliyette kullanılacak malzeme veya 
araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri 
ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı 
suretleri,

       (6) Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan 
personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali 
mesuliyet sigortası poliçelerinin asılları veya 
onaylanmış suretleri,



6 76 7

       (7) Belgeli turizm işletmelerinin tesis 
bünyesinde ve sınırlarında uygulanacak sportif 
faaliyetler için yapacakları başvuruda, seyahat 
acentası işletmesi belgesi yerine turizm işletme 
belgesi,

       (8) Tesis önünde gerçekleştirilecek sportif 
faaliyet işletmecisinin tesis işletmecisi ile farklı 
olması durumunda, tesis işletmecisi ile seyahat 
acentesi veya deniz turizmi aracı işletmecisi 
arasında yapılacak akdin aslı veya onaylı örneği,İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğüne veya İl Kültür ve 
Turizm Danışma Müdürlüğüne teslim edilir. İl/
ilçe Sportif Turizm Kurulları başvuruları inceler, 
“Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği” ve 
söz konusu yönetmelik gereği Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca ilan edilecek diğer şartlara uygun 
olan başvuruların sahiplerine yeterlilik belgesi 
verir.

    ç. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeterlilik belgesi 
ile kendisine başvuran seyahat acentelerinin 
izin taleplerini inceler ve üzerinde süresi, ait 
olduğu sportif turizm faaliyet türü ile parkurun 
belirtildiği sportif turizm faaliyeti izin belgesini 
bir yıldan fazla olmamak kaydıyla düzenler. 
Denizde gerçekleştirilecek su üstü sportif 
faaliyetlerde yeterlilik belgesinden sonra Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca an fazla bir takvim yılını 
kapsayacak şekilde düzenlenecek deniz turizmi 
aracı işletmesi belgesi izin belgesi yerine geçer.

    d. 23 Şubat 2011 tarihli, 27855 sayılı Resmi 
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Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm 
Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği’nin 13’üncü 
maddesinde belirtilen hususlardan herhangi 
birine aykırı faaliyette bulunan kuruluşların 
izin belgeleri Valiliklerce, deniz turizmi işletme 
belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yeterlilik 
belgeleri İl/ilçe Sportif Turizm Kurulunca iptal 
edilir.

10. Turizm amaçlı sportif faaliyetlere ilişkin 
şartlar nelerdir?

Turizm amaçlı sportif faaliyetlere ilişkin şartlar 
aşağıda maddeler şeklinde sunulmuştur.

     a. Sportif faaliyetin bir turizm hareketi olarak 
uygulanması bir seyahat acenteliği hizmetidir. 
Ancak,  23 Şubat 2011 tarihli, 27855 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm 
Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği gereğince 
denizde turizm amaçlı su üstü sportif faaliyette 
bulunacak işletmelerin Kültür ve Turizm 
Bakanlığından deniz turizmi aracı işletme belgesi 
alması zorunludur. 

MAVİ VATAN DENİZLERİMİZ VE DOĞAL 

KAYNAKLARIMIZIN KORUNMASI 

MAKSADIYLA ALO-158 İHBAR HATTINA 

YAPACAĞINIZ İHBARLAR BÜYÜK ÖNEM 

TAŞIMAKTADIR.
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Bu kapsamda, söz konusu belgeye ilişkin olarak 
tesislerin önünde yapılacak sportif faaliyetlerde 
öncelik tesislere ait olacaktır.

       b. Seyahat acentesi olmayan kişi, kuruluş 
ya da işletmeler turizm amaçlı sportif faaliyet 
hizmeti veremezler. Ancak, 23 Şubat 2011 tarihli, 
27855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet 
Yönetmeliği gereğince; gerçek ve tüzel kişilerce 
denizde gerçekleştirilecek su üstü sportif 
faaliyetleri için Kültür ve Turizm Bakanlığından 
deniz turizmi aracı işletme belgesi alınması 
nedeniyle bu işletmeler için seyahat acentesi 
belgesi, tesis işletme belgesi aranmayacaktır.

       c. 23 Şubat 2011 tarihli, 27855 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm 
Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği’nin 2’nci 
maddesinin ikinci fıkrası hükmünde belirtilen 
kuruluşlarca düzenlenecek faaliyet ile turistik 
işletme belgeli tesisler bünyesinde ve tesis sınırları 
içinde yapılacak faaliyetler bu madde kapsamı 
dışındadır.

