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Sayın Üyemiz,
20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete' de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
"Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif
Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik" yayımlanmıştır.
Bahse konu Yönetmelik, su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı bulunan
bölgelerden, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen yerlerde yapılacak turizm ve sportif amaçlı
dalışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
Yönetmeliğin tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr)
Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde
gönderilmektedir.
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.
Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek: Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (3
sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB Sayfası)
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- İMEAK DTO 14,31,38,39,45,46 ve 48 No'lu Meslek
Komitesi Başkan ve Üyeleri

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.
Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/6E5DTT
Bilgi için: Furkan HAMARAT Telefon: E-Posta: furkan.hamarat@denizticaretodasi.org.tr
Meclis-i Mebusan Caddesi No: 22 34427 Fındıklı - Beyoğlu - İstanbul Türkiye
Tel : +90 (212) 252 01 30 Faks: +90 (212) 293 79 35
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YÖNETMELİK
Kültür ve Tur zm Bakanlığından:
SU ALTINDA KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI
BULUNAN BÖLGELERDE TURİZM VE SPORTİF AMAÇLI
DALIŞ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; su altında korunması gerekl kültür ve tab at varlığı bulunan
bölgelerden, Kültür ve Tur zm Bakanlığınca bel rlenen yerlerde yapılacak tur zm ve sport f amaçlı dalışlara l şk n
usul ve esasları düzenlemekt r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, 12/3/1982 tar hl ve 2634 sayılı Tur zm Teşv k Kanununun ek 6 ncı maddes
ve 10/7/2018 tar hl ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk latı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnames n n Altıncı Kısmının Dokuzuncu Bölümü hükümler ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Tur zm Bakanlığını,
b) Genel Müdür: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürünü,
c) Genel Müdürlük: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,
ç) Koruma Bölge Kurulu: 21/7/1983 tar hl ve 2863 sayılı Kültür ve Tab at Varlıklarını Koruma Kanunu
gereğ nce kurulan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları le 16/6/2005 tar hl ve 5366 sayılı Yıpranan Tar h ve
Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yen lenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun gereğ nce kurulan
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarını,
d) Su altı koruma bölges : 2863 sayılı Kanunun 35 nc maddes kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kararı le
tesp t ed len ve yayımlanan su altında korunması gerekl kültür ve tab at varlıklarının bulunduğu bölgeler ,
e) Su Altı Koruma Kom syonu: Su altı koruma bölgeler nde 2863 sayılı Kanun kapsamındak b l msel kazı ve
araştırmalar dışında yapılacak tur zm ve sport f amaçlı dalışlara l şk n olarak lg l mevzuat çerçeves nde karar veren
kom syonu,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Su Altı Koruma Kom syonunun Kuruluşu,
Görevler , Çalışma Usul ve Esasları
Su Altı Koruma Kom syonunun kuruluşu
MADDE 4 – (1) Su altı koruma bölgeler çer s nde tur zm ve sport f amaçlı dalış alanı bel rlenmes
yönündek talepler değerlend rmek üzere Su Altı Koruma Kom syonu kurulur.
(2) Su Altı Koruma Kom syonu aşağıda sayılan yed da m üyeden oluşturulur:
a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı.
b) Genel Müdür.
c) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü.
ç) Genel Müdürlük Kazılar Da res Başkanı.
d)Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Den z Tur zm Da res Başkanı.
e) Bodrum Sualtı Arkeoloj Müzes Müdürü.
f) Den z Kuvvetler Komutanlığı tarafından görevlend r lecek b r üye.
(3) Su altı Koruma Kom syonunun başkanı Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı, başkan
yardımcısı se Genel Müdürdür.
