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7334 SAYILI KANUN İLE  

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TABLO 

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL 

2634 Sayılı Kanun’da Yapılan Değişiklikler 

Tanımlar 
Madde 3: 
Bu Kanunda yer alan;  
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,  
b) (Değişik: 24/7/2003-4957/1 md.) Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgeleri: Tarihî ve kültürel değerlerin 
yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin 
yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel 
kalkınmayı ve plânlı gelişimi sağlamak amacıyla 
değerlendirmek üzere sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla 
tespit ve ilân edilen bölgeleri, 
c) (Mülga: 24/7/2003-4957/1 md.)  
d) (Değişik: 24/7/2003-4957/1 md.) Turizm Merkezleri: 
Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya 
dışında, öncelikle geliştirilmesi öngörülen; yeri, mevkii ve 
sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilân edilen, 
turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan 
yerleri veya bölümlerini,  
e) Turizm İşletmeleri: Türk veya yabancı uyruklu, gerçek 
veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve 
turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,  
f) Turizm Yatırım Belgesi: Turizm sektöründe yatırım 
yapana tespit edilen yatırım dönemi için Bakanlıkça verilen 
belgeyi,  
g) Turizm İşletmesi Belgesi: Turizm sektöründe faaliyet 
gösteren turizm işletmelerine Bakanlıkça verilen belgeyi,  
h) Belgeli Turizm Yatırım veya İşletmeleri: Bakanlıkça 
belgelendirilmiş yatırım veya işletmeleri,  
i) (Değişik: 28/12/2006-5571/13 md.) Deniz turizmi araçları: 
Gezi, spor, eğlence ve turizm amaçlı olarak, denize 
elverişlilik belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilere ait özel 
ve ticarî yatları, kruvaziyer gemileri ve dalabilir deniz 
araçlarını,  
1) Yat: Kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, ticarî 
olarak veya ticarî olmadan gezi ve spor amacıyla kullanılan, 
yük, yolcu ve balıkçı gemisi niteliğinde olmayan, taşıdığı 
yolcu sayısı onikiyi geçmeyen veya kabotaj seferinde yüz 
mille sınırlı, en yakın karadan yirmi milden fazla 
uzaklaşmamak şartıyla taşıdığı yolcu sayısı otuzaltıyı 
geçmeyen ve tonilato belgesinde yat olduğu belirtilen 
gemiyi, 

Tanımlar 
Madde 3: 
Bu Kanunda yer alan;  
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,  
b) (Değişik: 24/7/2003-4957/1 md.) Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgeleri: Turizm hareketleri ve 
faaliyetleri yönünden önem taşıyan veya doğal tarihî ve 
kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı korunması ve 
geliştirilmesinde kamu yararı bulunan yörelerde, koruma 
kullanma dengesi gözetilerek sektörel kalkınmanın 
sağlanması ve turizm sektörünün planlı ve kontrollü 
gelişiminin sağlanması amacıyla yeri, mevki ve sınırları 
Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilân edilen alanları, 
c) (Mülga: 24/7/2003-4957/1 md.)  
d) (Değişik: 24/7/2003-4957/1 md.) Turizm Merkezleri: 
Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri dışında 
kalmakla birlikte bu bölgelerin, niteliğini taşıyan, turizm 
hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle 
geliştirilmesinde kamu yararı bulunan orman vasıflı olanlar 
dahil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkii ve 
sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilen 
alanları, 
e) Turizm İşletmeleri: Türk veya yabancı uyruklu, gerçek 
veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen 
ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,  
f) Turizm Yatırım Belgesi: Turizm sektöründe yatırım 
yapana tespit edilen yatırım dönemi için Bakanlıkça 
verilen belgeyi,  
g) Turizm İşletmesi Belgesi: Basit konaklama tesisleri 
hariç olmak üzere, turizm sektöründe faaliyet gösteren 
turizm işletmelerine Bakanlıkça verilen belgeyi,  
h) Belgeli Turizm Yatırım veya İşletmeleri: Bakanlıkça 
belgelendirilmiş yatırım veya işletmeleri,  
i) Deniz turizmi araçları: Deniz ve iç sularda gezi, spor, 
eğlence ve turizm amaçlı olarak, turizm faaliyetinde 
bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait özel yatları ve ticari 
faaliyetlerine esas olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından düzenlenmiş belgeleri haiz ticarî yatları, 
kruvaziyer gemileri, günübirlik gezi teknelerini, dalabilir 
deniz araçlarını ve diğer deniz turizm araçlarını, 
 
