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olan durumlar ile çözüm yollarının belirlenmesi yönünde yapılmış bir 
araştırmadır. Belirtilen konulara ilişkin ilgili taraflarla yapılan toplantılar, 
alanda yapılan incelemeler, gözlemler ve denetimler sonucu elde edilen 
bulgulara dayanılarak bir uygulama talimatı oluşturulmuştur. 

 
Araştırma çıktılarının kamu kurumlarına, özel ve gönüllü spor 

kuruşlarına ve sportif faaliyet gösteren işletmelere yararlı olabilecek veriler 
sağlayacağına ve katkıda bulunacağına inanılmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Sportif faaliyetler, turizm amaçlı su altı ve su üstü 

sportif faaliyetler, sportif faaliyet kurulu. 
 

THE CODES REGARDING TOURISM INTENDED 
UNDERWATER AND SURFACE WATER SPORTS ACTIVITIES 
AND PROVINCIAL CULTURE AND TOURISM DIRECTORATE 

PRACTICES  
 

ABSTRACT 
 

Nowadays, the sport is more than being a set of activities just to 
strengthen people's physical and mental aspects but by reaching a massive 
dimension also began to stand out with its economic value-creating function. 
When looking at trends in world tourism, sport organizations forming an 
important sector and the rapidly increasing number of visits for sport purposes 
are remarkable. For this reason, services concerning sports are perceived as one 
of the important service areas in public administration. Accordingly, in 
developing and disseminating sports, for implementing certain quality standards 
of the services offered, the importance and necessity of local governments and 
federations as well as relevant public institutions/organizations is obvious.  

 
In this study, the literature review relevant with sport activity has been 

conducted and the Provincial Directorate of Youth Services and Sports, the 
Provincial Culture and Tourism Directorate, the Port Authority and the related 
federations have been consulted for supplying the necessary statistical data. In 
this context, the duties and responsibilities of the public administration 
organizations, local authorities and federations regarding sports are determined 
as well as the codes of practice about water sports activities. Tourism intended 
sportive activities are underwater sports, surface water sports, land sports and 
other tourism intended sports. But in this study, of these, only the mentioned 
underwater and surface water sports are involved.    

 
This study seeks to determine the underwater and surface sports 

activities, services offered, the extent to which the requirements are met by the 
sports infrastructure and superstructure in Izmir and also the problems and 
solutions to these problems according to the relevant managers, entrepreneurs 
and athletes. According to the findings obtained as a result of the meetings with 
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relevant parties on the issues mentioned, observations and inspections, an 
application instruction has been created and put into effect.  

 
Research outcomes are believed to contribute and will provide useful 

data to public institutions/organizations, private and voluntary sports 
organizations and to businesses on sports activities. 
 

Keywords: Sportive activities, tourism intended underwater and surface 
water sportive activities, the council of sports activities. 

1. GİRİŞ  
 

Spor gerek performans, gerek boş zaman değerlendirme, gerekse 
iyileştirici ve koruyucu boyutu ile insan yaşantısının vazgeçilmez bir 
parçasıdır (http://www.sporbilim.com). Ülkemiz sporun her türünün 
yapılabileceği başta gençler olmak üzere her toplumsal kesime yönelik 
imkânlar sunan bir coğrafik konuma sahiptir. 

 
Türkiye, Ege Denizi’ndeki 2564 kilometrelik kıyısı ile Akdeniz 

ülkelerinin birçoğundan daha uzun bir kıyı şeridine sahiptir. Ege Bölgesi, 
korunaklı koyları, uygun deniz koşulları ve elverişli iklimi nedeniyle 
deniz turizmi için uygun bir coğrafyadadır. Bölgenin kıyı çizgisi kuzeyde 
Çanakkale’ye güneyde de Batı Akdeniz Bölgesi’ne kadar uzanmaktadır 
(Bezirgan, 2000). Böylesine uzun bir kıyı hattına sahip olan bölge su altı 
ve su üstü sporları için son derece elverişli ortamlar sunmaktadır. 
 

Önceleri turistlerin eğlence ve boş zamanını değerlendirme gibi 
amaçlarla tercih ettikleri, ancak günümüzde su sporları bakımından 
uluslararası platformlarda öne çıkan dalış, kitesurf, windsurf ve yelken 
branşları profesyonel spor türleri olarak federasyonlara bağlı 
gerçekleştirilmektedir. Bunların yanı sıra özellikle turistlerin yoğun 
olduğu kıyı kesimlerinde tercih edilen jet-ski, deniz paraşütü, su kayağı, 
kano, banana, katamaran, deniz bisikleti vb. gibi deniz turizmi araçları ile 
yapılan eğlence amaçlı spor türleri de bulunmaktadır. Ancak, su sporları 
konusunda ülkemizin yeterli altyapı ve üstyapıya sahip olduğunu 
söyleyemeyiz. 629 km.lik kıyı bandına sahip olan İzmir İlinde yukarıda 
bahsedilen su sporlarının tamamını yapmaya uygun alanlar mevcut 
olmasına rağmen yeterli alt yapı, tesis, donanım, kalifiye hizmet elemanı 
ve eğitmen olmadığından bu alanlardan yeterince faydalanılamamaktadır. 

  
Halen aktif olarak işletilen bazı alanlardaki faaliyetlerin su 

sporları konusunda belgelendirilmemiş işletmeler kanalıyla yapılması, 
belgelendirilmiş olan bazı işletmelerin ise kıyıda irtibat bürosu olarak 
derme-çatma yapılarda hizmet sunmaya çalışması, altyapı ve üstyapı 
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eksikliği, yaşanan sorunlardan bazılarıdır. Ayrıca, uygulamalar 
konusunda İlçe Belediyeleri arasında farklı yaklaşımlar söz konusu 
olmaktadır. Kimi belediyeler işyeri açma ruhsatı verirken, kimileri Kıyı 
Kanunu’nun yasal bir engel olduğu gerekçesiyle ruhsat verememektedir. 
Keza, tesis sahiplerinin uygulamalar konusundaki bilgisizliği ve sadece 
ticari kazanç beklentisinde olup, gelişigüzel uygulamaların yaratacağı 
riskleri göz ardı etmeleri, hizmet sunan personelin yetersizliği ve 
eğitimsizliği, turistlerin ve denizden yararlanan yöre halkının can 
güvenliğinin dikkate alınmaması ciddi sorunlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

 
Ancak, yaşanan tüm bu sorunların önüne geçmek üzere son 

yıllarda Turizm Amaçlı Su Altı ve Su Üstü Sportif Faaliyetlere yönelik 
yasal düzenlemeler yapılmakta,  hizmetlerde standardizasyon sağlanması 
ve faaliyetlerin güvenli biçimde sürdürülebilmesi için uygulamaya 
yönelik önlemler alınmaktadır. Sportif Turizm Kurulları tarafından 
turizm sezonunda daha yoğun olmak üzere denetimler yapılmaktadır. 

 
Deniz turizmi etkinliklerinden olan turizm amaçlı su sporları 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde altyapı ve üstyapıya ilişkin 
düzenlemelerin yanı sıra ulusal mevzuatın hızla gelişmekte olan turizm 
amaçlı su sporlarına adaptasyonu ve kalifiye hizmet personeli 
yetiştirilmesi konusunda yapılacak çalışmalarla birlikte üstyapıya ilişkin 
birçok etkinliğin uyum içinde yürütülmesiyle azami fayda ve 
profesyonellik sağlanacaktır. Şüphesiz ki, plansız ve yetersiz bir şekilde 
yönetilen sektördeki büyüme ve gelişme doğal çevreye, turizme, deniz 
turizminden yararlanan kesimlere ve hatta sporcuya zarar verecektir. 