Su Altı Koruma Kom syonunun görevler
MADDE 5 – (1) Su Altı Koruma Kom syonunun görev ve yetk ler şunlardır:
a) Su altı koruma bölgeler nde, tur zm ve sport f amaçlı dalış alanlarının bel rlenmes hakkında karar vermek.
b) Bu Yönetmel k kapsamındak ş ve şlemlere l şk n olarak uygulamadan doğan sorunlar hakkında koruma
bölge kurulu kararlarını da d kkate alarak görüş vermek.
c) Su altı koruma bölgeler dışında korunması gerekl su altı kültür varlıklarının tesp t hal nde bölgedek lg l
dar merc ler le koord nasyon sağlayarak kültür varlıklarının korunmasına yönel k gerekl tedb rler aldırmak.
ç) Su altı koruma bölgeler nde su altında bulunan kültür varlıklarının z yarete açılmasına yönel k olarak su altı
ören yer , su altı parkı veya arkeopark g b uygulamalara l şk n Bakanlıkça hazırlanan veya hazırlatılan projeler
değerlend r p görüş vermek.
Su Altı Koruma Kom syonunun çalışma usul ve esasları
MADDE 6 – (1) Su Altı Koruma Kom syonunun sekretarya h zmetler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü Kazılar Da res Başkanlığı tarafından yürütülür.
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(2) Su Altı Koruma Kom syonu Bakanlıkça gerekl görülmes hal nde toplantıya çağrılır. Kom syonun toplantı
gündem Genel Müdürlükçe hazırlanır.
(3) Su Altı Koruma Kom syonu üye tam sayısı le toplanır, kararlar oy çokluğu le alınır, çek mser oy
kullanılamaz.
(4) Gündemdek konu le k ş sel veya üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dah l) kan veya sıhr hısımları
açısından l şk s veya menfaat olan üye bu konunun değerlend r lmes sırasında Su Altı Koruma Kom syonu
toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.
(5) Gündemdek konu le lg l olarak, gerekl görülmes hal nde toplantıya Bakanlık dışından lg l d ğer
kurum veya kuruluşlardan da katılımcı çağrılarak b lg s ne başvurulab l r.
(6) Gündemdek su altı koruma bölges le lg l arkeoloj k kazı veya araştırmalara başkanlık yapmış b l m
nsanları toplantılara çağrılarak b lg s ne başvurulab l r.
(7) Gündemdek konunun n tel ğ ne göre oy hakkı olmamak kaydıyla toplantıya lg l koruma bölge kurulu
müdürü ve lg l müze müdürü de çağrılab l r.
(8) Su Altı Koruma Kom syonu yer nde nceleme çalışmalarına eşl k edeb l r, gerekl görmes hal nde
toplantılarını gündem konusu bölgede gerçekleşt reb l r.
(9) Su Altı Koruma Kom syonu toplantısında alınacak kararlar, toplantı sonunda başkan ve üyelerce mzalanır
ve Bakanlık Makamının onayına sunulur. Onaylanan kararlar resmî yazışma usuller ne göre Genel Müdürlükçe lg l
yerlere b ld r l r.
(10) Su Altı Koruma Kom syonu toplantısına veya yer nde yapılacak toplantı ya da ncelemelere, d ğer kurum
ve kuruluşlardan çağrılan katılımcıların yol masrafı ve gündel kler 10/2/1954 tar hl ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümler ne göre alınacak onay çerçeves nde Genel Müdürlükçe karşılanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Su Altı Koruma Bölgeler nde Tur zm ve Sport f Amaçlı Dalış Alanlarının Bel rlenmes , Su Altı Görüntüleme,
F lm ve Fotoğraf Çek mler
Su altı koruma bölgeler nde tur zm ve sport f amaçlı dalış alanlarının bel rlenmes
MADDE 7 – (1) Su altı koruma bölgeler nde tur zm ve sport f amaçlı dalış alanı bel rlenmes le lg l olarak
sunulan öner ler hakkında Su Altı Koruma Kom syonunca aşağıdak usul ve esaslar çerçeves nde değerlend rme
yapılır:
a) Su altı koruma bölges nde dalış alanı bel rleneb lmes ç n başvuru yapılan alan ve çevres nde her yönden
100 metre mesafe ç nde Genel Müdürlükçe oluşturulacak b r ek be su altı ncelemes yaptırılır. İncelemelerde, su
altında görünür kültür varlığı bulunup bulunmadığı, komşu kara kes m ndek s t alanı varlığı, su altında korunması
gerekl kültür varlığına olan mesafe, yapılacak olan dalışların den z tabanındak kültür varlıklarına olası etk ler ve
genel koruma lkeler göz önüne alınarak rapor hazırlanır.
