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1910312018 tarihi Pazartesi gi.inti saat:14.00'da Didim Kaymakamhfr Toplantr

Salonunda, ilge Kaymakamr Mehmet TURKOZ Bagkanh[rnda; Aydrn il t<titttir ve Turizm
Miidiirltigii il lrttidtirti Murat YILMAZ, Didim Gengtik Hizmetleri ve Spor ilge Mtidiirltilti
Miidiir Vekili Ufuk KURUCU, Kugadasr Liman Baqkanh[r Uzman Mehmet UYAR, T.C.

Sahil Gtivenlik 21 Bot Komutanhfir SG Mot.Asb.Bgvq. Enver QOTAK, Izmir Deniz Ticaret

Odasr temsilcisi alp AGaCA, Didim Su Sporlan Dernepi Baqkam Haydar QAYLAK ve

Didim Sosyal Gi.ivenlik Merkezi temsilcisi Metin I$IK'rn katrhmlarr ile "2018 yrh turizm
amagh su iistti ve su altr faaliyetlerine iliqkin baqvuru dosyalanrun incelenmesi ve

de[erlendirilmesi" giindemiyle yaprlan ilge Sportif Turizm Kurulu Toplantrsr'nda;

2018 yrh Su iistii ve Su altr faalivetleri hakkrnda:

Karar No 1: Re$it YILM AZ tarafindan 0910312018 tarihinde Kaymakamltk Makamt'na
verilen dilekgedeki "su sporlan bagvurusu yaprlmasr igin 05-09 Mart 2018 olarak belirlenmig
stirenin yeterli olmadr[r ve ek stire verilmesi" talebinin Kurulca defierlendirilmesi neticesinde

sdz konusu talebin reddine, baqvuru dosyalarmrn deferlendirilmesinin ardmdan adma

yeterlilik belgesi dtizenlenemeyen (bog kalan) parkur alanlarr igin belirlenecek baqvuru

tarihleri arasmda adr geqen kiginin bagvuruda bulunmasr halinde de[erlendirmeye
ahnabileceIi;

Karar No 2: Stileyman SONCUL tarafindan 2511212017 tarihinde Kaymakamhk
Makamr'na verilen dilekqedeki "Gogler Mevkii Qamhk Bdlgesi tjnii su iistii parkur alanr

yerinin deligtirilmesi, gegmiqe dontik kullanmadrfir yrllarrn tarafina verilmesi, parkur

alanlanyla ilgili vergi borcu olanlarrn dosyasmm defierlendirilmemesi ibaresinin kaldmlmast,
su sporlan ruhsat baqvuru tarihinin 2018 yrh nisan ayr igerisinde olmast" taleplerinin Kurulca
defierlendirilmesi neticesinde adr gegen parkur alamnda bir dnceki toplantrda alman kararlar

esasrnda bir de[iqiklik yaprlamayacafir ve sdz konusu taleplerin reddedilmesi;

Karar No 3: Aurum Moon Beach Resort Otel onii su iistti sporu parkur alanr igin
0810312018 tarihli dilekqe ile baqvuruda bulunmuq olan "ADRENALN WATER SPORTS-

ARDA HASAN KiRi$" isimli igletmecinin bagvuru dosyasmrn Kurul tarafindan incelenmesi
neticesinde dosyada istenilen mevcut evraklarda eksiklik olmadr[r anlaqrlmrq olup, dosya

Kurulca uygun bulundulundan adr gegen parkur alanr igin igletmeci "ADRENALN WATER
SPORTS-ARDA HASAN KiRi$" adlna Yeterlilik Belgesi diizenlenmesi, Deniz Turizmi
Araglarr Turizm igletme Belgesi igin Valilik Makamtna sunulmasr,

Karar No 4: Aquasis De Luxe Resort&Spa Otel 6nii su ristii sporu parkur alam igin
0910312018 tarihli dilekge ile bagvuruda bulunmuq olan "VARYANT ENERJI MEDIKAL
TURZ. iN;. SaN. VE TiC. LTD. $Ti- ALP AGACA" isimli iqletmecinin baqvuru dosyasrrun