 
2. İZMİR İLİNDE YAPILAN TURİZM AMAÇLI SPORTİF 

FAALİYETLER 
 

Sporun literatürde farklı tanımları yapılmıştır. Çünkü yapılış 
amacına göre spora değişik anlamlar yüklenebilmektedir. Erkal (1982)’a 
göre spor; “ferdin tabii çevresini beşeri çevre haline çevirirken elde ettiği 
kabiliyetleri geliştiren, belirli kurallar altında araçlı ve araçsız, ferdi 
veya toplu olarak, boş zaman faaliyeti kapsamı içinde veya tam zamanını 
alacak şekilde meslekleştirerek, yaptığı sosyalleştirici, toplumla 
bütünleştirici, ruh ve fiziği geliştiren, rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel 
bir olgudur” (s. 119). Başka bir tanıma göre; spor, tek basına ve toplu 
olarak yapılan, kendine özgü kuralları olan, genelde yarışmaya dayanan 
bedensel ve zihinsel yeteneklerinin gelişimini sağlayan, eğitici ve 
eğlendirici uğraşlardır (Morpa, 1997; 249).  
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Sosyal yararları dışında spor, yapıldığı yerleri ve 
organizasyonları, bulundukları bölgeleri tanıtmakta, sosyal içerik 
bakımından geliştirmekte ve bölgelerin gelişimini hızlandırabilmektedir. 
Dolayısıyla bu başlıca sebepler sporun ve spor ile ilgili yerin, mekânın, 
alanın, tesislerin ve organizasyonların önemini ortaya koymakta yeterli 
göstergelerdir. Sporun sosyal birleşme, kişisel gelişim, ulus ve ülke 
tanıtımı gibi konulara olan büyük etkisi, spor yerleri, alanları, mekânları 
ve tesislerinin de önemini ortaya koymaktadır (Dere, 2010). Dolayısıyla,  
spor faaliyetlerinin belli kurallara dayandırılması ve alınacak ilke 
kararlarına göre hareket edilerek uygulamaya yönelik hizmet 
standartlarının belirlenmesi gerekmektedir. 
 

Sporun doğasında olan karşılaşmalar, beraberinde seyahatleri 
zorunlu kılarken, birçok doğa ve macera sporu için de sporcular değişik 
bölgelere seyahat etmektedirler. Diğer yandan yapılan çalışmaların, 
turizmde talebin daha aktif tatillere yöneleceğine ve geleneksel güneş-
deniz-kum tatillerinin toplamdaki payının azalacağına işaret etmesi, 
turizm ve spor sektörlerinin birbirleri için önemini açıkça ifade 
etmektedir (Sönmez, 2006). Günümüz turist profilinde artık klasik turizm 
anlayışından farklı olarak, değişik sportif faaliyetlere katılan, amatör veya 
profesyonel olarak spor yapmak amacı ile seyahat eden ve spor yapmaya 
elverişli çeşitli turizm bölgelerini ziyaret eden turizm anlayışı vardır. Bu 
durum turizm arzını çeşitlendirmekte, turizm gelirinin artmasını 
sağlamaktadır. Bu bağlamda, Turizm amaçlı sportif faaliyetler; 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 su altı, su üstü sporları, kara 
sporları ve benzeri turizm faaliyetlerine konu spor türleri ve turizm 
çeşitliliği olarak gelişecek diğer sportif faaliyetler olarak belirtilmektedir 
(Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği, R.G.2011). 

 
Sportif turizm faaliyetleri sadece, 23.02.2011 tarihli Resmi 

Gazete’de yayınlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği’nce 
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli izinleri alan, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgeli tesis, seyahat acentesi (sadece 
karadaki sportif faaliyetleri yapar) ve deniz turizmi aracı işletmeleri 
vasıtasıyla yapılabilmektedir. Ancak, denizde turizm amaçlı su altı ve su 
üstü sportif faaliyetlerde bulunacak tesis ve diğer işletmelerin, ayrıca 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 24.7.2009 tarih, 27298 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi 
Yönetmeliği uyarınca belgelendirilmiş Deniz Turizmi Aracı İşletme 
Belgesi alması zorunlu kılınmıştır. Sportif turizm faaliyetlerinin, her yıl 
Valiliklerce ilan edilecek parkur alanları içinde yapılabileceği ve 
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işletmelerin, her yıl turizm amaçlı sportif faaliyetin her türü için ve her 
parkur için ayrı ayrı izin alması yönünde yasal zorunluluk getirilmiştir.  
 

Sporda ön koşul can güvenliğinin sağlanarak olası risklere karşı 
önlem alınmasıdır. Dolayısıyla Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İşletme 
Belgesinin alınması ve hizmet standartlarına uyulması şarttır. Bu amaçla 
ülkemizde Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği ile belirlenen 
görevleri yapmak, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet taleplerini incelemek, 
Yeterlilik Belgesi verilmesini uygun görmek, Yönetmeliğin uygulanması 
için gerekli çalışmaları yapmak ve denetimi sağlamak üzere Valiliklerce 
belirlenen bölgelerde Sportif Turizm Kurulları oluşturulmuştur. 

 
Sportif Turizm Kurulları; sekreteryasını İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün yaptığı, Kaymakam başkanlığında, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, bağlı bulunulan Liman 
Başkanlığı, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Deniz Ticaret 
Odası Başkanlığı, Su Sporları Federasyonu Başkanlığı temsilcilerinin 
yanı sıra mevzuatta belirtilmemişse de Kurul tarafından uygun görüldüğü 
üzere İlçe Belediye Başkanlığı temsilcilerinden oluşur. 

 
Turizm amaçlı su sporları faaliyetlerinde bulunmak isteyen 

işletmeler; mevzuatta belirtilen belgeler ve talep dilekçesi ile birlikte İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüklerine müracaat etmektedirler (İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü, 2013).  

 
23.02.2011 tarih, 27855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği gereğince, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan sportif faaliyet izni alınabilmesi için, 
yapılacak başvuruya Sportif Turizm Kurulu tarafından verilecek 
Yeterlilik Belgesi ve Deniz Turizmi Araçları İşletme Belgesi’nin 
eklenmesi zorunludur. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından denizde 
gerçekleştirilecek turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetler için, 
deniz turizmi aracı işletmesi belgesi, diğer faaliyet türleri için acente 
belgesi alınması söz konusu Yönetmelikte şart koşulmuştur. Sportif 
Turizm Kurulu’nca değerlendirilip Yeterlilik Belgesi almaya uygun 
görülen işletmelere,  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce düzenlenen ve 
Valilik tarafından onaylanan Deniz Turizmi Araçları İşletme Belgesi 
verilmektedir. 

 
Yönetmelikte belirtilen bir diğer husus; tesis önündeki kıyılarda 

yapılan sportif faaliyetlerde öncelik hakkının tesislere tanınmış olmasıdır. 
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Deniz turizminin önemli bir ayağı olan su sporları gelişme 
potansiyeli en yüksek olan sektörlerden birisidir. Özellikle İlimizde son 
yıllarda ciddi gelişme göstermiştir. Bunun en iyi göstergesi, son beş yıldır 
Çeşme-Alaçatı’da düzenlenen Uluslararası PWA Windsurf Dünya 
Kupası’dır. Kupa, windsurf sporunun ülkemizde gelişmesine ve 
Alaçatı’nın bu alanda dünyanın önde gelen sörf merkezleri arasında yer 
almasına katkıda bulunmaktadır. Dünya çapında bilinen bir windsurf 
merkezinin İlimizde bulunması, artık su sporları faaliyetlerine daha 
profesyonel yaklaşılmasını ve bir standarda kavuşturulmasını kaçınılmaz 
hale getirmiştir.  

 
İzmir İli’nde resmi kayıtlara göre 21 adet su altı, 5 yelken, 14 

windsurf, 5 kitesurf merkezi ve eğlence amaçlı olarak hizmet sunan 38 
adet su üstü sporları tesisi mevcuttur. Söz konusu tesislerin ilçelere göre 
dağılımı Tablo 1.’de görülmektedir. 
 

Tablo 1. Deniz Turizmi Aracı İşletme Belgeli Tesislerin İlçelere Göre 
Dağılımı 

 

2012 Yılı 2013 Yılı 
İlçe 

Su Altı Su Üstü Su Altı Su Üstü 
Çeşme 30 2 3 26 
Dikili 3 2 2 2 
Foça 2 1 2 4 

Menderes 4 11 4 16 
Karaburun 3 2 4 2 
Seferihisar 3 2 5 7 

Selçuk 1 4 1 5 
Urla 1 2 - - 

TOPLAM 47 26 21 62 

Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Brifing Dosyası, 2013. 
 

İzmir İli’nde 2013 yılında turizm amaçlı su sporları faaliyetinde 
bulunan ve Deniz Turizmi Aracı İşletme Belgeli işletme sayısı 83 olup, 
bu rakam 2012 yılsonu itibarıyla 73 olarak tespit edilmiştir. Yine 2013 
yılında en fazla Çeşme ve Menderes (Özdere-Gümüldür kesimi) 
İlçelerinde İşletme Belgeli Tesis faaliyet göstermiştir (İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü, 2013). 