     ç. Sportif turizm faaliyetine konu sporun 
uygulanmasında, o sporun yapılması için 
oluşturulmuş ulusal federasyonlar veya 
kuruluşlar, böyle bir kuruluş ya da federasyon 
yoksa uluslararası kuruluşlar tarafından 
belirlenmiş kurallara uyulur.
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     d. Sportif turizm faaliyeti, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Mülki Amir veya  İl/İlçe Sportif Turizm 
Kurulu tarafından her yıl belirleyip ilan edeceği 
alanlar içinde yapılır. Her sportif turizm faaliyet 
türü için parkurlar ayrı ayrı belirlenir. Özel 
parkur gerektirmeyen sportif faaliyetleri de ayrıca 
belirtilir. 

     e. Sportif turizm faaliyeti yapacak seyahat 
acenteleri ve turizm işletme belgeli tesisler her 
yıl, her sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak 
üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığından, 23 
Şubat 2011 tarihli, 27855 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı 
Sportif Faaliyet Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde 
izin alır. Ancak, 23 Şubat 2011 tarihli, 27855 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği 
gereğince; 

          (1) İşletmelerce her yıl her turizm amaçlı 
sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak üzere söz 
konusu Yönetmelik’te belirtilen şekilde Valilikten 
izin alınacak,

        (2) Denizde gerçekleştirilecek turizm amaçlı 
su üstü sportif faaliyet için Kültür ve Turizm 
Bakanlığından deniz turizm araçları işletme 
belgesi alınmasının zorunlu olması nedeniyle 
bahse konu belge izin belgesi yerine geçecektir.            

   f. İzin belgesi talebinde bulunan acente ve 
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işletme belgeli tesisler 23 Şubat 2011 tarihli, 
27855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet 
Yönetmeliği’nde belirtilen niteliklerin yanı sıra 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilan edilecek, 
aşağıda belirtilen şartlara da haiz olmak 
zorundadır.

          (1)  Kullanılacak zorunlu malzeme ve araçlar 
listesi,

          (2)  Personel için zorunlu ehliyet sınıfı,

          (3)  Gerekli niteliklere haiz transfer aracı 
(gerektiğinde),

          (4) 15 Haziran 1997 tarihli, 23020 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği”nin 
11’inci maddesinin (f) bendinde belirtilen asgari 
tutarı havi sigorta poliçesi,

          (5) Gerekli görülecek diğer hususlara ilişkin 
şartlar,

          (6) İzin talebinde bulunan işletmelerin 23 
Şubat 2011 tarihli, 27855 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Turizm Amaçlı 
Sportif Faaliyet Yönetmeliği’’nde belirtilen 
niteliklerin yanı sıra Valiliklerce ilan edilecek 
şartlara da haiz olması gerekmektedir.
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11. Turizm amaçlı sportif faaliyetlere 
ilişkin uygulamaları ve yasaklamaları 
belirleyen 23 Şubat 2011 tarihli, 27855 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet 
Yönetmeliği’nin kapsamı nedir?

Adı geçen yönetmelik, sportif turizm faaliyetinin 
yapılmasına ilişkin uyulması zorunlu şartları 
kapsar. İlgili mevzuata uygun faaliyet gösteren 
spor kulüpleri ve ilgili Federasyonların kendi 
sporcuları arasında veya başka ülke sporcuları 
arasında düzenleyecekleri faaliyet bahse konu 
yönetmelik dışındadır.

