
FETHİyE cüNüninr-ir opNiz runiz*ıi
KURUL KARARLARI-2022

(GENEL KtJRALLAR)

Tarih 24l02ll2022
Karar No ı2022l0l

12/4/1982 larih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (a)
fıkasınrn 4 tincü bendi uyarınca, 241712009 tarih ve 27298 sayiı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yiiriirlüğe giren Deniz Tuıizmi Yönetmeliğinin 59 uncu maddesine dayarularak
hazırlanmış olan 28.04.2010 tarih ve 27565 sayılı Resmi Gazetede yayırılanarak yiirürlüğe
giren Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği hükümlerince oluşturulan F'ethiye İtçe
Günübirlik Deniz Turizmi Kurulu, 2410212022 günü saat 10;30 da Fethiye Kaymakamlığı
Toplantı salonunda toplanmıştır.

Söz konusu toplantıda: İlçemiz sınırları içerisinde günübirlik gezi diizenleyen
teknelerin faaliyetleri sırasrnda herhangi bir olumsuzluk yaşEııım.ımı§l, ilçemizin ve
ülkemizin imajınıı zedelenmemesi ve turizme zarar verilmesinin engellenmesi, tekne
sayılarının ve giizergihlann değerlendirilmesi amacıyla 2022 yılında Giinübirlik Deniz
Turizıni Araçlannın uymalan gereken Genel Kurallar Deıiz Turizmi Uygulama Tebliğinin
34. Maddesine istinaden belirlenrniştir.

Buna göre;

1- Muğla Ili, Fethiye İlçesi deniz süasında yürütiilecek olan gtinübirlik gezi faaliyetleri, ilgili
kanunlaı ve iş bu kurul kararlaıı çerçevesinde yüütülmesinden başta Gemi donatanları /

işletmecileri olmak ilzere kaptanlaı müteselsil sorumludur.

2- Giinübiflik gezi glızergahı Deniz Turizmi Aıaçları İşletmesi olan tekneler için Fethiye i
Göcek Liman sahası sorumluluk alanıdır.

3- Giinübirlik gezi seferi yapan tiim tekneler izinli kıyı tesislerinde ( Feüiye merkezinde
Fethiye Belediyesi, MUTTAŞ ve diğer izinli marina ve bağlama yerleri, Öttdeniz de
MUÇEV, Göcek bölgesinde MUÇEV ve diğer izinli marina ve bağlama yerlerine )bağlama
yapacaklardır.

Çewe ve Şehircilik Bakanlığı'nrn l 3. 1 1.20 1 8 larlh 7 007 407 5 -253.03 -E.207397 sayıl.ı
yazı ile 1/1000' lik imar planr onayı için Kurum görüşlerine açılan Fethiye Körfezi Yat
Bağlama yerleri ile ilgili değerlendirmenin hayata geçirilmesi halinde Körfezde yer alan
izinsiz loyı yapılan yasal zemine kawşmuş olacaktr, Ayrıca; yeni bağlama yeıleri de
yapılacağından Fethiye Körfezinde ki tekne bağlama yeri sorunu tamamen çözülınüş
olacaktır.
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Fethiye Limanında tekne bağlama ve banııma yerleıinin yetersiz olması nedeniyle
iziııli tekne bağlama yeri konusunda talepler karşılarıamamaktadır. Limanımızda uzun
yıllardır hizınet veren " Yes Marin4 Yacht Classic, Marina Boutique , Atapark gibi izinsiz
olarak yapılmış tekne bağlama amaçh kullanılan kıyı tesisleri bulunmaktadır.
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5- Gilnübirlik gezi seferi yapan tiim gemilerin uğrak/mola yerleri haricinde süil şeridine 200
metreden daha yalon seyir yapması yasaktrr.

6- Giinübirlik gezi seferi yapan tiim gemi kaptaıılan, yolcularrnn uğak ve mola yerlerindeki
emniyetlerinden ve transferinden sorumludur.