 ve dalabilir deniz araçlarını,  
1.Yat: Kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, ticarî 
olarak veya ticarî olmadan gezi ve spor amacıyla 
kullanılan, yük, yolcu ve balıkçı gemisi niteliğinde 
olmayan, taşıdığı yolcu sayısı onikiyi geçmeyen veya 
kabotaj seferinde yüz mille sınırlı, en yakın karadan yirmi 
milden fazla uzaklaşmamak şartıyla taşıdığı yolcu sayısı 
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otuzaltıyı geçmeyen ve tonilato belgesinde yat olduğu 
belirtilen gemiyi, 
 
n) Basit konaklama turizm işletmesi belgesi: Geçici 12 nci 
madde kapsamında verilen belgeyi,  
o) Belge sahibi: Adına turizm belgesi düzenleyen gerçek 
ve tüzel kişileri,  
p) Turizm belgesi: Turizm yatırımı belgesi, turizm işletmesi 
belgesi ve basit konaklama turizm işletmesi belgesini, 
 

Turizm bölge, alan ve merkezlerinin tespiti: 
Madde 4: 
Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 
merkezlerinin tespitinde; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve 
sosyo-kültürel turizm değerleri, kış, av ve su sporları ve 
sağlık turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyeli dikkate 
alınır. 

 

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 
merkezlerinin tespiti ve niteliği: 
Madde 4: 
Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 
merkezlerinin tespitinde; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve 
sosyo-kültürel turizm değerleri, kış, av ve su sporları ve 
sağlık turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyeli dikkate 
alınır. 
 
Cumhurbaşkanlığınca kabul edilen yatırımlarda devlet 
yardımları hakkında kararda kültür ve turizm koruma ve 
gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik 
hükümleri turizm merkezleri hakkında da uygulanır.  
Bakanlıkça uygun görülen kültür ve turizm koruma ve 
gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde; alanın 
bütüncül bir anlayışla korunmasının, geliştirilmesinin, 
tanıtımının, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik 
altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin özel 
sektör işbirliği ile sağlanması amacıyla, ilgili yatırımcıların 
da katılımıyla turizm hizmetleri yönetim birlikleri 
kurulmasında Bakanlık yetkilidir. Birliğe zorunlu üye 
olacak yatırımcılar, aidat ödenmesine ilişkin esaslar, 
Birliğin gelir ve giderleri ile bu fıkranın uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 
 

Belge alınması  
Madde 5:  
a) Turizm sektöründe; bu Kanun ve diğer mevzuatta yer 
alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan 
yararlanabilmek için Bakanlıktan, turizm yatırımı belgesi 
veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur.  
b) Belgeli yatırımlara, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde 
başlanması ve yatırımın tamamlanarak işletmeye açılması 
zorunludur. Ancak, Bakanlıkça kabul edilen zorunlu 
sebeplerle bu süre uzatılabilir. 
 

Konaklama ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi ve 
diğer işlemler    
Madde 5:   
Turizm sektöründe; bu Kanun ve diğer mevzuatta yer alan 
teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan 
yararlanabilmek için Bakanlıktan turizm yatırımı belgesi 
veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur. 
 
Belgeli yatırımların, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde 
başlanması ve yatırımın tamamlanarak işletmeye açılması 
zorunludur. Ancak, Bakanlıkça kabul edilen zorunlu 
sebeplerle bu süre uzatılabilir.  
 
Yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
verilen konaklama işletmelerinin bu ruhsatı aldıkları 
tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi 
belgesi almaları zorunludur. 
 
Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen 
konaklama işletmelerinin iptal kararının tebliğ tarihinden 
itibaren bir yıl içinde yeniden turizm işletmesi belgesi 
almaları zorunludur.  
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Kamu kurum veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetler 
evi ve ordu evleri için Bakanlıktan turizm belgesi alınması 
zorunlu değildir. 
 
Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben yedi gün 
içerisinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa 
başvuru yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak 
denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat 
tarihinden itibaren otuz gün içerisinde gidererek turizm 
işletmesi belgesi almaları zorunludur. Bakanlık tarafından 
turizm işletmesi belgesi iptal edilen plaj işletmelerinin iptal 
işleminin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde turizm 
işletmesi belgesi almaları zorunludur.                                                               
Bu fikra kapsamında belgelendirilecek plaj işletmelerinin 
nitelikleri ve denetimlerine ilişkin konular Bakanlıkça 
yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. 
 
Bu maddede belirtilen süreler içerisinde turizm işletmesi 
belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye 
açılamaz ve faaliyette bulunamaz. Bu işletmelerin işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim 
üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve 
faaliyetlerine son verilir. 
 