12. Deniz turizmi araçları yatırım ve 
işletmeciliğini kim nereden izin alarak 
yapabilir? Hangi amaçlar için faaliyette 
bulunabilirler?

     a. Gerçek ve tüzel kişiler, Kültür ve Turizm 
Bakanlığından belge alarak deniz turizmi araçları 
yatırım ve işletmeciliği yapabilirler. 

     b. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli 
deniz turizmi araçları 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu’nda belirtilen amaçlar dışında faaliyette 
bulunamazlar.

13. Deniz turizmi araçları yatırım ve 
işletmeciliğine ilişkin hususlar hakkında 
bilgi verir misiniz?

    a. Deniz turizmi araçları işletmecileri, 
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mülkiyetlerinde bulundurdukları veya 
kiraladıkları deniz turizmi aracını, mürettebatlı 
veya mürettebatsız olarak gezi, spor, eğlence 
amacıyla kiralayan, pazarlamasını yapan, Kültür 
ve Turizm Bakanlığından belgeli gerçek ve tüzel 
kişilerdir.

    b. Kültür ve Turizm Bakanlığından verilen 
yatırım ve işletme belgeleri, belgede isimleri 
yazılı gerçek veya tüzel kişilere ait  olup, Kültür 
ve Turizm Bakanlığının izni alınmadan üçüncü 
kişilere devredilemez.

    c. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli 
deniz turizmi araçları işletmeleri münhasıran 
seyahat acenteleri tarafından yapılan faaliyetleri 
yapamaz, tur, paket tur ve transfer hizmetleri 
düzenleyemez. Düzenlemeleri halinde 1618 
sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri 
Birliği Kanunu kapsamında cezalandırılırlar. 
Deniz turizmi araçları işletmelerinin kendi 
ürünlerini pazarlamaları, rezervasyon yapmaları 
ve satmaları, deniz turizmi araçlarının seyr-ü 
seferinde yolcu taşımaları seyahat acenteliği 
sayılmaz. Seyahat acenteliği faaliyeti yürütenlerin 
deniz turizm araçları işletme belgesi iptal edilir.

    ç. Gerçek ve tüzel kişiler, turizm yatırımı belgesi 
almadan doğrudan turizm işletmesi belgesi 
taleplerinde 24 Temmuz 2009 tarihli, 27298 sayılı 
Resmi Gazete’de yürürlüğe giren “Deniz Turizmi 
Yönetmeliği”nin 28’inci maddesinin birinci 
fıkrasının (ç) ve (d) bentleri hariç, 28’inci ve 
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29’uncu maddelerde belirtilen belgelerle Kültür ve 
Turizm Bakanlığına yazılı olarak başvurur.

    d. Ayrıca, 23 Şubat 2011 tarihli, 27855 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği 
gereğince; 

       (1) Turizm amaçlı su üstü sportif faaliyet 
araçlarına ilişkin başvurular İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüklerine yapılacak,

       (2) Söz konusu talepler, “Turizm Amaçlı 
Sportif Faaliyet Yönetmeliği” gereğince 
oluşturulan İl/İlçe Sportif Turizm Kurullarında 
değerlendirilecek,

       (3)  Bahse konu kurullarda yapılacak 
inceleme, değerlendirme ve İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünce yapılacak denetleme sonucu, 
uygun görülen başvurular, düzenlenecek 
yeterlilik belgesi ve denetim raporu ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığına gönderilecek ve söz 
konusu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
belgelendirilecek,

       (4) İşletmelerin dosyaları İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüklerinde, teminatları ise ilgili 
saymanlıkta muhafaza edilecektir.

14. Deniz turizmi araçları belge devri 
başvurusu nasıl yapılır?

Deniz turizmi araçları yatırım ve işletmelerinin 
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belge devrine ilişkin taleplerde, deniz turizmi 
araçları yatırımcısı veya işletmecisi, işletmenin 
durumuna göre, yatırım ve işletme belgesi 
başvurularında belirtilen belgelerin aslı veya 
aslını vermeye yetkili merci tarafından veya 
aslı gibidir şeklinde noterce onaylanmış sureti 
ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına yazılı 
olarak başvurur. Ayrıca, 23 Şubat 2011 tarihli, 
27855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet 
Yönetmeliği’nde de bu konuda belirtilen hususlara 
dikkat edilecektir.