Kurul tarafindan incelenmesi neticesinde dosyada istenilen mevcut evraklarda eksiklik
r[r anlaErlmrE olup, dosya Kurulca uygun bulundufiundan adr gegen parkur alanr igin
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AGACA" adma Kurulca Yeterlilik Belgesi diizenlenmesi, Deniz Turizmi Araglarr Turizm

iEletme Belgesi igin Valilik Makamrna sunulmast,

Karar No 5: Altrnkum Plajr (Valilik Misafirhane Binast Yanr Sol Taraf) su iistii sporu

parkur alanr igin 0910312018 tarihli dilekge ile baqvuruda bulunmuq olan "VARYANT
bNpzui MEDIKAL TURZ. iN$. SAN. VE TiC. LTD. $Ti- ALP AGACA" isimli
iqletmecinin bagvuru dosyasmm Kurul tarafindan incelenmesi neticesinde dosyada istenilen

mevcut evraklarda eksiklik olmadrfr anlaqrlmrq olup, dosya Kurulca uygun bulundu[undan
adr gegen parkur alanr igin iqletmeci VARYANT ENEzui MEDIKAL TURZ. N5. SAN. VE
TiC. LTD. $Ti- ALP AGACA adma Yeterlilik Belgesi duzenlenmesi, Deniz Turizmi Araglan
Turizm iqletme Belgesi igin Valilik Makamtna sunulmast,

Karar No 6: 3.Koy su ristii sporu parkur alanr igin 0710312018 tarihli dilekge ile
baqruruda bulunmuq olan "HAYDAR QAYLAK- DiDiM MARIN DENIZ ARAQLARI
TAMiRi VE SU SPORLARI" isimli iqletmecinin baqvuru dosyasmrn Kurul tarafindan

incelenmesi neticesinde dosyada istenilen mevcut evraklarda eksiklik olmadr[r anlaqrlmrq

olup dosya Kurulca uygun bulundufundan adr gegen parkur alam igin iqletmeci "HAYDAR

QAYLAK- DiDiM MARN DENIZ ARAQLARI TAMiRi VE SU SPORLARI" adma

Yeterlilik Belgesi dtizenlenmesi, Deniz Turizmi Araglarr Turizm iqletme Belgesi igin Valilik
Makamma sunulmasr,

Karar No 7: Holiday Resort Otel onti su tistti sporu parkur alanr igin 0910312018

tarihli dilekge ile baqvuruda bulunmug olan "CEMSEL TUR VE OTO SER. HiZ. SAN. TiC.
ifH. iHn. LTD. $Ti.- CEM ERGILER" isimli iqletmecinin baqvuru dosyasmrn Kurul
tarafindan incelenmesi neticesinde dosyada istenilen mevcut evraklarda "3.qahts mali
sorumluluk sigorta poligesi ve iqveren mali mesuliyet sigorta poligesinin bitiq tarihlerinin
faaliyetin gergekleqtirilecefi yrh kapsamadr[r" eksiklifii tespit edilmiq olup baqvuru talebinin
reddedilmesi;

Karar No 8: Aurum Exclusive Clup Otel onii su iistii sporu parkur alanr igin
0gl03l2}l8 tarihli dilekge ile bagvuruda bulunmuq olan "CEMSEL TUR VE OTO SER. HiZ.
SAN. TiC. ifu. iHn. LTD. $Ti.- CEM ERGILER" isimli iqletmecinin baqvuru dosyasrrun

Kurul tarafindan incelenmesi neticesinde dosyada istenilen mevcut evraklarda eksiklik
olmadrfir anlaqrlmrq olup, dosya Kurulca uygun bulundu[undan adr gegen parkur alam igin
iqletmeci CEMSEL TUR VE OTO SER. HIZ. SAN. TiC. iTH. iUR. rrO. $Ti.- CEM
ERGILER" adrna Yeterlilik Belgesi dtizenlenmesi, Deniz Turizmi Araqlarr Turizm iqletme
Belgesi igin Valilik Makamrna sunulmast,

Karar No 9: Caprice Thermal Palace Otel onti su tistii sporu parkur alanr iqin
09l}3l2}l8 tarihli dilekge ile baqvuruda bulunmuq olan "CEMSEL TUR VE OTO SER. HiZ.
SAN. TiC. ifu. iun. LTD. $Ti.- CEM ERGILER" isimli iqletmecinin baqvuru dosyasmm

