10.YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ

Amacı yat turizmi, yat liman işletmeciliği ve yat işletmeciliğinin
yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması
ile işletmecilerin kamu görevlilerine, ve yatçıların uyacakları kuralların
belirlenmesidir. Yat limanları yatırım işletmeciliği, yabancı yatların
kara sularımızdaki seyir esasları ile Türkiye’de kalış süreleri kabotaj
hakları ve yat turizminin geliştirilmesi amacıyla alınacak diğer
tedbirlere ait hükümleri kapsamaktadır.

11.TÜRK

KARASULARINDA

YAPILACAK

ALETLİ

YÖNETMELİKLER

SPORTİF
DALIŞLARA

AMAÇLARLA
İLİŞKİN

Bakanlık kurulu kararı ile tespitle ilan edilen su altında korunması
gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgeler ile askeri yasak
bölgeler dışında sportif amaçla yapılacak aletli dalışların şartlarını
kapsamaktır. Aletli dalışlar; Dünya sportif, eğitim standartları
çerçevesinde hiçbir hava kaynağından yaralanmadan teknik kuralları
uygulamak suretiyle su altına inmeyi, yüzmeyi ve mümkün olduğunca
su altında kalmayı sağlayan ABC dalışları, Skin-Diving (aletsiz dalma)
gibi dalışları;

ALETLİ DALIŞLAR: Dünya sportif eğitim standartları çerçevesinde
nargile gibi su üstünden beslenme yapılmadan sadece hava
doldurulmuş tüpler ve çift kademeli regülatörler kullanarak derinlik
limiti 30 m ancak eğitim esnasında maksimum 42 m olan, dalma
esnasında kesinlikle dekompresyonsuz yapılan dalışları ifade eder.

12.TURİZM ALAN VE MERKEZLERİNDE YER ALAN
TERMAL SULARIN KULLANMA HAKKI VE İŞLETİLME
USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

Turizm alan ve merkezlerinde yer alan yıkanmaya mahsus şifalı sıcak
maden sularının (mineralize termal sular) kullanma hakkını almış
gerçek ve tüzel kişilerin kullandıkları termal sular ile kullanılmayan
veya ihtiyaç fazlası termal suların işletilme şekil ve şartları ile termal
alanlarda bulunmuş ve bulunacak termal suların aranması, çıkarılması
ve işletilmesi termal su kullanmış ve kullanılacak olan tesis ve
işletmelere ilişkin plan ve özellikteki sular ve bu suların kullanıldığı
tesis ve işletmelerle olan ilişkileri ve yaptırımları düzenleyen hükümleri
kapsamaktadır.

Sofra suları ile içilen maden suları bu yönetmeliğin kapsamı dışında
tutulmaktadır, ancak turizm alam ve merkezlerinde yer alan termal sular
ile bunlara ait çamurların yanı sıra içilmek sureti ile içmece şeklinde ve
soğuma sureti ile tedavide kullanımına elverişliklerinin sağlık
bakanlığınca belirlenmesine ve kullanılmasına izin verilmesi halinde bu
nitelikteki sularda bu kapsamda değerlendirilmektedir.

1618 sayılı seyahat acenteleri ve seyahat acenteler birliği kanunu;

*Seyahat acentesi ve seyahat acenteler birliği kanunun mahiyeti;
Seyahat acentesi gerek tanımı, gerek sınıf ve kurumu, gerek işleyiş ve
işleyiş bakımından meydana gelen aksaklıkların ortadan kaldırılması,
seyahat

acenteler

birliği

kurularak,

seyahat

acentesinin

yurt

ekonomisine en yaralı bir meslek haline getirilmesini sağlamak amacı
güdülür. Nitekim kanun seyahat acentelerinin ve kar amacı ulaştırma,

konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye etkili olan
oluşturduğu ürünü kendi ve diğer seyahat acenteleri vasıtası ile
pazarlayabilen ticari kuruluşlar olarak tanımlanmıştır.
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