 
Su üstü sporlarından kitesurf, windsurf ve yelken sporları rüzgâr 

kuvveti ile yapıldığından ve kontrol edilmesi oldukça zor sporlar 
olduğundan, deniz trafiği ve can güvenliği açısından risk teşkil eden spor 
türleridir. Dolayısıyla, parkur alanlarının belirlenmesinde, rüzgar hakim 
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yönü, plajın coğrafi konumu ve ikinci konutların yoğunluğu, halk 
tarafından plajın kullanımı gibi hususların mutlaka dikkate alınması 
gerekmektedir. Bu durum göz önüne alınarak, bahsedilen spor türlerinin 
yapılacağı parkurlar; alanda yapılan incelemeler, gözlemler, İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü ve Sportif Turizm Kurulu’na yapılan şikâyetler 
neticesinde gerçekleştirilen denetimler ile birlikte yöre sakinlerinin talep 
ve önerileri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. İzmir’de 2014 
yılında su üstü ve su altı sportif faaliyetlerin yapılacağı parkur alanları 
Tablo 2.’de görülmektedir. 
 

Tablo 2. 2014 Yılı Turizm Amaçlı Su Sporları Parkur Alanı Listesi 
 İlçe-Alan-Yer-Mevkii Faaliyet Türü 
1 Balçova-İnciraltı Gençlik Merkezi Su Altı ve Su Üstü 
2 Çeşme-Altınyunus Otel Plaj Tarafı Su Üstü 
3 Çeşme-Altınyunus Otel Marina Tarafı Yelken Sporu 
4 Çeşme-Pırlanta Plajı Çiftlik Mevkii  Kitesurf 
5 Çeşme-Alaçatı Liman Mevkii Windsurf 
6 Çeşme-Alaçatı Koçak Mevkii Kitesurf 
7 Çeşme-Altınkum Çiftlik Mevkii Su Üstü 
8 Çeşme-Top Burnu Mevkii Dalyan Su Üstü 
9 Çeşme-Çark Plajı Alaçatı Su Üstü 
10 Çeşme-Germiyan Yalısı, Mersin Körfezi Mevkii Kitesurf 
11 Çeşme-BKK.ile Belirlenen Serbest Dalış Alanları Su Altı 
12 Çeşme-Altınyunus Otel Boyalık Su Altı-Kıyı Dalışı 
13 Çeşme-Ontur Otel Dalyan Su Üstü 
14 Çeşme-Kerasus Otel Ayasaranda Su Üstü 
15 Çeşme-Sheraton Otel Ilıca Su Üstü 
16 Çeşme-Ilıca Otel Önü Boyalık Su Üstü 
17 Çeşme-Solto Alaçatı Otel Su Üstü 
18 Çeşme-Boyalık Beach Hotel Boyalık Su Üstü 
19 Çeşme-Luba Beach Otel Ilıca Plajı Bitimi Su Üstü 
20 Çeşme-Alaçatı Beach Resort Plajı Su Üstü 
21 Çeşme-Alaçatı Liman Mevkii Çark Plajı Önü Su Üstü 
22 Selçuk-Efes Prenses Otel Önü Su Üstü-Su Altı-Kıyı 
23 Selçuk-Aqua Fantasy Otel Önü Su Üstü 
24 Selçuk-Richmond Ephesus Otel Önü Su Üstü 
25 Selçuk-Efes Sürmeli Otel Önü Su Üstü 
26 Aliağa-Yenişakran Belediye Plajı Su Üstü 
27 Aliağa-Bozburun Adaları Açığı Su Altı 
28 Dikili-Çandarlı Sahil Plajları Batı Plajı 2863 Sk.  Su Üstü 
29 Dikili-Salihler Köyü Su Üstü 
30 Dikili-Gülkent Plajı Su Üstü 
31 Dikili-Karamürsel Mevkii Su Üstü 
32 Dikili-Kalem Adası Oliviera Resort Otel Önü Su Üstü 
33 Dikili-Kalem Adası Oliviera Resort Otel Önü Su Altı-Kıyı Dalış 
34 Dikili-Çandarlı Tatil Köyü Plajı Su Üstü 
35 Dikili-Çandarlı Çiçekli Sitesi Plajı Su Üstü  
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Tablo 2. 2014 Yılı Turizm Amaçlı Su Sporları Parkur Alanı Listesi 
(Devam) 

 İlçe-Alan-Yer-Mevkii Faaliyet Türü 
36 Dikili-Çandarlı Doğu Sahili Plajı Su Üstü 
37 Dikili-Çandarlı Eyko Plajı Su Üstü 
38 Çandarlı İlk Yankı Mavikum Deniz Kabuğu Plajı Su Üstü 
39 Dikili-Çandarlı Bimeyko Kooperatifi Plajı Su Üstü 
40 Dikili-Denizköy Plajı Su Üstü 
41 Dikili-Merkez Mah. 152 Sk.No:21 Çandarlı Windsurf 
42 Karaburun-Karareis Liman  Su Altı Kıyı Dalış 
43 Karaburun-Karaburun Sahili Yeniliman Su Altı Kıyı Dalış 
44 Karaburun-Mordoğan Karaburun Sahil Şeridi Yelken Sporu 
45 Karaburun-Mordoğan Ayı Balığı Koyu Su Üstü 
46 Karaburun-Sahil Cd. No:2 Ardıç Mordoğan Su Üstü 
47 Karaburun-Duma Beach Kafeterya Önü Windsurf 
48 Foça-Birinci ve İkinci Mersinaki Koyları Su Üstü 
49 Foça-Club Phokai Otel Plajı Yelken, Windsurf 
50 Foça-Orak Adası Azmağı Su Üstü, Yelken 
51 Foça-Orak Adası Açığında Kitesurf Kitesurf 
52 Foça-Üçüncü Mersinaki Koyu Hanedan Plajı  Su Üstü 
53 Foça-Üçüncü Mersinaki Koyu Hanedan Plajı Windsurf 
54 Foça-Foça-Küçükayanı Koyu Plajı Su Üstü 
55 Foça-Foça-Kosova Plajı Su Üstü 
56 Foça-Acar Kamping Plajı Su Üstü 
57 Foça-Mambo Beach Club Su Üstü 
58 Foça-Yeni Foça Halk Plajı Su Üstü 
59 Foça-BKK. İle Belirlenen Serbest Dalış Alanları Su Altı 
60 Foça-İngiliz Br. 394 Sk.Halk Plajı Windsurf Mrk. Su Üstü 
61 Foça-İsmet Paşa Mah. Bueno Beach Plajı Önü  Su Üstü 
62 Menderes-14 Evler Havacılar Kampı Su Üstü 
63 Menderes-Ondörtevler Sahili Su Üstü 
64 Menderes-Orta Mahalle Doğanbey Motel Yanı Su Üstü 
65 Menderes-Ahmetbeyli Sahil Plajı Su Üstü 
66 Menderes-Otelalan Carpe Diem Otel Plajı Su Üstü/Su Altı 
67 Menderes-Denizatı Tatil Köyü Su Üstü 
68 Menderes-Club Yalı Resort Su Üstü/Su Altı 
69 Menderes-Cactus Hotels Club Yalı Su Üstü/Su Altı 
70 Menderes-Cactus Club Cactus Paradise Su Üstü/Su Altı 
71 Menderes-Club Hotel Maksima Su Üstü/Su Altı 
72 Menderes-Grand Efe Otel Sahili Su Üstü 
73 Menderes-Grand Efe Otel Sahili Su Altı-Kıyı Dalış 
74 Menderes-Club Yalı Paradıse Beach Su Üstü 
75 Menderes-Club Sultan  Su Üstü-Su Altı 
76 Gümüldür Belediye Plajı Damla Hotel Yanı Su Üstü 
77 Menderes-Eski Damla Hotel Yanı Yeni Cactus Paradise 

Otel Sahil Plajı Güney Kısmı  
Su Üstü 

78 Menderes-Pasha Otel Önü Plaj Parkuru  Su Üstü 
79 Menderes-Özdere Mh. Doğan Motel Yanı, Orta 

Mh.Plajı Gençlik Parkı 
Su Üstü 

80 Gümüldür Resort Otel Batı Halk Plajı Arşa Cafe  Su Üstü 
81 Menderes-BKK. ile Belirlenen Serbest Dalış Alan. Su Altı 
82 Seferihisar-Doğanbey Galinos Mevkii Su Üstü 
83 Seferihisar-Eforya Otel Paljı Su Üstü 
84 Seferihisar-Doğanbey Sahil Plajı Su Üstü 
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Tablo 2. 2014 Yılı Turizm Amaçlı Su Sporları Parkur Alanı Listesi 
(Devam) 