'y7"r"t tarafindan
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sorumluluk sigorta poligesi ve igveren mali mesuliyet sigorta poligesinin bitig tarihlerinin
faaliyetin gergeklegtirileceli yrh kapsamadrfr" eksikli[i tespit edilmiq olup baqvuru talebinin
reddedilmesi;

Karar No l0: Altrnkum Plajr (Dolgu Alanr Yam Sa! Taraf) su iistii sporu parkur alanr
igin 05/03/2018 tarihli dilekqe ile baqvuruda bulunmuq olan "BARAN TURIZM- BARAN
FIRAT KILIQ" isimli iqletmecinin bagvuru dosyasmm Kurul tarafindan incelenmesi
neticesinde dosyada istenilen mevcut evraklarda "Ferhat KILIQ isimli personelin
STCW(denizde giivenlik e[itimleri 5 temel STCW) belgelerinin stiresinin gegmig oldu[u"
eksiklili tespit edilmiq olup baqvuru talebinin reddedilmesi;

Karar No 1l: Venosa Beach Resort&Spa Otel 6nii su Ustii sporu parkur alanr igin
0910312018 tarihli dilekge ile baEvuruda bulunmuq olan UVif KARAKAYA isimli
iqletmecinin baqvuru dosyasrmn Kurul tarafindan incelenmesi neticesinde dosyada istenilen
mevcut evraklarda "3.qahrs mali sorumluluk sigorta poligesi ve iqveren mali mesuliyet sigorta
poligesinin bitig tarihlerinin faaliyetin gergeklegtirilece[i yrh kapsamadrlr, Meryem Ana 2
isimli teknenin denize elveriqlilik belgesinin dosyada yer almadr[r, belge bedelinin
yatrnldr[rna dair dekont ash/orne[inin dosyada yer almadr[r " eksiklikleri tespit edilmiq olup
baqvuru talebinin reddedilmesi;

Karar No 12: Aurum Spa&Beach Resort Otel rinii su i.istti sporu parkur alam igin
0910312018 tarihli dilekqe ile baqvuruda bulunmug olan "PENGUEN RESTAURANT SU
SPORLARI- MEHMET AKDAG" isimli iqletmecinin baqvuru dosyasrrun Kurul tarafindan
incelenmesi neticesinde dosyada istenilen mevcut evraklarda "3.qahrs mali sorumluluk sigorta
poligesi ve iqveren mali mesuliyet sigorta poligesinin bitiq tarihlerinin faaliyetin
gergeklegtirilece[i yrh kapsamadrfr ve 2(iki) adet 6(altr) kg'hk yangm sdndtirme triplerinin
sertifikalarmm dosyada yer almadr[r" eksiklikleri tespit edilmiq olup baqvuru talebinin
reddedilmesi;

Karar No 13: DSi Koyu (Palm Wings Beach Resort Otel) 6nti su iistti sporu parkur
alanr igin 0810312018 tarihli dilekge ile bagvuruda bulunmuq olan "BAZMER TURIZM
orELCiLiK I$LETMELERI A.$.- PALM wINGS BEACH RESoRT" " isimli iqletmecinin
baqvuru dosyastntn Kurul tarafindan incelenmesi neticesinde dosyada istenilen mevcut
evraklarda "iqveren mali mesuliyet sigorta poligesinin bitiq tarihinin faaliyetin
gergeklegtirilecefii yrh kapsamadrlr, Deniz Ticaret Odasr'na kayrth oldu[una dair oda kayrt
belgesinin dosyada yer almadr[r, ecrimisil borcu olup olmadr[rna dair Didim ilge Vergi
Dairesi Miidiirlt[ti'nden alman yaztntn dosyada yer almadrgr, imza sirkiilerinin dosyada yer
almadrfr ve kira sdzleqmesinin onayh suretinin yer almadr[r" eksiklikleri tespit edilmig olup
baqvuru talebinin reddedilmesi;
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0910312018 tarihli dilekge ile "MINE SANCAR" isimli iqletmeciler olmak izere toplam 2(iki)
ayrr iEletme tarafindan baqvuruda bulunulmuq oldu[u gdrtilmi.iq; sdz konusu her bir dosya
Kurulca incelenerek defierlendirilmigtir. Yaprlan de[erlendirme sonucunda;