b) Hazırlanan rapor çer ğ nde, su altı koruma bölges n n yer ve genel tanımı, s t ve mülk yet durumu, varsa
yürürlüktek plan kararları, koruma bölge kurulu kararları ve yargı kararları le gerekçel görüşlere ve öner lere yer
ver l r. Raporun hazırlanma tar h , s m, mza, rapor ekler n n l stes , raporu destekleyen belgeler ve uygun ölçekl b r
har ta, plan ya da krok le varsa d ğer lg l belgeler rapora eklen r.
c) Hazırlanan rapor ve varsa lg l kurumların görüşler , Su Altı Koruma Kom syonunun gündem ne alınmak
üzere Genel Müdürlüğe gönder l r.
ç) Su altı koruma bölgeler nde rekreasyon ve su sporlarına yönel k nşa faal yet çermeyen tur zm amaçlı
duba, şamandıra, tonoz ve benzer uygulamalara l şk n talepler de Genel Müdürlükçe oluşturulacak ek be yaptırılacak
su altı ncelemes sonucuna göre Su Altı Koruma Kom syonu tarafından değerlend r l r. Değerlend rme net ces ,
Kom syonda bulunan Den z Kuvvetler Komutanlığı tems lc s vasıtasıyla Sey r, H drograf ve Oş nograf Da res
Başkanlığına b ld r l r.
(2) Bu madde kapsamında talep ed len uygulamaların yapılacağı alanda su altı koruma bölges le s t
alanlarının çakışması hal nde lg l koruma bölge kurulunun veya Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı Tab at Varlıklarını
Koruma Bölge Kom syonunun görüşü alınır.
(3) Yapılan nceleme sonucunda, tesp t ve tesc l şlem ne gerek görülmes hal nde, alanın öner len koruma
statüsü Genel Müdürlükçe değerlend r lmek üzere lg l koruma bölge kuruluna b ld r l r.
(4) Su altı kom syonu kararları Bakanlık Makamınca onaylanarak yürürlüğe g rer.
(5) Su altı kom syonunun tur zm ve sport f amaçlı dalış alanı bel rlenmes ne l şk n kararları Bakanlığın
nternet sayfasında duyurulur.
Su altı görüntüleme, f lm ve fotoğraf çek mler
MADDE 8 – (1) Bakanlıkça dalışa z n ver len alanlarda, yerl veya yabancı gerçek veya tüzel k ş lerce
yapılacak su altı görüntüleme, f lm ve fotoğraf çek m talepler Genel Müdürlükçe değerlend r l r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenl k Bölgeler nde Yapılacak
Tur zm ve Sport f Amaçlı Dalışlar
Askerî yasak bölgeler ve güvenl k bölgeler nde yapılacak tur zm ve sport f amaçlı dalışlar
MADDE 9 – (1) Askerî yasak bölgeler ve güvenl k bölgeler nde oluşturulmak stenen tur zm ve sport f amaçlı
dalış alanlarının bel rlenmes veya bu alanlarda yapılacak uygulamalar hakkındak talep ve öner ler n Su Altı Koruma
Kom syonu gündem ne alınab lmes ç n M ll Savunma Bakanlığından uygun görüş alınması zorunludur.
(2) M ll Savunma Bakanlığınca uygun görüş ver len konuların değerlend r ld ğ Su Altı Koruma Kom syonu
toplantılarına M ll Savunma Bakanlığını tems len b r yetk l n n katılımı sağlanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
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Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Kültür ve Tur zm Bakanı yürütür.
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