15. Yabancı bayraklı deniz turizmi 
araçlarının Türk Bayrağı çekme hususları 
nedir?

    a. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 
27’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 823’üncü 
maddesine bağlı kalmaksızın, Kültür ve Turizm 
Bakanlığından belgeli deniz turizmi araçları 
işletmelerinin “Deniz Turizmi Yönetmeliği”nin 
35’ inci maddesi uyarınca kiralanan yabancı 
bayraklı deniz turizmi araçlarına kira süresince 
Türk bayrağı çekilmesine izin vermeye Kültür ve 
Turizm Bakanlığı yetkilidir. 

    b. Bu şekilde Türk bayrağı çekilen deniz turizmi 
araçlarından deniz turizminin geliştirilmesi için 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca her yıl belirlenen 
miktarda altyapı hizmetlerine katkı payı alınır. 
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    c. Söz konusu katkı payı Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğüne yatırılır.

    ç. Söz konusu hususa ilişkin olarak 23 Şubat 
2011 tarihli, 27855 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı 
Sportif Faaliyet Yönetmeliği gereğince; 

        (1) Hazırlanacak başvuru dilekçesinde, Türk 
bayrağı çekilmesi talep edilen yabancı bayraklı 
yatın adı, bayrağı, kira süresi belirtilecek,

        (2) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 
Türk bayrağı çekme talebi uygun görülen deniz 
araçları için Makam Olur’u ile belge düzenlenerek 
ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi 
sağlanacaktır.

16.  Türk bayrağı çekilmesine ve Türk 
bayrağı çekmesi yasak olan deniz turizmi 
araçlarına Türk bayrağı çekilmesine hangi 
makam izin vermeye yetkilidir?

Türk bayrağı çekemeyen deniz turizmi araçlarına, 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 823’üncü 
maddesine bağlı kalmaksızın, Türk bayrağı 
çekilmesine izin vermeye Kültür ve Turizm 
Bakanlığı yetkilidir.

17. Turizm amaçlı su üstü sporlarında 
“Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet 
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Yönetmeliği” gereğince yasaklanan hususlar 
nelerdir?

     a. İzinsiz olarak,

     b. Bakanlıktan alınan izin belgesinde belirlenen 
türün dışında,

     c. Bakanlıkça ilan edilen parkur dışında,

     ç. Sportif Turizm Kurullarınca verilen yeterlilik 
belgesi kapsamında olmayan malzeme-araç ve 
personel ile sportif turizm faaliyetinde bulunmak,

18. İl /İlçe Sportif Kurulları nasıl oluşur?

   a. 23 Şubat 2011 tarihli, 27855 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Turizm 
Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği’’nin belirlediği 
görevleri yapmak, turizm amaçlı sportif faaliyette 
bulunmak isteyenlerin taleplerini incelemek, 
yeterlilik belgesi düzenlemek, söz konusu 
yönetmeliğin uygulanması için gerekli çalışmaları 
yapmak, denetimi sağlamak için, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek 
bölgelerde İl/ilçe Sportif Turizm Kurulları kurulur.

   b. Kurul üç aşamada oluşur.

       (1) Seyahat acentelerinin başvurularında 
kurul; bulunduğu İl/İlçede Vali/Kaymakam/
İl Kültür ve Turizm Müdürü/İl Kültür Turizm 
Danışma Müdürü/Gençlik ve Spor Müdürü 
ve TÜRSAB tarafından belirlenen bir seyahat 
acentesi temsilcisi olmak üzere 4 kişi, daimi 
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inceleme yapacağı faaliyet türüne uygun olarak da 
bir uzman kişinin katılımıyla 5 kişiden oluşur.