7- Giinübirlik gezi diizenleyen tiim tekneler intikallerinde. uğak ve mola yerlerinde yüzme
alanlan ve dalış noktalanrun (dalış faaliyeti varsa) 50 m yakınrıa giımeyecekierdir.

8- Giinübirlik gezi seferi yapan tiim gemilerde mutfaUbüfe hizrrıetlerinde görevli şüıslar;
ilgili böliimlerin temiz ve hijyen olmasını sağlayacaktır. Günübirlik gezi seferi yapan tüm
gemilerde mutfak/büfe hizmetlerinde görevli şahıslar; yapacaklaıı hizrrıet esnasında kryafetsiz
olmayacak, elde plastik eldiven kullanacaktır Bu durumdan tekne donataı/ işletmeci ve
kaptaru sorurnludur.

9- Giinübirlik gezi teklerinde yemekli gtlnltik turlar, teknenin limandan / park alanından
aynlışından itibaıen en az 6 saat, yanm gi,inliik yemekli / yemeksiz turlarda ise eı az 4 saat
olarak uygulanıı. Teknenin grup, aile vb, tarafindan tamamırun kiralanması durumunda ise tuı
detaylan (siire, giizergah, yemek vb.) işletmeci - yolcu arasmda yapılacak sözleşme ile
belirlenir.

10- Gtinübirlik gezi seferi yapan tiim gemilerde mutfak/büfe hizmetlerinde görevli şahıslar;
kullanılacak olan gıda" pişirme araçlan ve servis malzemenin uygun ortam ve şartlarda
saklanmasından, srınumrından sorumluduı.

11- Giinübiılik gezi seferi yapaıı tüm gemilerin, Donataıı./İşletenleri Giinliik Yolcu Bildirim
Lİstelerİndeki yolcu, tekne kaptaıu ve çalışanlarının güncelliğinden sorumiudur. Listeler her
giin dosyalanarak teknede saklanacak ve denetleme ekibine sunulmak üzere hazır
bulundurulacaktır. Aynca, yolcu saytsı ve listeleri günlfü olaıak dijital ortamda Süil
Güvenlik Komutanlığına ve Limarr Başkanlığına bildiriieceklir (iletişim/mail adresleri
yazı|acak- Feüiye Liman Başkanlığ- fethive,liman@uab.eov.tr, Göcek Liman Başkanhğı-
gocek.limarı@uab.gov.t, Fethiye
fethivesekarakol@se. gov.tr )

Sahil Güveıılik Karakol Komutanlığı

12- Giinübirlik gezi seferi yapan tiim gemilerde çalışan gemi adamları; sefer halinde iken
yolculardaıı ayırt edilebilmeleri için, 28.02.2010 tarih ve 27 507 sayiı resmi gazetede
yayunlanarı Denizcilere Müsus Kıyafet Yönetmeliği gereğince, geıni adamr kryafeti veya
tekneye özel tek tip kıyafet giymek zorundadır.

13- Gilnübirlik tur faaliyetinin başlangıcında tekne kaptanlan, yolculara teknede bulunan acil
durum ekipmanlan ve can kurtarma araçlan (can yeleği, can simidi v.b) iie diğer kullanım
malzemeleıi ve genel güvenlik ve işletme kuralları haklında brifing vermek_le yiikiimlüdüı.

14- Tekneleıde deniz kirliliği yaratabilecek, mal ve can güvenliğini tehlikeye atabilecek
makine (köpiik makinesi vb.) sistemleri kıırulması ve kullanılması yasaklır.
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4- Giinübirlik gezi seferi yapan tilm gemilerin kaptanları uSak ve mola yerlerinde
yolcularının emniyetli olarak yUzdiirülmelerinden sorumludur.

F=-
\-.



15- Teknelerin pis su / sintine aıkları kesinlikle denize boşaltılmayacak ve atıklar atık kabul
tesislerine verileıek atık verildiğine ilişkin belge teknede bulundıırulacaktır.