 İlçe-Alan-Yer-Mevkii Faaliyet Türü 
85 Seferihisar-Ürkmez Sahil Plajı Su Üstü 
86 Seferihisar-Taşkesen Kayası Civarı Su Üstü 
87 Seferihisar-Çiçek Ada Plajı Su Üstü 
88 Seferihisar-Club Teos Tatil Köyü Plajları Su Üstü-Su Altı-Kıyı 
89 Seferihisar-Kır Atlantis Otel Su Üstü-Su Altı-Kıyı  
90 Seferihisar-BKK.ile Belirlene Serbest Dalış Alan. Su Altı 
91 Urla-İçmeler Koyu Windsurf-Kitesurf 
92 Urla- BKK. ile Belirlenen Serbest Dalış Alanları Su Altı 

Kaynak: www.izmirkulturturizm.gov.tr 
 

İşletmelerin Yeterlilik Belgesi ve Deniz Turizmi Araçları İşletme 
Belgesi alabilmeleri için aşağıdaki belgeleri ve şartları sağlamış olmaları 
gerekmektedir: 

 
1- Başvuru dilekçesi, 
2- Sportif faaliyette görevlendirilecek personelin niteliklerini belirtir 

liste, 
3- Personelin sahip olduğu ehliyetin aslı ya da onaylanmış sureti, (Ayrıca 

yaptığımız çalışmalar sonucu; kitesurf, windsurf ve yelken için; 
Türkiye Yelken Federasyonundan alınmış Eğitmen Belgesi ve Yetki 
Belgesinin zorunlu olması gerektiği tespit edilmiş ve tarafımızca 
hazırlanan Uygulama Talimatları arasında yer almıştır. Su altı sporları 
için ise; 2 Yıldız Eğitmen sertifikalı eğitmen, Rehber-Balık Adam 
sertifikasına sahip en az 1 adet uzman personel ve Gemici Belgesi 
ibrazı gerekmektedir.) 

4- Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun 
kullanım belgeleri,  

5- Eğlence amaçlı sporlar için; tesis önünde yapılacaksa tesisle yapılan 
sözleşme, münferit olarak halk plajlarında yapılacak faaliyetler için 
ise ilgili belediyesinden alınacak işyeri açma ve çalışma ruhsatı, 
(Kitesurf, windsurf ve yelken için; Türkiye Yelken Federasyonu, 
Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı, Özel Beden Eğitimi ve Spor 
Tesisleri Yönetmeliği, Türkiye Yelken Federasyonu Özel Yelken 
Eğitimi ve Spor Tesisleri Talimatnamesine uygun olarak kıyıda bir 
irtibat bürosunun oluşturulması zorunluluğu getirilmiş, ancak büronun 
nitelikleri çalışmalarımız sonucu hazırlanan talimatname ile 
detaylandırılmıştır.) 

6- Müşteri portföyüne göre en az 3 dilde uyarı levhası konulması, 
7- Eğlence amaçlı sporlarda; belirlenen parkurlarda deniz araçlarının 

kullanımı için 15 m. genişliğinde denize doğru 150-200m. mesafede 
belirgin şamandıralarla markalanmış olarak bir giriş çıkış parkuru 
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oluşturulmaktadır. Markalanmış alanların yüzme alanı olarak 
kullanılmaması için ise parkurun her iki tarafına yüzme alanı 
olmadığına dair levha konulmalıdır. İlçe Turizm Amaçlı Sportif 
Faaliyet Kurullarınca kitesurf ve windsurf parkurları halka açık yüzme 
alanlarından ayrı tutulmuştur. Su altı ve su üstü sporları için; 2565 
sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 
belirlenmiş olan tarihi ve doğal sit alanlarında faaliyet yasağı 
getirilmiştir.  

 
Müracaatı mevzuata uygun bulunan başvurular toplanarak Sportif 

Turizm Kurulu tarafından yerinde inceleme yapıldıktan sonra Kaymakam 
başkanlığında değerlendirilerek karara bağlanmaktadır. Uygun 
görülenlere Valiliğin onayladığı “Deniz Turizmi Araçları İşletme 
Belgesi” verilir. Söz konusu belgenin geçerlilik süresi 1 takvim yılıdır. 

 
Sektörün sağlıklı bir şekilde yapılanması, disipline edilmesi ve 

teknik açıdan sağlıklı kontrolünün yapılabilmesi için belli standartların 
oluşması ve yasal bir zemine kavuşturulması önem taşımaktadır. Bu 
amaçla, İzmir İlinde yapılan sportif faaliyetlerin belli standartlar 
çerçevesinde uygulanması ve kaliteli hizmet sunumu için yapılan çalışma, 
uygulamada birlik sağlayacak ve bu alanda İlimizin sektördeki rekabet 
gücünü artıracaktır.  
 
3. ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

 
İzmir İlinde turizm amaçlı su sporları faaliyetlerine yönelik 

sunulan hizmetler, spor alt ve üstyapısının sportif ihtiyaçları karşılama 
düzeyleri hızlı bir gelişme gösteren sektörün gereksinimlerini 
karşılamada yetersiz kalmaktadır. Bu durum yöneticiler, tesis 
işletmecileri ve su sporları faaliyetlerine katılanlar açısından ciddi 
sorunlar yaratmaktadır. Hatta bu alandaki gelişigüzel uygulamalar hem su 
sporlarını yapan, hem de deniz turizminden yararlanan çevredeki diğer 
insanlar için hayati tehlike oluşturabilmektedir. Bahsettiğimiz bu 
sorunların yanında su altı ve su üstü sporlarına son yıllarda gittikçe artan 
bir talebin olması ve Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği’nin 
uygulamasındaki belirsizlikler ilgili tarafların şikayetlerine neden 
olmaktadır. Bu çalışma ile uygulamada yaşanan sorunlara ve 
belirsizliklere çözümler ve bir yol haritası oluşturulması amaçlanmıştır. 
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4. ALAN ÇALIŞMASI  
 
Çalışmada iki yönlü yürütülmüştür. Birincisi Sportif Turizm 

Kurulları ile gerçekleştirilen toplantılar, ikincisi ise sportif faaliyetlerin 
yapılacağı ilçelere bizzat gidilerek parkur alanlarında yapılan inceleme, 
gözlem ve denetimlerdir. Turizm amaçlı sportif faaliyet sektörüne yön 
veren kurum, kuruluş temsilcileri ve işletmecilerin görüşlerini hedefleyen 
saha araştırmasında Sportif Turizm Kurulu ile “toplantılar” düzenlenmiş, 
katılımcılarla turizm amaçlı sportif faaliyetler gerçekleştirilirken 
yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerinin neler olduğu sorularına yanıt 
aranmıştır. Ayrıca, sportif faaliyet alanlarında yaptığımız incelemeler, 
gözlemler, denetimler ile birlikte yöre sakinlerinin talep ve önerileri 
değerlendirilerek sorunların tespiti ve giderilmesine yönelik sonuçlar elde 
edilmeye çalışılmıştır.  

 
4.1. Toplantı Katılımcılarının Belirlenmesi 

 
Sportif faaliyet yapılan ilçelerin her birinde işletmelerden gelen 

taleplere göre ayrı bir Sportif Turizm Kurulu oluşturulur. İzmir’de başta 
Çeşme İlçesi olmak üzere, Menderes, Foça, Dikili, Karaburun, 
Seferihisar, Selçuk, Urla ve Kemalpaşa (bu İlçenin Sportif Turizm Kurulu 
turizm amaçlı kara sporlarına yönelik oluşturulmuştur) ilçelerinde Sportif 
Turizm Kurulu vardır. Söz konusu Kurul üyeleri Turizm Amaçlı Sportif 
Faaliyet Yönetmeliği’ne dayanarak oluşturulur. 2013 yılı boyunca da her 
ilçenin Sportif Turizm Kurulları ile ayrı ayrı toplantılar 
gerçekleştirilmiştir. 
 

Kurul üyesi kurum ve kuruluşlar;  
1-Kaymakam (başkan) 
2-Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı,  
3-Sahil Güvenlik Komutanlığı,  
4-Bağlı bulunulan Liman Başkanlığı temsilcileri,  
5-İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü,  
6-Deniz Ticaret Odası Başkanlığı,  
7-Su Sporları Federasyonu Başkanlığı,  
8-İlçe Belediye Başkanlığı temsilcisi (gerekli görüldüğü takdirde)  
9-Fiilen sektörde faaliyet gösteren taraflardan da katılımcılar 

toplantıya kabul edilmektedir. Örneğin tesis önündeki plajlarda yapılan 
sportif faaliyetlerle ilgili konularda Ege Turistik İşletmeler ve 
Konaklamalar Birliği (ETİK) temsilcisi toplantıya davet edilmektedir. 