       (2) Belgeli turizm işletmelerinin 
başvurularında kurul; bulunduğu İl/İlçede Vali/
Kaymakam, İl Kültür ve Turizm Müdürü/İl 
Kültür Turizm Danışma Müdürü/Gençlik ve 
Spor Müdürü ve tesisin üyesi olduğu kuruluş 
tarafından belirlenen bir turizm işletmesi 
temsilcisi olmak üzere 4 kişi, daimi inceleme 
yapacağı faaliyet türüne uygun olarak da bir 
uzman kişini katılımıyla 5 kişiden oluşur.

        (3) Denizde gerçekleştirilecek su üstü 
sportif faaliyetlerde  bulunacak işletmelerin 
başvurularında kurul; İl’de Vali, İlçe’de 
Kaymakam, İl Kültür ve Turizm Müdürü, 
İl Gençlik ve Spor Müdürü, Liman Başkanı, 
bölgedeki Sahil Güvenlik Bölge/Grup/Bot 
Komutanı veya görevlendireceği kişi, Deniz 
Ticaret Odasının ilgili meslek temsilcisi olmak 
üzere 6 kişi, daimi inceleme yapacağı faaliyet 
türüne uygun olarak da bir uzman kişinin katılımı 
ile 7 kişiden oluşur. Vali/Kaymakam/Kurul 
Başkanı, İl Müdürü/Danışma Müdürü ikinci 
başkan olarak görev yapar. Kurulun yazışmaları 
ve sekretaryası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/
İl Kültür Turizm Danışma Müdürlüğü bünyesinde 
yerine getirilir.

         (4) İl/İlçe Sportif Turizm Kurullar 
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başkanlarının çağrısıyla toplanır. Kararlar oy 
çokluğu ile alınır. 

19. Turizm amaçlı  su üstü sporlarında 
dikkate alınması gereken başka bir konu var 
mıdır?

    a. Münferit olarak sportif turizm faaliyet 
alanlarından yararlanmak isteyen kişiler, gerekli 
ehliyet sahibi olmaları halinde “Turizm Amaçlı 
Sportif Faaliyet Yönetmeliği”ndeki şartlar dışında 
ancak faaliyetin genel güvenlik kurallarına uygun 
olarak sportif faaliyette bulunabilirler. 

    b. “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği” 
rafting, paragliding, handgliding, su altı ve su 
üstü sporları (araca bağlı ya da bağımsız), bincilik, 
dağcılık, oto ve motokros, mağaracılık ve benzeri 
turizm faaliyetlerine konu, spor türleri ve turizm 
çeşitliliği olarak gelişecek diğer turizm türlerinin 
uygulanmasında, yürürlükteki spor kurallarını 
ve faaliyette kullanılacak araçların niteliklerini 
düzenleyen mevzuatla birlikte geçerlidir.

DENİZLERİMİZDE SPORTİF , 
TİCARİ FAALİYETLERİNİZDE CAN 

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN, CAN YELEĞİ VE 
CAN SİMİDİNİZİ VE DİĞER ASGARİ 

EMNİYET TEÇHİZATINIZI YANINIZDA 
BULUNDURMAYI İHMAL ETMEYİNİZ.
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SU ÜSTÜ SPORLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT

1. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,

2. 24 Temmuz 2009 tarihli, 27298 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz 
Turizmi Yönetmeliği,

3. 23 Şubat 2011 tarihli, 27855 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm 
Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği,     

4. 03 Mart 1990 tarihli, 20450 sayılı Türk 
Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak 
Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik,

5. 28 Nisan 2012, 27656 sayılı Deniz Turizmi 
Yönetmeliği Uygulama Tebliği.

Yukarıda belirtilen mevzuata, www.sgk.tsk.tr, 
www.denizcilik.gov.tr ve www.resmigazete.gov.
tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Konuya 
ilişkin mevzuatta olabilecek değişiklikler ile bu 
broşürdeki ilgili hususlar da değişecektir.