16- Giinübirlik gezi teknelerinde seyir esnasında yolcular için yapacaklan miDik yaymlannda
ilgili kanıırılaı çerçevesinde belirlenen ses sınırlarınr geçmeyecekler ve gürültii kirliliğine
mahal verilmeyecelıiir. Feüiye sınırlarr içerisinde faaliyet gösteren giinübirlik tur teknelerinin
seyir halleri hariç özellikle manevra esnasında" demirlemiş oldukları koylarda, bağladığ,
banndığı yerde giirilltil kirliliğine neden olacak müzik yayıııı yapmas1 yasaktır. Ancak,
tekneler Fethiye Limanrnda Deve Plajı ve Kızılada, Göcek Limaırnda ise Göcek Adasının
Giiney kısmında demirledikleri koyda müzik yayını yapabileceklerdir.

l7-Giinübirlik gezi teknelerinin kaptanlan ve donatanlan: personelini, kendi gezilerinin satışı
sırasında hanutçuluk yapmayacak, hanutçuluk yapanlardan yolcu almayacak, 1618 sayılı yasa
kapsamına giıen başkaca tur satmayacak ve sefer bol,unca hiçbir suıette yolcuyu rahatsız
etmeyecek, hiçbir konuda zorlamayacak, aldatmayacak, ülke turizmi açısrndan sakrnca
yaratacak her tiirlü tavır ve davranıştan kaçrrulacaktır.

l8-Liman Seferinde çalışan gezinti gemilerinin mtirettebat listeleri tekne kaptarı/donatanları /

işletrnecileri taıafindan sezon başında ilgili Liman Başkanlığına bildirilecekıir. Olası
milıettebat değişimleri de faaliyete başlamadaıı ilgili Liman Başkanlığına ve Sahil Güvenlik
Karakol Komutanlığına bildirilecektir.

19- Giinübirlik gezi teknelerinin kaptanlan ve mürettebatlannrn sefer esnasında alkollü
bulırnmalan ve alkol kullanmaları yasaktır.

20- Giinübirlik gezi teknelerine Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Limaıı Başkanlıklarrnca
verilen Denize Elverişlilik Belgelerindeki isimleri haricinde tiiketiciyi yanrlhcı ve haksız
rekabete yol açan başka herhangi bir isim ya da unvan kullanrlamaz.

21- Herhangi biı deniz kazası olması durumunda zamarı geçirmeksizin ilgili Liman
Başkanlığına - Sahil Güvenlik Kaıakol Komutanlığına ve l12 Muğla Acil Çağrı Merkezine
bilgi verilecektir.

22- Ölüdenlz, Ülkemiz furizminde çok büyfü bir önemi olduğu gibi, bu bölgenin turizm
tanıtmrnda da önemli bir yeri bulıınmaktadr, Turizmde önemli bir konuma sahip olan bu
bölgenin siiıdilrülebiliı turizrrı bakrmrndan konııımt§r önem arz etnektedir.

Öltldeniz Belcekız Plajında bağlama yaparak faaliyette bulunan ve yolculanır bu plajdan
alarak yalon koylan gezdiren giinübirlik gezinti gemilerinin bu faaliyetieri en az 35 yılı aşkın
sriredir devam etrnektedir. Öltıdeniz'de faaliyette bulunan giinübirlik gezinti gernilerinin
bağlama yaptığı, yolcu aldığı ve indirdiği Belcekız Plajı iskele/nhtım niteliğinde olrnadığı için
gerek bağlama yaparak barrnmaya gerekse yolcu indirip bindirmeye uygun bir yer değildir.

Ancak, Ölüdeniz turizmindeki yerel ihtiyaç ve zorunluluk nedeniyle başka yolcu indirme,
bindirme ve barınma yeri olmadığından tekneler bu plajı kullanmaktadır.