 
Toplantılarda tüm Kurul üyelerine davet yazısı gönderilmiş ve 

davet edilenlerin çoğunluğu toplantıya iştirak etmiştir.  
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4.2. Toplantı Yeri ve Zamanı 
 
2013 yılı boyunca turizm sezonu başlamadan önce Sportif 

Turizm Kurulları ile toplantılara başlanmış ve sezon süresince de devam 
etmiştir. Toplantılar İlçe Kaymakamlık binalarının toplantı salonlarında 
gerçekleştirilmiştir. İzmir İl genelinde sportif faaliyet türü ve sayısı 
bakımından en yoğun ilçeler başta Çeşme olmak üzere, Menderes 
(Özdere ve Gümüldür kesimi) ve Selçuk İlçeleridir. Bu İlçelerde yapılan 
toplantılar sonucu alınan ilke kararları İl genelinde uygulanacak 
talimatların alt yapısını oluşturmuştur. İlçelerde yapılan toplantılar ve 
karar tarihleri sırasıyla; 

 
Çeşme İlçesi;  
12.12.2012 – 2012/11 No’lu karar (2012 yılında karşılaşılan 

sorunlar değerlendirilerek, çözüm önerileri getirilmiş ve 2013 uygulama 
talimatları bu doğrultuda oluşturulmuştur.)  

04.03.2013 tarihli toplantı -2013/1 No’lu karar,  
16.05.2013 tarihli toplantı -2013/2 No’lu karar,  
20.06.2013 tarihli toplantı -2013/3 No’lu karar,  
09.07.2013 tarihli toplantı -2013/4 No’lu karar,  
Menderes İlçesi;  
14.01.2013 tarihli toplantı -2013/1 No’lu karar,  
27.03.2013 tarihli toplantı -2013/2 No’lu karar,  
24.04.2013 tarihli toplantı -2013/3 No’lu karar,  
30.04.2013 tarihli toplantı -2013/4 No’lu karar,  
12.06.2013 tarihli toplantı -2013/5 No’lu karar,  
02.08.2013 tarihli toplantı -2013/6 No’lu karar, 
Foça İlçesi;  
15.01.2013 tarihli toplantı -2013/1 No’lu karar, 
11.04.2013 tarihli toplantı -2013/2 No’lu karar,  
23.05.2013 tarihli toplantı -2013/3 No’lu karar,  
27.06.2013 tarihli toplantı -2013/4 No’lu karar,  
Dikili İlçesi; 
28.03.2013 tarihli toplantı -2013/1 No’lu karar,  
21.05.2013 tarihli toplantı -2013-2/1 ve 2013-2/2 No’lu kararlar, 
Karaburun İlçesi; 
17.01.2013 tarihli toplantı -2013/1 No’lu karar,  
21.02.2013 tarihli toplantı -2013/2 No’lu karar,  
10.05.2013 tarihli toplantı -2013/3 No’lu karar,  
28.06.2013 tarihli toplantı -2013-4/1 ve 2013-4/2 No’lu kararlar, 
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Seferihisar İlçesi;  
05.04.2013 tarihli toplantı -2013/1 No’lu karar,  
06.05.2013 tarihli toplantı -2013/2 No’lu karar,  
02.07.2013 tarihli toplantı -2013/3 No’lu karar,  
Selçuk İlçesi;  
21.01.2013 tarihli toplantı -2013/1 No’lu karar,  
14.06.2013 tarihli toplantı -2013/2 No’lu karar,  
15.07.2013 tarihli toplantı -2013/3 No’lu karar,  
Kemalpaşa İlçesi; 
10.07.2013 tarihli toplantı -2013/1 No’lu karar, 

 
Her toplantıdan önce sportif faaliyet yapmak amacıyla gelen 

talepler doğrultusunda, başvuru için gerekli evrakların bulunduğu 
başvuru dosyaları ile alana gidilerek parkur alanı, çalışan personel, 
yapılacak spor türüne göre kullanılan malzemeler vb. yerinde 
incelenmiştir. Yapılan bu incelemeler ve denetimler sonucunda denetim 
raporu oluşturmuş, toplantılarda denetim raporları incelenerek, Kurul 
üyelerinin değerlendirme ve görüşleri alınmıştır. 

 
5. İZMİR İLİ TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET 
UYGULAMA TALİMATI 

 
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği’nin alanda nasıl 

uygulanacağı hususunda bir yol haritası oluşturmak, uyulması gerekli 
kuralları ortaya koymak, belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla ve 
sahada uygulamaya yönelik yaşanan sorunlara çözüm üretmek, sportif 
faaliyetlerde belirli standartları ve bu standartlara uyulmasına sağlamak 
amacıyla kıyı ilçelerindeki Sportif Turizm Kurulları ve fiilen sektörde 
faaliyet gösteren tarafların katılımıyla 2013 yılı boyunca toplantılar 
gerçekleştirilmiştir.  Sportif faaliyet yapan tesis sahipleri, sporcular, yerli-
yabancı turistler ve yerel halkla görüşmeler yapılmıştır. Tüm bu toplantı 
ve görüşmeler sonucunda belirlenen sorunlar, görüş ve öneriler 
değerlendirilmiştir. İlgili mevzuatın irdelenmesi, toplantılardan elde 
edilen çıktılar, öneriler ve parkur alanlarında yaptığımız incelemeler, 
gözlem ve değerlendirmeler doğrultusunda Turizm Amaçlı Sportif 
Faaliyet Uygulama Talimatı oluşturulmuş, İzmir İlinde uygulamaya 
başlanmıştır. 

 
Çalışmanın ana çerçevesini oluşturan Turizm Amaçlı Sportif 

Faaliyet Uygulama Talimatı,  söz konusu faaliyetlerin yasal bir zeminde 
profesyonel hizmet anlayışıyla sürdürülebilmesi, çevreye ve denizden 
yararlanan tüm kesimlere risk teşkil etmeyecek şekilde, turist sağlığını ve 
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can güvenliğini koruyacak tedbirlerin alınması için korunarak kullanma 
düşüncesiyle oluşturulmuştur. 
 

Bu çalışma su altı, su üstü ve kara sporlarına yönelik yapılmıştır, 
ancak burada sadece su altı ve su üstü sportif faaliyetlerin uygulamasına 
yönelik olanlar ele alınmıştır. Söz konusu Uygulama Talimatları, Turizm 
Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği’nin yayınlandığı 23.02.2011 
tarihinden itibaren, parkur alanlarındaki çalışmalarımız ve 
gerçekleştirilen Kurul toplantıları doğrultusunda her yıl 
güncellenmektedir. 
 
5.1. Uygulama Talimatı Genel Şartları 
  
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Uygulama Talimatında işletmelerin 
uymak zorunda olduğu su altı ve su üstü sporlarına ilişkin genel şartlar 
aşağıda sıralanmıştır: 

 
1-Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler için Valilikten belge alan, 

işletmeler, söz konusu belgeyi başkalarına devredemeyecek ve kiraya 
veremeyeceklerdir, 

 
2-Turizm Amaçlı sportif faaliyetin türüne göre; her ilçede İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Liman Başkanlığı, İlçe 
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve 
Deniz Ticaret Odası temsilcilerinin katılımıyla bir denetim komisyonu 
oluşturulacaktır. Gelecek ihbar ve şikayetler denetim komisyonunca 
ivedilikle değerlendirilecektir, 

 
3-Deniz Turizmi Aracı İşletme Belgesi verilen ve yıl içerisinde kurul 

tarafından yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler, Kurul 
gündemine alınarak değerlendirilecektir. İzinsiz olarak turizm amaçlı 
sportif faaliyette bulunanlar, bulundukları yerlerin en büyük mülki 
amirleri tarafından faaliyetten men edilerek, ilgililer hakkında 30.03.2005 
tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca 
işlem yapılacaktır, 

 
4-Turizm amaçlı sportif faaliyet izin belgesi ve ”Deniz Turizmi Aracı 

İşletme Belgesi” bir takvim yılı için geçerlidir, 
 
5-Su üstü sportif faaliyet parkur alanı ilan edilmiş alanlarda can 

güvenliği amacıyla halk plajlarının ve konaklama tesisi önündeki 
plajların yüzme alanları ile tesis önlerindeki yüzme-dalış eğitim alanları 
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şamandıralarla belirlenecek; belirlenen alanda zıpkınla balık avlama 
yapılmayacak,  hiçbir deniz aracı ile belirlenen alana girilemeyecektir, 

