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Deniz Turizmi Yönetmeliği’nde Öngörülen Değişiklikler Hakkında 

Yayıma Hazırlayan: Güneş Karol Işıklar1 

24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete’de (“RG”) yayımlanan Deniz Turizmi 

Yönetmeliği’nde, 8/4/2021 tarihinde yayımlanan Yönetmelik (“2021 tarihli Yönetmelik”)2 

uyarınca değişiklikler öngörülmüştür. Değişikliklerden ilk, hem m. 11 hem de m. 28’deki “imza 

sirküleri,” ibarelerinin yürürlükten kaldırılmasıdır (2021 tarihli Yönetmelik m. 2 ve m. 3).     

Yapılan bu değişiklik sonucu; deniz turizmi tesisi yatırımı veya deniz turizmi aracı işletmeciliği 

yapmak üzere şirket veya adi ortaklık adına yapılacak başvurularda imza sirkülerinin sunulması 

zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. 

Öte yandan, Deniz Turizmi Yönetmeliği hükümlerini yürütecek olan makamı 

düzenleyen m. 62’deki “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir 

(2020 tarihli Yönetmelik m. 3). Yapılan değişiklikler, 2020 tarihli Yönetmelik’in RG’deki 

yayım tarihinde yürürlük kazanmıştır (2020 tarihli Yönetmelik m. 4). 

 Deniz Turizmi Yönetmeliği m. 11 ve 28’de öngörülen değişiklikler aşağıdaki 

şekildedir: 

“Turizm yatırım belgesi başvurusu 

MADDE 11 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler, bu Yönetmelikte belirlenen nitelikleri taşımak kaydıyla 

turizm yatırımı belgesi alarak deniz turizmi tesisi yatırımı yapabilir. Bakanlıkça verilen turizm yatırımı 

belgesi, belgede isimleri yazılı gerçek ve tüzel kişilere ait olup, Bakanlığın izni olmadan üçüncü kişilere 

devredilemez. Tahsisli arazilerin belge devirlerinde ayrıca mal sahibinin de uygun görüşü aranır. 

Turizm yatırım belgesi taleplerinde, aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili merci 

tarafından veya aslı gibidir şeklinde noterce onaylanmış suretleri ile yazılı olarak Bakanlığa 

başvurulur. Bu belgelerin ve Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde istenecek diğer bilgi, belge ve 

projelerin içeriği Bakanlıkça belirlenir. 

(…) 

                                                           
1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Bilim Dalı Araştırma Görevlisi. 
2 Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. RG Sayısı: 31448. 2021 tarihli 

Yönetmelik’in yürürlüğe konulması, 7/4/2021 tarihli ve 3792 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gerçekleşmiştir. 
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d) Talebin şirket veya adi ortaklık adına yapılması halinde tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi ile imza sirküleri, isim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge. (…)” 

“Turizm yatırımı belgesi başvurusu 

MADDE 28 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler, bu Yönetmelikle belirlenen nitelikleri taşımak kaydıyla 

turizm yatırım belgesi alarak deniz turizmi araçları işletmeciliği yatırımı yapabilirler. Turizm yatırım 

belgesi taleplerinde, Bakanlıkça gerekli görülecek belgeler ile aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya 

aslını vermeye yetkili merci tarafından veya aslı gibidir şeklinde noterce onaylanmış sureti ile yazılı 

olarak Bakanlığa başvurulur: 

(…) 

c) Talebin şirket veya adi ortaklık adına yapılması halinde tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi ile imza sirküleri, isim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge. (…)” 