Belcekız günübfulik alanr işletmecisi olan MUÇEV 05.06.2015 tarih ve 357 sayılı yazrsında;
Öltldeniz'de gilnübirlik tur teknelerinin yanaşma ve bekleme yeri olaıak belirlenen mevcut
yerin geçmiş yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da geçici olarak kullarulmasınrn uygun

diği, aynca 2014 yılında faaliyet gösteıen teknelerh 2015 yılında
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da MuçEv den sözleşme yapmış olan itgili kooperatif sorumluluğunda kirlitiğe yol
açmayacak şekilde faaliyet göstermesi istenmiştir.

Deniz furizmindeki gelişmelere paralel olarak geçmiş yıllaıa göre tekne sayrları ve
kaPasitele artarak bu günlere gelmiştir. Giinübirlik gezi teknelerinin bağlandığı ve faaliyette
bulunduğu Belcekz plajındaki mevcut durum gerek yolcrılarrn transferi ve geıekse bagıama
Yeri emniYeti bakımından uygun bulunmamaktadır, Ayrıca plajın ortasına bağlanan teknİlerin
sayrsınıı fazla olması nedeniyle de görtintil kirliliği oluşrnaktadır.

Ölüdeniz'de faaliyette bulunan gezi teknelerinin faaliyetlerinin siiıdürülebilirliğinin
sağlanmasr ve turizmde önemli bir yeri olan bölgenin korunması bakımmdan; nluğnv
tarafından yapıiması planlanan tekne bağlama ve bannma yeri faaliyete geçinceye kadar yerel
taleP ve zorun]uluk nedeniyle 2014 yılı turizm sezonunda faaliyet göstermiş işletmeleİe ait
tekne saYılannrn dondurulması ve sınrrlandırılmas, karu.,-., daha önceki yİllarda alınması
nedeniyle; 2015., 201,6, 2017, 2018, 2019, 2020,.202I yı],larında sınırlandırılmış olarak
Qltaeniz' de faaliyette bulunan giinübiılik gezi tekneler7işletrne sahiplerinin z022 yiında da
olüdeniz plajı yetkili kuruluşu Çewe ve Şehircilik Bakantığı MuçEv) tarafindan aksi bir
karar alınaıa kadar faaliyette bulıırıabilmeleri karaıı alrnmrştrr. Mevcut teknelerin MUÇEV
den sözleşme yapmış olaıalq atıklannr plajdaki atık alrm tesisine vererek faaliyette
bulunmalan ve burada ki düzen ve disipliniı de MuçEv tarafindaıı sağlanmasr kararı
alınmrştır.

23,Denz Turizmindeki gelişmelere paralel olarak Öıiıdeniz bölgesinde geçmiş yıllaıa göre
tekne sayılan ve kapasiteleri çok sayıda artarak bu giirılere gelmiştir. Giinübirlik gezi
teknelerinin bağlandığı ve faaliyette bulunduğu Belcekız plajındaki mevcut durum gerek
yolculann transfeıi ve gerekse bağlama yeri emniyeti bakmından uygun bulunmamakıadır.
Ayrıca, plajın ortasına bağlanan teknelerin saylsnm da fazla olması nedeniyle de çok yer
kaplamakta ve alrıca göri,intii kirliliği de oluşmakiadır.

Öltldeniz'de faaliyette bulıınarü günübirlik gezı tekneleriniı faaliyetlerinin
siırdiirülebilirliğinin sağlanması ve turizmde önemli bfu yeri olan bölgenin korunmasr
bakımından; bağlama ve barınma yeri sorunJarı nedeniyle MUÇEV LDT. ŞTİ tarafından
yapılması planlanan tekne bağlama ve bannma yeri faaliyete geçinceye kadar ekli listede
isimleri bulunan tekne say arının 29 ğirmiDokuz) olarak srnrrlandırılması kararı
alınmştır. @k-1)