 
6-İşletmeciler; çevre kirliliğine neden olmayacak bir biçimde faaliyet 

gösterecek, bu amaçla gerekli tedbirleri alacak, ayrıca doğal hayatı 
koruma konusunda ülkemizin taraf olduğu uluslar arası antlaşmalara ve 
yürürlükteki mevzuata uygun hareket edeceklerdir, 

 
7-Sportif faaliyetlerde görevli personelin kılık kıyafeti temiz ve 

düzenli olmak kaydıyla, PVC kaplı; Adı-Soyadı, T.C. Kimlik No.su, 
görevi ve bağlı bulunduğu “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İşletmesi” 
adının yazılı olduğu tanıtım kartını yanında bulundurulacaktır. Çalışan 
personel ve üçüncü şahsa ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortası 
yılsonunu kapsayacak şekilde yaptırılacaktır, 

 
8-Windsurf ve kitesurf turizm amaçlı sportif faaliyeti yapma talebinde 

bulunan her bir (mevcut ve yeni açılacak) işletmenin; 2013 yılından 
itibaren, 15.10.1999 tarih ve 23847 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren “Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği’nin 
tesislerin niteliğiyle ilgili 9. maddesindeki şartları taşımaları zorunludur. 
Söz konusu nitelikleri taşımayan kitesurf, windsurf ve yelken sporu 
yapan işletmelerin müracaatları Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet 
Kurulu’nca değerlendirmeye alınmayacaktır,  

 
9-Turizm Amaçlı sportif faaliyet; konaklama ve günübirlik vb. tesis 

bünyesinde yapılıyorsa; tuvalet, duş, soyunma kabini ve yeme içme alanı 
şartı aranmaz. Söz konusu ihtiyaçlar tesis bünyesinden karşılanacaktır, 

 
10-Münferit olarak halk plajlarında yapılan su üstü turizm amaçlı 

sportif faaliyet yapacak olan işletmelerin ilgili belediyeden gerekli 
izinlerinin alınmış “Kıyı Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmelik”in 
13.maddesinin c bendi kapsamında kıyıda 6 m².’yi geçmeyen ilk yardım 
malzemesi, can yelekleri ve müşteri ile irtibatının sağlanacağı doğal 
görünümü bozmayan bir irtibat bürosunun bulunması zorunludur,  

 
11-Münferit olarak halk plajlarında yapılan su üstü turizm amaçlı 

sportif faaliyet yapacak olan işletmelerin ilgili belediyesinden gerekli 
izinleri alınmış “Kıyı Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmeliğin”18. 
Maddesi kapsamında sahil şeridinde en az 10 m² lik alana sahip bir irtibat 
bürolarının bulunması zorunludur, 

 
12-Windsurf ve kitesurf spor türünde faaliyet gösterecek turizm 

amaçlı sportif faaliyet işletmelerinde istihdam edilmesi zorunlu olan 
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eğiticilerin; Türkiye Yelken Federasyonundan alınmış, windsurf için 
asgari RS4 TÜYEB eğitmenlik belgesine; kitesurf için KB4 TÜYEB 
eğitmenlik belgesine sahip olması zorunludur. Söz konusu belgenin, 
anılan türlerde yapılacak sportif faaliyet başvurularında İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’ne sunulması gereklidir, 

 
13-Yelken spor türünde faaliyet gösterecek turizm amaçlı sportif 

faaliyet işletmelerinde istihdam edilmesi zorunlu olan eğiticilerin; 
Türkiye Yelken Federasyonu’nun 04.04.2011 tarih ve 126/2 No’lu Yelken 
Öğretici/Eğitmen Talimatının 6. maddesinde belirtilen ve Türkiye Yelken 
Federasyonu’nca düzenlenmiş asgari eğitmenlik belgesine sahip olması 
zorunludur. Söz konusu belgenin, yelken türü sportif faaliyet 
başvurularında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne sunulması gereklidir, 

 
14-Yelken, windsurf ve kitesurf spor türündeki turizm amaçlı sportif 

faaliyetlere; işyeri açma çalışma ruhsatı olan ve Türkiye Yelken 
Federasyonu’ndan yetki belgesi almış işletmeler başvuruda bulunabilir. 
Söz konusu belgenin, anılan türlerde yapılacak sportif faaliyet 
başvurularında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne sunulması gereklidir, 

 
15-Tesisler, bünyelerinde aynı tür spor için sadece 1(bir) işletme ile 

sözleşme yapabileceklerdir. Eğer işletme, tesis önü öncelik hakkını 
üçüncü şahıslara kullandırıyorsa, tesis ve 3. şahıslar arasında sözleşme 
yapılarak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne sunulacaktır. Sözleşmede; 
sportif faaliyet yapan işletme ile tesisin; müşterilerin can ve mal 
güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirlerin alınması konusunda 3. 
Şahıslara karşı müteselsil sorumlu olduklarına ilişkin madde 
konulacaktır, 

 
16-İzin belgesinde belirtilen faaliyet türünün ve parkurun dışında 

faaliyette bulunulmayacak, su üstü sportif faaliyeti yapılan parkurda aynı 
anda windsurf ve kitesurf yapılmayacak, windsurf ve kitesurf alanı olarak 
ilan edilen alanlarda eğitmen belgeli kişiler eşliğinde eğitimler 
verilecektir. Belgede kayıtlı olmayan hiçbir deniz aracı 
kullanılamayacaktır. Her parkur için ayrı ayrı belge alınacaktır, 

 
17-Su altı ve su üstü sporlarında deniz araçlarını kullanacak 

personelde, uygun yeterlilik belgesi yapılan spor türüne göre (STCW, 
cankurtaran, gemi adamı cüzdanı, en az 2 sınıf dalış eğitmeni vb.) uygun 
olması şartı aranacaktır ayrıca cankurtaran ve kaptan olarak 
görevlendirilen kişiler aynı zamanda başka bir işle görevlendirilemezler. 
Bir parkur için ibraz edilen çalışan belgeleri başka bir parkur için 
kullanılamaz, 
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18-Belge verilmesine esas malzeme ve çalışanlara ilişkin değişiklikler, 
resmi belgeler ile birlikte üç iş günü içerisinde İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’ne bildirilecektir. Bu süre içerisinde faaliyet 
göstermeyeceklerdir, 

 
19-Su üstü ve sualtı spor faaliyetleri; deniz trafiğinin yoğun olduğu 

alanlarda, “2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeleri ve Güvenlik Bölgesi 
Kanunu” uyarınca belirlenmiş alanlar ile 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenmiş tarihi ve doğal sit 
alanlarında yapılmayacaktır. “3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü Kanunu ile ilgili Yönetmeliği”, “1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanunu”, Yönetmeliği ve Sirkülerleri ile açıklanan genel kurallara 
uyulacaktır,  

 
20-Sportif faaliyete katılanların listesi; işletmeler tarafından “Turizm 

Amaçlı Sportif Faaliyete Katılanlar” adındaki tabloya işlenerek kayıt 
altına alınacaktır,  

 
21-Faaliyet sırasında meydana gelen kazalar, faaliyeti yapan işletme 

tarafından rapor edilerek derhal Kurula bildirilecektir. Denizde meydana 
gelen, yaralanma veya ölümle sonuçlanan kazalar en kısa zamanda Alo 
158 Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığının İhbar Hattına bildirilecektir, 

 
22-Belge alan işletmeler sportif turizm kurulu kararlarını yerine 

getirmekle yükümlü ve sorumludur. Aksine hareket edenler hakkında 
ilgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde işlem yapılacaktır. Söz konusu 
kararlar, belge verilmesi uygun görülen işletmelere tebliğ edilecektir, 

 
23-Su altı ve su üstü sporu yapan kişi ve kuruluşlar, kıyıların toplum 

yararına kullanılmasını engellemeyecek şekilde kendilerine tahsis edilen 
alanda faaliyette bulunacaklar ve yapmış oldukları faaliyetler nedeni ile 
3. kişileri rahatsız etmeyeceklerdir. 
 
