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* ilçe Sportif Turizm Kurulu 27/02/2018 tarih vi 2018/2 sayılı  Toplantı  Karar Tutanağı  
(EK-1) 

TURİZM AMAÇLI SU ÜSTÜ VE SU ALTI FAALİYETLERİ  
PARKUR ALANLARINA İLİŞKİN 

ALT KURUL RAPORU* 

(*11/01/2018tarih ve 2018/1 sayılı  ilçe Sportif Turizm Kurulu Turizm Amaçlı  Su Üstü ve 
Su Altı  Sportif Faaliyeti Toplantısı  Karar Tutanağı  Gereği) 

1-11/01/2018 tarih ve 2018/1 sayılı  Ilçe Sportif Turizm Kurulu Turizm Amaçlı  Su 
Üstü ve Su Altı  Sportif Faaliyeti Toplantı  Karar Tutanağı  2 nolu karara istinaden; Mahmut 
Kemal AKDAĞ'ın18/07/2017 tarihli dilekçesinde Yer alan "AurumSpaBeachResort Otel önü 
parkur alanı  irtibat noktası  konulması" talebine yönelik yapılan inceleme sonucunda; 
belirtilen parkur alanı  için Ekteki belgelerde belirtilen (EK-1) harita, kroki ve koordinat 
noktaları  üzerinde müşteri irtibat noktası  kurulmasında sakınca olmadığı; talebin kabul 
edilebileceği; 

2-11/01/2018 tarih ve 2018/1 sayılı  Ilçe sportif Turizm Kurulu Turizm Amaçlı  Su Üstü 
ve Su Altı  Sportif Faaliyeti Toplantı  Karar Tutanağı  2 nolu karara istinaden;Fatma 
IMANÇLI'mn16/08/2017 tarihli dilekçesinde yer alan "Holiday Otel ve 
AurumSpaBeachResort Otel önü parkur alanlarında motorlu deniz araçlarının tehlike arz 
etmesi, gerekli önlemlerin alınması" talebine yönelik yapılan inceleme sonucunda; adı  geçen 
parkur alanlarında faaliyet süresince işletmeciler tarafından mevzuatlar kapsamında gerekli 
güvenlik tedbirleri alındığı; can ve mal emniyeti açısından tehlike arz etmediği 
düşünüldüğünden parkur alanlarında faaliyetlerin devam ettirilmesinde sakınca olmadığı; 

3-11/01/2018 tarih ve 2018/1 sayı lı  Ilçe sportif Turizm Kumlu Turizm Amaçlı  Su Üstü 
ve Su Altı  Sportif Faaliyeti Toplantı  Karar Tutanağı  3 nolu karara istinaden;Minör Turizm 
Yatırımları  Ticaret ve Sanayi A.Ş.(Aurum Moon BeachResort Otel)'in 29/11/2017 tarihli 
dilekçesinde "tesis önündeki su sporları  parkur alanının müşterilerin denize giriş  alanı  olduğu 
için parkurun tesisin sağındaki iskelenin kullanılmayan tarafı  olan sağ  tarafa alınması" 
talebine ilişkin adı  geçen parkur alanının mevcut bulunduğu noktadan rapor ekindeki 
belgelerde belirtilen (EK-3) harita, lcrolci ve koordinat noktalarına kaydırılması; 

4- Adakale Turizm Otelcilik A.Ş. (VenosaBeachResort&Spa Otel) 'in 24/01/2018 
tarihli dilekçesindeki "tesisin sağ  tarafında bulunan su sporları  parkur alanının tesisin sahil 
şeridinin orta alanına alınması" talebine yönelik yapılan değerlendirme neticesinde; adı  geçen 
parkur alanının mevcut bulunduğu noktada kalmasında sakınca olmadığı, tesisçe belirtilen 
noktaya kaydırılmasına gerek olmadığı; 

5-02/11/2017 tarih ve 2017/8 sayılı  Ilçe sportif Turizm Kurulu Turizm Amaçlı  Su Üstü 

ve Su Altı  Sportif Faaliyeti Toplantı  Karar Tutanağı  9 nolu karara istinaden parkur alanlarında 

yapılan inceleme neticesinde 2018 yılı  için su üstü sporları  parkur alanlarının denize doğru 15 
metre eninde 100 metre uzunluğunda olarak uygulanmasında sakınca olmadığı, 

6-2017 yılı  içerisinde mevcut bulunan su üstü sporları  parkur alanlarından; 

"AurumExclusive Otel Yanı  1001 Cadde Soğuksu(Motorsuz)" isimli parkur alanının halkın 
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*Didim Kaymakamlığı  ilçe Sportif Turizm Kurulu 
27/02/2018 tarih ve 2018/2 sayılı  Toplantı  Karar Tutanağı  

(EK 1- Parkur Alanlarına Diskin Alt Kurul Raporu) 

plaj alanı  kullanımını  olumsuz etkilediğinden ve faaliyet yapılması  için talep olmadığı  
düşünüldüğünden adı  geçen parkur alanını  kapatılıtıasının uygun olacağı; 

7-2017 yılı  içerisinde mevcut bulunan su üstü sporları  parkur alanlarından; "Akbük 
Beldesi Ulaş  Cafe önü (su üstü)" isimli parkur alanının halkın plaj alanı  kullanımını  olumsuz 
etkilediğinden ve son yıllarda faaliyet yapı lması  için talep olmadığı  düşünüldüğünden adı  
geçen parkur alanının kapatılmasının uygun olacağı; 

8-11/01/2018 tarih ve 2018/1 sayılı  Ilçe sportif Turizm Kumlu Turizm Amaçlı  Su Üstü 
ve Su Altı  Sportif Faaliyeti Toplantı  Karar Tutanağı  2 nolu karara istinaden parkur alanlarında 
yapılan incelemeler neticesinde 2017 yılı  içerisinde mevcut bulunan su üstü ve su altı  parkur 
alanlarında (yukarıda belirtilen parkur alanları  dışında) herhangi bir değişiklik yapı lmasına 
gerek olmadığı, 

Hususları  tarafımızca yapılan inceleme, tespit ve değerlendirme neticesinde oybirliği 
ile karar alınmış  olup; söz konusu hususların Kurulca yeniden değerlendirilecek nihai karara 
bağlanması= uygun olduğu düşünülmelctedir.16/02/2018 
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