2022 yıl:ıl,.d4 mevcut teknelerin değiştirilmesi veya yenilenmesi (kapasite değişikliği)
Gtinübirlik DenizTıizmi Kıırulu tarafından değerlendirilir. Mevcut 29 adet teknenin barınma
ve bağlama sahası MuçEv 'in belirlediği sahayı geçemez. Bu şartları taşıdığından dolayı
tekne değiştirme ve yenilenmesi talepleri, MUÇEV LTD. ŞTİ belirlediği giinübirlik deniz
aıacı bağlama sahasrnın dışında kalması haiinde, söz konusu tekne sadece, yolcu alıp -
bırakma amacıyla Öltideniz - Belcekız Sahilini kullanabilecek olup, bannma amaçlı Belcekız
Sahilini kullanmayacağını taahhüt eder. Mevcut 1O0 yolcu kapasitesi altındaki teknelerden,
mevcut kapasitelerinin (en x boy toplam alan veya yolcu sayısı) ancak en fazla o/o10 arlış
yapılnıak suretiyle ve sadece bir kez olmak üzere, MuçEv tarafindan bağlama sözleşmesi
yapılmak suretiyle ve hiçbir şekilde tekne tam tıoyunun 24 metreyi geçmemesi koşuluyla
değiŞtirilmesi Giinübirlik Deniz Turizmi Kurulu taıafindan değerlendiriliı. Bunun haıicinde
tekne boyu veya yolcu kapasitesi artışrna müsaade edilmez.
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24, Marina Işletmecisi Muçev Tur. Tic. Ltd. Şti.'nin 12.06.2020 tarih - 413 ve 24.02.2021
tarih- 101 sayılı talepleri; iMEAK Deniz Ticaret odası Fethiye Şube Başkaılığı'nın
09.06.2020 tarih ve 092 sayılr yazılan izerine 26.02.202 i tarihinde yapılan toplantıda alınan
tavsiye kararları iizerine, Göcek Limanının Özel Çevre koruma Bölgesi içerisinde yer
almasr, mevcut olan rıhtrmdaki tekne bağlama ve barınma yerlerinin kapasitesinin srnırlı
olması nedeniyle, yeni bannma ve bağIama yerleri yapılıncaya kadar deniz turizm aracı
belgesi almış mevcut günübirlik tur tekne sayılarrnrn korunması şartıyla, Günübirlik
Tur teknelerinin yenilenmesine ve değiştiritmesine izin verilmesi kararı alınmıştır. Tüm
teknele n bannma süası MuçEv' in belirlediği sahayr geçemez. Göcek Limanıı da mevcut
bağlama yerlerinin kapasitesinin yeni tekne bağlama ve barurma yeri yapılıncaya kadaı ekli
listede isimleri ve donatanları belirtilen tekne sayrlarının 24 ğirmidört) otarak
sınırlandırılrnası karan alınmıştır. (Ek-2) Mevcut 100 yolcu kapasitesiniı altında kapasiteye
sahip teknelerden, mevcut kapasitelerinin (en x boy toplam alanı veya yolcu sayrsı) ancak en
fazla y"|0 artış yapılmak suretiyle ve sadece bir kez olmak üzere MuçEv taraflndan
bağlama sözleşmesi yapılmak suretiyle ve hiçbir şekilde tekne tam boyunun 24 metreyi
geçmemesi koşuluyla değiştirilmesi Gıiıübirlik Deniz Turizmi kurulu tarafindan
değeılendirilir. Bunun haricinde tekne boyu veya yolcu kapasitesi aıtışrna müsaade edilmez.

25. Feüiye sınırlan içerisindeki (Fethiye, Öltideniz, Göcek, Çalış) mevcut tiim giinübirlik
gezi teknelerinin değiştirilmesi, yenilenmesi ya da belirtilen sahalara yeni Giinübirlik Deniz
Turizmi İştetme belgesi başıurusu yapılması halinde; Tekne tam boy 24 metreyi geçemez.
sahada halen aktif olarak çalryan 100 yolcu altrnda kapasiteye sıhip mevcut teknelerin
mevcut kap,ısİtelerinin (en X boy toplam alanı veya yolcu sayrsr) ancak %o10 artş yapılmak
suretiyle ve sadece bir kez olmak iizere kapasite değişikliğine, Fethiye merkezinde Fethiye
Belediyesi, MUTTAŞ ve diğer izinli marina ve bağlama yerleri, Öltideniz de MUÇEV, Göcek
bölgesinde MUÇEV ve diğer izinli marina ve bağlama yerteri ile bağlama sözleşmesi yapması
ve İlçe Gilnübirlik Deniz Turizmi Kurulu tarafindan onaylanması koşuluyla izin veİilebilir.
Bunun haricinde tekne bolu ve yolcu kapasitesi arhşına müsaade edilmez. Bu teknelerin kıyı
tesisinderı,/ marina işletmecisinden bağlama sözleşmesi getirmesi zorunludut.