5.2. Su Altı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler 

 
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Uygulama Talimatlarında su 

altı sporları için uyulması gereken şartlar aşağıda verilmiştir:  
 

1-Su altı dalışlarında Türk Bayraklı tekneler kullanılacaktır. Dalış 
Yetki Belgesi olmayan işletmelere Deniz Turizmi Aracı İşletme Belgesi 
verilmeyecektir,  
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2-Sportif amaçlı tüplü dalışlarda su ürünleri avcılığı yapılmayacak, 
canlı ya da cansız hiçbir varlık su üstüne çıkarılmayacaktır, 

 
3-Dalış yapacakların dalış emniyeti ve can güvenliği, dalış yapana ait 

olmakla beraber, eğitimler esnasında kursiyer dalıcıların tüm 
sorumlulukları dalış eğitmenine aittir. Dalış esnasında kültür ve tabiat 
varlıklarının korunması, dalıcıların dalışları esnasında mal ve can 
güvenliğinin sağlanması rehber balıkadamın mesuliyeti ve 
sorumluluğundadır. Ancak, dalışlardan önce ve sonra dalış sırasında, 
dalış emniyet kurallarını ihlal eden dalıcının kişisel hatasından doğacak 
her türlü problemden dalış yapan sorumludur, 

 
4-Yabancı uyruklu kişilerin, sportif dalışları Türk Rehber Balıkadam 

refakatinde yapmaları zorunludur. İşletmeler, yabancı uyruklu dalıcıya 
dalış kurallarını bildiğini ve risklerini kabul ettiğini belirten İngilizce-
Türkçe düzenlenmiş belgeyi imzalattıracaktır, 

 
5-Sportif amaçlı aletli dalışlar için derinlik limiti maksimum 30 

m.’dir. 14 yaşından küçük çocuklara dalış yaptırılmayacak, 14-18 yaş 
arası çocuklara ise velilerinin imzalı izinleri ile dalış yaptırılacaktır. Dalış 
kuruluşları, her dalıcıya dalış öncesi güvenli dalış kurallarını bildiğini ve 
risklerini kabul ettiğini belirten Türkçe ve İngilizce dillerinde 
düzenlenmiş belgeyi imzalatacaklardır, 

 
6-Sportif amaçlı dalışlarda hiçbir malzeme tahdidi yoktur. Teknelerde 

ilk yardım ekipmanı, aletli dalışlarda denge yeleği, can yeleği, B.C., tüp 
basınç göstergesi, zaman saati, flamalı dalış şamandıraları bulundurmak 
zorunludur. Kaldırma balonu veya aynı amaçlı malzemeler kullanılamaz. 
Kesinlikle dekompresyonlu dalışlar yapılamaz, 

 
7-Sportif amaçlı dalış düzenleyen işletmeler, balıkadamların sahip 

oldukları ve kullandıkları dalış malzemelerinin (tüp, regülatör, 
kompresör, denge yeleği gibi ) periyodik test ve bakımlarını yaptıracak ve 
belgelerini muhafaza edecektir, 

 
8-Dalışlar esnasında 2 kişilik arkadaş sistemi uygulanacak, dalış 

ikilisinin emniyeti açısından flamalı dalış şamandıraları kullanılacaktır, 
 
9-Eğitim amaçlı sportif gece dalışları, eğitmenlerin kontrolünde ve 

önceden izin alınmak şartı ile yapılacak, bunun dışında gece dalışları 
yapılmayacaktır, 
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10-Dalış eğitmeni ve rehber dalıcılar, yetki belgesi almış yalnız bir 
dalış kuruluşunda görev alabilirler. Dalış eğitmenleri ve rehber dalıcılar, 
yetki belgesi almış bir dalış kuruluşuna kayıtlı olmaksızın eğitmenlik ve 
rehberlik yapamazlar, 

 
11-Müracaat dosyalarında belirtilen tekne ve kaptan dışında başka bir 

kişi tarafından tekne kullanılmayacak; tekne, personel ve her türlü araç–
gereç değişikliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bildirilecektir, 

 
12-Su altı sporları faaliyetlerinde kullanılan deniz araçları ile giriş 

çıkış koridorunda 3 milden fazla sürat yapılmayacak ve faaliyetler 
esnasında deniz aracı kullanıcıları, uluslararası denizde çatışmayı önleme 
tüzüğü hükümlerine uygun hareket edecektir. Halk tarafından kullanılan 
kalabalık plajlarda halkı rahatsız edecek ve şikayete neden olacak şekilde 
dalış yapılması yasaktır, 

 
13-Su altı dalışı ile ilgili olarak izin alan işletmeler; dalış yapmadan 

önce isim listelerini (rehber balık adam ve dalış yapacakların isim ve 
uyruklarını) teknede bulunduracak ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, 
Liman Başkanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirecektir,  

 
14-Sportif amaçlı yapılan dalışlarda dalış bölgesinin dalış süresince 

dalış bayraklı şamandıra ile işaretlenecektir. Dalışlarda kullanılan deniz 
taşıtlarına dalış boyunca dalış bayrağı çekilecek ve diğer deniz taşıtlarının 
dalış şamandırası/dalış bayrağı çekilmiş deniz taşıtına en az 50 m. 
açığından geçmesi konusunda söz konusu deniz taşıt sahipleri ikaz 
edilecektir. 
 
5.3. Su Üstü Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler 

 
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Uygulama Talimatları’nda su 

üstü sporları için uyulması gereken şartlar aşağıda verilmiştir:  
 

1-Su üstü araçlarının güvenli giriş ve çıkışlarının sağlanması için 
kıyıdan denize doğru en az 15 m. eninde 200 m. uzunluğunda giriş-çıkış 
koridoru oluşturulacaktır. Bu koridor şamandıralarla ve işaret bayrakları 
ile markalandırılacak, ayrıca bu alanlarda yüzmenin yasak olduğunu 
belirten en az üç dilde hazırlanan uyarıcı levhalar bulundurulacaktır. 
Faaliyetler, kıyıdan en az 200 m. uzaklıktaki mesafede izin belgesinde 
yer alan parkurun önünde gerçekleştirecektir. Ancak, parkurun coğrafi 
konumu dikkate alınarak ilgili İlçe Sportif Faaliyet Kurulu’nca parkura ve 
o alana özgü düzenleme yapılabilecektir, 
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2-Su sporları yapan kişiler, su sporu faaliyeti yürüten işletmeci veya 
görevlendireceği kişiler tarafından sürekli izlenecek kaza oluşması 
halinde hazır bekletilen ilk yardım amaçlı bot derhal müdahalede 
bulunacaktır. Her işletme bünyesinde bulundurduğu ilk yardım amaçlı 
bot ile tekneyi kullanma yeterliliğine haiz en az bir personel ile devamlı 
görev yapacak deniz alanında faaliyetler devam ettiği sürece bu görev 
kesintisiz sürdürülecektir. 

 
3-Su üstü sportif faaliyeti esnasında müşteriler ve jet-ski kullanan 

personel can yeleği giyecektir. Can yelekleri standartlara uymayan 
kullanım ömrünü tamamlamış ve yıpranmış can yelekleri 
kullanılmayacaktır, 

 
4-Faaliyet esnasında gerek müşterinin gerekse personelin can yeleği 

giymesi zorunludur. Ayrıca, faaliyette bulunan kişi ya da işletmenin; can 
ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla kıyıda bulundurulan motorlu 
can kurtarma botunda en az gemici yeterliliğinde personel ile yeterli 
miktarda ilk yardım malzemesi, can yeleği (en az 3 adet), can simidi (1 
adet) ve 6 kg.lık yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır, 

 
5-Denizde seyir, can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla gece 

şartlarında veya görüşün hava ve deniz şartları nedeniyle kısıtlı olduğu 
zamanlarda, su üstü sporuyla ilgili faaliyetler yapılmayacaktır. Valilik 
tarafından belirlenen parkurlar dışında paraşüt çekilmeyecektir.  

 
6-Valilikçe belirlenen parkur alanlarında en fazla 2 jet-ski,  faaliyette 

bulunacaktır. Jet-skiler kıyıdan kontrol mekanizması ile durdurulabilmek 
amacıyla bir aparatla donatılacaktır,  

 
7-Jet-skiler 18 yaşından küçük ve alkollü kişilere 

kullandırılmayacaktır. Can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü tutum 
ve davranışlarda bulunulmaması yönünde hazırlanacak değişik dillerdeki 
formlar, müşteriye okutturularak imzalatılacaktır, 

 
8-Banana ve paraşüt çeken sürat motorlarında bu aracı kullanmaya 

yetkili kişi dışında bir yardımcı eleman bulundurulacaktır. Jet-ski ile 
sportif faaliyet amacıyla paraşüt vb. herhangi bir araç çekilmeyecektir,  