- o'Mine SANCAR" isimli iqletmeci tarafindan verilen baqvuru dosyasrnda istenilen
mevcut evraklardan "karada bulunmasr gereken 6(altr) kg'hk yangm s<lndtirme ttipi.intin
sertifikasrmn dosyada bulunmadr[r, TSSF onayh ilk yardrm sertifikasrmn dosyada yer
almadr[r" eksiklikleri tespit edilmi; olup adr gegen iqletmecinin baqvuru talebinin
reddedilmesi;

- 'oKaptan Memo Su Sporlarr- Mehmet KILINQ" isimli iqletmeci tarafindan verilen
baqvuru dosyasrnda istenilen mevcut evraklarda eksiklik olmadr[r anlaqrlmrg olup, dosya
Kurulca uygun bulundufundan adr gegen parkur alam igin iqletmeci "KAPTAN MEMO SU
SPORLARI- MEHMET KILINQ" adma Yeterlilik Belgesi dtizenlenmesi, Deniz Turizmi
Araglarr Turizm iEletme Belgesi igin Valilik Makamrna sunulmasr,

Karar No 15: 2018 yrh iqerisinde su i.istti ve su altr sportif faaliyeti yapmak isteyen
gergek ve ttizel kigiler ile igletme/iqletmecilerin istenilen belgeleri tamamlayrp Aydrn il Ktiltur
ve Turizm Mtidiirlti$i resmi internet sitesinde ilan edilmiq gekilde baqvuru dosyalarrnr
haztlayarak (adrna Yeterlilik Belgesi dtizenlenmesi karan alman su sporlan parkur alanlarr
drErndaki her bir parkur alanr igin) 26103/2018-3010312018 tarihleri arasr mesai bitimine
kadar Aydrn il Kiilttir ve Turizm Mtidiirliigi'ne teslim ederek baqvuruda bulunmalan;

Karar No 16: BaEvuruda bulunmuq olup Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan su
sporlan igletmeciler ilgili Kurumlar (Aydrn il Ktilttir Turizm MiidtirlUfiti, Genglik Hizmetleri
ve Spor ilge M[diirlti[ti, Kugadasr Liman Bagkanhlr, T.C. Sahil Giivenlik 2I Bot
Komutanh[ylzmirDeniz Ticaret Odasr, Didim Turizm Daruqma Birimi ve Didim Su Sporlan
Derne[i) katrhmryla oluEturulacak olan Komisyon tarafindan; malzemq arag, gereg, personel
ve ekipmanlannrn bagvuru dosyalannda beyan edildi[i qekilde bulunup bulunmadr[r
ydniinden yerinde, gortintti kaydryla denetlenerek tespit edilecektir.

Bu denetimde adrna Yeterlilik Belgesi diizenlenmesi hakkr kazanmrg olan
iEletmecilerden baqvuru dosyalannda yer alan beyanrn aksine eksiklik veya olumsuzluk tespit
edilen iqletmecilerin Yeterlilik Belgeleri'nin iptal edilmesine yonelik denetim verilerinin bir
sonraki Kurul Toplanilsr'nda incelenip defierlendirilmesi, Valilik Makamr'nca diizenlenecek
olan Deniz Turizmi Araglan Turizm iqletme Belgesi'nin sdz konusu denetim sonucunun
(denetimde eksiklik ya da olumsuzluklar tespit edilmesi durumunda) Kurul tarafindan
de[erlendirilmesi neticesine gdre diizenlenmesi;

Karar No 17: Bagvuruda bulunan kiqiler ve bagvurulann defierlendirilmesi ve denetim
neticesinde Deniz Turizni Aracr Turizm iqletme Belgesi alan igletmeler Turizm Amagh

if Faaliyet Yonetmeli[i, Deniz Turizmi Yonetmeli[i, Deniz Turizmi Uygulama Tebli[i
i; Aydrn ili Turizm Amagh Su Ustti ve Su Altr Sportif Faaliyetler Yonergesi'nde yer
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alan hiikiimler ve iqletmeleri denetlemekle yetkili bulunan Sahil Giivenlik ve Liman
Bagkanh[r'nrn baflr oldu[u ve di[cr ilgili kanun ve ydnetmelik htikiimlerinin yam sra sportif
turizm kurul kararlannr yerine getilmekle ytkiimlii ve sorumlu olduklarr,

Hususlan oybirli[i ile karar altma ahnmrg olup; karar tutana[r Kurulca imza alttna
alrnmrEtrr. 19 I 03 120 I I
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