26-Limarı]armızda barmma ve bağlama sorunu nedeniyle ilk kez belgelendirilecek, donatan,
işletmecisi değiştirilecek, kapasitesi arttrnlacak ttim gezinti /tenezz;Jh gemilerinin Kurulca
belgelendirilme aşamasında tekneni bağlayacak ve yolcusunu indirip bindirecek olduğu yasal
İzinli kıy tesİsi işletmesinden bağlama sözleşmesi istenecektir. Bağlama sözleşmesi
getirmeyen geznti ltenezziıh gemileri, Kurul tarafindan değerlendirmeye alrnmayacaktır.
(Fethiye merkezinde Fethiye Belediyesi ve diğer izinli marina ve bağlama yerleri, Ölüdeniz
de MUÇEV, Göcek bölgesinde MUÇEV, MUTTAŞ ve diğer izinli marina ve bağlama
yerleri) kuruldan belgelendirilmiş olan tekneler bağiama sözleşmesi yapmış olduğu iimandan
yolcu bindirip, indirerek faaliyette bürınacaktır. Aksi durumda çahşmasrna izin verilmeyecek
olup, işletme adına Giinübiılik Gezi Teknesi faaliyet tiiriinde diizerılenen Deniz Turizmi Aracı
Tuıizm İşletmesi Belgesi İlçe Günübiılik Deniz Turizmi Krırul tarafindan iptal edilecektir.

Mevcut Gezint7 tenezziih cinsi Deniz Turizmi Araçlan Turizm İşletmesine sahip teknenin
satılmasr, kiralanması, donatan, işletrneci değişikliklerinde alrcr- satrcr, donatan- işletmeci
arasrnda sahşın hangi hakları kapsadığına dair NOTER SÖZLEŞMESİ yapılması
geıekmekiedir. Aksi halde işletmeye ait tiim haklar yeni donatarı./ işletmeciye devredilmiş
sayılacaktır.

27- Çewe ve Şehircilik Bakanlı ğı Tabiat Varlıkları Koruma Kurulrınrrn 2ll|7/20l4 gnı ve
250 sayılı Ölıideniz
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Lagoon içini kullanması yasaktır." İbaresinden dolayı; bu bölgede bulunan Giiıübirlik Deniz
Turizmi Araçları hava raporlarrnı (fırtina ihbarlan) talrip ederek, bannma yapmak üzere
Lagoon dışındaki uygun barınma yerlerine gideceklerdir.

28- İŞ bu Günübfulik Deniz Turizmi Kurul Kararları, ilgili Kurum temsiicileri tarafından her
zaman denetlenebilecek ve Kurul Kararlannın ihlali tutanaklarla beliılenecektir. Tespit
tutanaklanna istinaden, ilgili kanunlarda aksine hüküm yoksa 2634 sayiı l(anırn ve diğer
hususiaıda ise 5326 sayılı kabahatler kanununa muhalefetten ilgili kurumlar veya Fethiye
Kaymakamlığ denetim birimlerince işlem yapılacaktır.