 
9-Su sporlarında kullanılan jet-skilerin liman kaydı yaptırılacak ve 

liman kaydı olmayan jet-skiler kullanılmayacaktır, 
 
10-Trapezler en çok iki yıl kullanılacaktır. Kesinlikle tamir ve tadilat 

yapılmayacaktır. Her parasailing teknesinde en az 4 adet trapez olacaktır. 
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Halatlar en çok bir yıl kullanılacaktır. Kopma direnci 1500 kg.dan daha 
küçük olan halatlar kullanılmayacaktır. Kesinlikle ekleme yapılmayacak, 
yıpranmış halat kullanılmayacaktır. Üretici/satıcıdan faturanın yanında 
kopma direncini ve malzeme özelliklerini belirten bir sertifika/garanti 
belgesi temin edilecektir. Paraşüt tamiratları ancak deneyimli firmalara 
yaptırılacak ve tamirle ilgili güvenlik sertifikası alınacaktır. Paraşüt 
vinçlerinde otomatik, sıralı, sarma düzeneği bulunacaktır. Paraşüt 
faaliyeti 30 km/saat’dan daha kuvvetli rüzgârda yapılmayacaktır. Paraşüt 
ile aynı anda en çok iki kişi uçurulacak ve uçanların toplam ağırlığı 160 
kg.ı geçmeyecektir. Paraşüt üreticisi firmanın koyduğu limitler de ayrıca 
göz önünde bulundurulacaktır, 

 
11-Paraşüt teknesinde tambura sarılacak paraşüt halatı azami 200 m., 

salınan halat ise 150 m. olacak ve yüzeysel aşınmaya uğramış halatlar 
kullanılmayacaktır. Kıyıdan paraşüt kaldırılmayacak, kıyıya paraşütle 
müşteri indirilmeyecek ve kıyı bandı üzerinde paraşüt uçurulmayacaktır, 

 
12-Su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde kullanılan deniz araçları giriş 

çıkış koridorunda 3 milden fazla sürat yapılmaması ve faaliyetler 
esnasında uluslararası denizde çatışmayı önleme tüzüğü hükümlerine 
uygun hareket edilmesi gerekmektedir, 

 
14-Münferit olarak sportif faaliyet alanlarından yararlanmak isteyen 

kişiler,  gerekli ehliyet sahibi olmaları halinde bu yönetmeliğin şartları 
dışında ancak faaliyetin genel güvenlik kurallarına uygun olarak hareket 
edeceklerdir. 

 
15-Coğrafi konum itibarıyla hakim rüzgar yönüne göre yapılan 

windsurf ve kitesurf sporlarının yapıldığı plajlarda rüzgar 6 knottan fazla 
estiğinde “bu plajda denize girmek can güvenliği açısından tehlikelidir” 
levhalarının 3 dilde hazırlanarak şamandıraların sağına ve soluna 
yerleştirilmesi, ve rüzgar hızını gösteren dijital platformun sörf 
merkezleri tarafından plaja herkesin görebileceği şekilde yerleştirilmesi 
zorunludur, 

 
16-Kitesurf ve windsurf eğitim çalışmaları İlçe Sportif Faaliyet 

Kurulu’nca belirlenen eğitim alanında yapılacaktır.  Halkın kullanımına 
açık plajlarda veya şamandıralarla belirlenmiş yüzme alanlarına 
girilmeyecektir, 

 
17-Kitesurf, windsurf ve yelken sporu yapılan alanlarda, parasailing, 

su kayağı, jet-ski kullanılması can güvenliği açısından tehlikeli ve 
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yasaktır. Bu sporların yapıldığı alanlar ayrı ayrı parkur alanı olarak 
kullanılacaktır. Kesinlikle aynı parkurlar kullanılmayacaktır,  

 
18-Koylarda demirleyen günübirlik deniz turizmi yapan gezi 

teknelerine su üstü sportif faaliyeti hizmeti verilmeyecek, can güvenliğini 
tehlikeye atacak şekilde jet-skilerle teknelere yanaşılmayacak ve yolcu 
alınmayacaktır, 

 
19-Su altı, su üstü ve karada yapılacak sportif faaliyetler için 

başvurular Mayıs 2014 itibariyle tamamlanmış olacak bu tarihten sonraki 
başvurular kabul edilmeyecektir, 

 
23 maddesi genel esaslar, 14 maddesi su altı, 19 maddesi su üstü 

ve 3 maddesi kara olmak üzere toplam 56 maddeden oluşan Uygulama 
Talimatının;  2014 yılı içerisinde İzmir İli ve İlçelerinde yapılacak turizm 
amaçlı sportif faaliyetlerde uygulanması için İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün teklif yazısıyla Valilik “Olur”u alınmakta ve yıl boyunca 
uygulanmaktadır. 

 
Söz konusu Talimatlarda Turizm Amaçlı Kara Sporlarına yönelik 

bölüm de yer almakta olup, çalışma su sporlarına yönelik olduğundan 
burada yer verilmemiştir. 
 
6. SONUÇ 

 
Sonuç olarak, bir kamusal hizmetin sunumunda amaç insana 

hizmettir. Gerek turizm, gerekse spor alanında dikkate alınması gereken 
en önemli unsur da insandır. Buradan yola çıkarak turizm amaçlı sportif 
faaliyetlere yönelik uygulama talimatları konusunda çalışmanın sebebi, 
denizlerin kamu kullanımına yönelik olması ve su sporları yapılan 
alanlarda deniz-kum-güneş turizminden yararlanan insanların can 
güvenliğinin sağlanması, sağlığının korunmasıdır. Aynı zamanda 
denizlerimizi, su sporu yapacak olanların ortak kullanımına sunmak, 
bunu yaparken de paralel zamanlarda denizden yararlananların 
birbirlerini olumsuz yönde etkilememeleri, bu faaliyet dalının belli 
standartlara kavuşturularak çevreye ve insan sağlığına verilecek olası 
zararların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Burada önemli olan sportif 
faaliyetlere yönelik çalışmanın konusu olan talimatlara kişilerin, 
tesislerin, deniz aracı işletmelerinin ve acentelerin uygulama bakımından 
özen göstermeleri ve kaliteli hizmet sunmak için gerekli şartları yerine 
getirmeleridir.   
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Federasyon sporlarının ulusal kurallara uygun olarak yapılması 
ve korunarak kullanım ilkesi doğrultusunda izin verilen doğal alanlarda 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile turizm amaçlı sportif faaliyetlerin 
yapıldığı alanların korunarak gelecek nesillere aktarımı sağlanacaktır. 
Çalışmada su sporlarının turizm faaliyeti olarak uygulanması sırasında, 
turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak olan spor tesislerinde ve su altı, 
su üstü spor faaliyetinde bulunan turizm işletmelerinde aranacak 
niteliklerin belirlenmesi, faaliyetin güvenli biçimde sürdürülebilmesi için 
önlemler alınması ve denetimin sağlaması amaçlamıştır.  

 
Deniz turizmi kapsamında ele aldığımız ve İlimizdeki önemli bir 

turizm türü olarak çekicilik yaratan,  turizm amaçlı su altı ve su üstü 
sporlarının tercih edilmesi, geniş kitleler tarafından yapılması ve 
uygulamaların belli kurallar doğrultusunda gerçekleştirilmesi, ihtiyaçlara 
cevap verebilecek belli standartlara uygun olarak yapılmış spor 
tesislerinin varlığı ile mümkün olacaktır. Su sporlarına yönelik altyapı ve 
üstyapının yeterli düzeyde olması, sunulan hizmetin kalitesi, yeterli 
kalifiye hizmet elemanı ve eğitmen, gerekli donanımın sağlanması uluslar 
arası organizasyonlara ev sahipliği yapmamızda tercih sebebi olacaktır. 
Sunulacak hizmetlerin ve faaliyetlerin yasal bir zemine oturtulmasıyla 
ülke çıkarları açısından işletmelerin kazançlarının kontrol altına alınması 
ve yasa dışı faaliyetlerin önlenerek, kaçak işletmecilik faaliyetlerine son 
verilmesi sağlanacaktır. Örneğin; su sporları için eğitmenlerce verilen 
kurslarda alınan ücretlerin vergilendirilmesi uygulama talimatlarının 
yürürlüğe konması ile sağlanmıştır.  

 
Uygulama Talimatlarında zorunlu kılınan işyeri açma ve 

çalıştırma ruhsatı alınması, ayrıca çalışanların sigortalanması işlemleri 
firma kazançlarının vergilendirilmesini getirmektedir. Dolayısıyla haksız 
rekabetin ortadan kaldırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi 
sağlanacaktır. 

 
Literatürde turizm amaçlı sportif faaliyetlere ilişkin çok az 

kaynak bulunmaktadır. Genel olarak çalışmanın kamusal yönetimlere, 
sektörde faaliyet gösterenlere yararlı olacağı ve su sporları literatürüne 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca benzer çalışmaların turizm 
amaçlı kara sporları için de yapılması faydalı olacaktır. 
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