29- İş bu Giinübirlik Deniz Turizmi Kurul Kararr ilgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve
tiizel kişiler ile sivil toplum kuruluşlanna talimat hükmün d,edır. 2634 sayılı Turizm Teşvik
kanıııru ve bu kanuna bağlı yürürlüğe giren Deniz Turizm yönetmetiği ile Deniz Turizmi
Uygulama Tebli ği,2872 sayılı Çevre Kanruıu, 618 sayılı Limanlar Kanunu ve Yönetmeliği ve
Tebliğleıi, 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 1380 sayılı Su
ürıinteri kanunu yönetmeliği ve Tebliğleri, Denizde Çatışmayı Önleme Ttizüğü yaptırımları
saklı kalmak kaydıyla, talimatnameye uymayanlar hakkrnda; 2634 sayılı Turizm Teşvik
Kanrınun 33. Maddesinde ön göriilen İdari Para Ceza],aıı ve yaptınmları uygulanır. Deniz
Turizın Aıaçları İşletme Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere 2634
sayılı Kanun uyarınca yaptırrm uygulanıı ve faaliyetine izin verilmez.

30 - Bütün diinyada olduğu gibi Ülkemizde de paııdemi olarak kabul edilen COVİD-19
salgıru kapsamında başta Sağlık Bakanlığı olmak iizere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
Kültiiı ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile diğer ilgili Bakanlıktarca alınacak Kararlar
ile Il / Ilçe Hıfsrssıhha Kurul Karaıları da gıinübirlik gezi teknesi donatan /işletmecileri ve
personeli tarafindan mutlak suretle uygulanacaktır. yemek verilen teknelerde bulaşık
makinasr olmaması halinde, yiyecek ve içecek servisiııde kullanılacak tiim malzemeler tek
kullanımlık malzemelerden oluşacaktır. Açık büfe uygulanması halinde ise büfe- yolcu
arasına Şeffaf paravan konulacak ve büfeden yiyecekler tabaklara tekne personeli tarafından
verilecektir.

Bunıın yanında, İlgili naUnlıklar, Kurullar tarafindan aksi bir karar alnıncaya kadar
giınübirlik gezi teknesi donatan/ işletmeci ve personelin her gün ateş öiçiimleri, HEs kodu
sorgulamalan yapılıp, kayıt altına alınarak mesaiye baışlanacak ve tiim yolcuların HES kodu
sorgulaması yapılarak tekneye kabul edileceklerdir. Hareket saatlerinde yoğunluk
YaŞ;ıiımaması ve hareket saatİnde geciloıeye meydan verilmemesi için işletmeci tarafından
ıezervasyon yapıldığı esnada yolcunun HES kodu alınması / sorgulanması yararh olacakiıı.
31 - Tiim Giinübirlik gezi tekneleri 2634 sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince Mugla İl
Kültiir ve Turizm Müdi,irlüği,ince onaylanan (Eyiül - Ekim aylarında) Fiyat talifesini
bulundurmak ve uygulayacak oldukları flyat tarifelerini teknenin göriiniiı bir yerinde afişe
etmek zorundadır.

32-Meterolojik hava ıaporlarrna göre fırtına ihbarırun bulunduğu drrrumlarda, Liman
Başkanlığınca gerekli göriilmesi halinde bölgesine göre gtinübirlik tekne hareketi
kısıtlanabileceklir.

33-Fethiye llçe Gilnübirlik Deniz Turizmi Kwulu, 33 maddeden ibaret olan giinübirlik deniz
fuıizmi genel kurallaııru, ihtiyaç dululması ya da şartların değişmesi halinde, Deniz Turizmi
Uygulama Tebliğinin kapsamrnda yeniden değerlendirme ve değiştirme yetkisine
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İş bu Giinübirlik Deniz Turizm Araçlan genel kurallan oy birliği ile birlikte ımza
altına alrnmrştır. 24 l 02 n022

BALCI Dr. Zekeriya BİŞCÖl-
ıl küttiiı ve Turizm Müdiirü
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EI(LERİ:
1 - Ölüdeniz - Gilnübirlik Gezi Teknesi Listesi (1 ad.)

2 - Göcek - Giinübirlik Gezi teknesi Listesi (1 ad.)
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