Tahsisli kamu taşınmazları üzerinde yer alan tesisler için 
tahsis koşulları uygulanır. Bakanlık tarafından, turizm 
sektörünün kalkınmasını ve planlı ve kontrollü şekilde 
gelişimini sağlamak amacıyla sosyal ve teknik altyapı 
hizmetlerinin karşılanması için kültür ve turizm koruma ve 
gelişim bölgesi ve turizm merkezlerinde bulunan 
konaklama tesislerinin tür veya kullanım kararı değişikliği 
ile kapasite artışı durumlarında yatırımcıdan sosyal ve 
teknik ve benzeri altyapıya katılım payı istenir. 

Beş yıldızlı oteller ve tatil köyleri; kendi müşterilerine 
motor hacmi 2900 cc ve üzeri binek olan, üç yıl ve üzeri 
leasing dahil kendi öz malı araçlarıyla geliş gidiş noktaları 
ile tesis arasında transfer hizmeti sunabilir. Bu şekilde 
transfer hizmeti sunulacak araç sayısı beşi geçemez. Bu 
faaliyet, seyahat acentası aracılığıyla gelen ve transfer 
sözleşmesi olan müşterilere sunulamaz. Bu fıkranın 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
belirlenir. 

Doğal turizm kaynaklarının korunması ve kullanılması 
Madde 6:  
Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm 
merkezlerinde; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
yerlerin kamu yararına korunmasına veya kamu yararına 
kullanılmasına katkıda bulunacak yapı ve tesisler, bu 
Kanunun 3 üncü maddesindeki belgelere sahip olmak 
kaydıyla, tapu kaydı aranmaksızın 8 inci maddedeki 
koşullara uygun olarak, imar planlarına göre yapılabilir ve 
işletilebilir. 
 

Doğal turizm kaynaklarının korunması ve kullanılması 
Madde 6: 
Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm 
merkezlerinde; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
yerlerin kamu yararına korunmasına veya kamu yararına 
kullanılmasına katkıda bulunacak yapı ve tesisler, bu 
Kanunun 3 üncü maddesindeki belgelere sahip olmak 
kaydıyla, tapu kaydı aranmaksızın 8 inci maddedeki 
koşullara uygun olarak, imar planlarına göre yapılabilir ve 
işletilebilir. 
 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, bölgenin 
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Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm 

merkezlerinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

yerlerde, bölgenin doğal ve kültürel özelliklerini bozmamak, 

turizm işletmelerine zarar vermemek ve imar planlarına 

uygun olmak ve Bakanlıktan izin almak kaydıyla kamuya 

yararlı diğer yapı ve tesisler yapılabilir ve işletilebilir.  

 

Deniz, göl ve akarsular ile kıyıları, özelliklerini bozucu ve 

yıpratıcı şekilde kullanılamaz. Bu yerlerden kum, çakıl ve 

taş alınması gibi çeşitli şekillerde yararlanma 1738 sayılı 

Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununa göre Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığının görüşü alınmak kaydiyle 

Bakanlığın iznine bağlıdır. 

doğal ve kültürel özelliklerinin bozulmaması, turizm 
işletmelerine zarar verilmemesi, turizm yatırımı veya 
işletmesi belgesi alınması ve çevre kirliliğinin önlenmesine 
ilişkin tüm önlemlerin alınması ve 3621 sayılı Kıyı 
Kanununa uygun olması koşulu ile bu yerlerin kontrollü 
kullanımını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından, 8 inci 
maddeye göre, imar planı gerektirmeyen, sabit olmayan, 
kamuya yararlı, konaklama içermeyen, ücretsiz girişli 
günübirlik tesis yapılabilir. Bu fikranın uygulanması ile 
ücretsiz girişli günübirlik tesis niteliklerine ilişkin usul ve 
esaslar, 37 ncimaddenin (A) fıkrasının (3) numaralı 
bendine dayanılarak yürürlüğe konulacak yönetmelikle 
belirlenir. 
Ücretsiz girişli günübirlik tesis ile 9 uncu maddenin (b) 
bendinde belirtilen tesislerin Bakanlık tarafından yapılması 
halinde, ağaçlandırma ve bakım bedeli ile orman köylüleri 
kalkındırma geliri Bakanlıkça ödenmez. 
 
3621 sayılı Kanuna uygun olmak kaydıyla, yerleşim 
tasarım ve yönetim planı ile koşulları belirlenen, doğal 
çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, gerekli güvenlik 
tedbirleri alınan iyi donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş 
hizmet sunan geçici lüks çadır tesisleri yapılması amacıyla 
kiralama yapılabilir. Tesis kapsamında yapılacak her türlü 
ünite, temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en 
az müdahaleyle, çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak 
ve doğal ekosisteme uygun olarak yapılır. Bakanlığın 
belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve Bakanlıktan 
turizm işletmesi belgesi almayan tesisler işletmeye 
açılamaz. Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alınmasını 
müteakip, başka bir işleme gerek kalmaksızın onbeş gün 
içinde bu tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
verilir. Bu fikra kapsamında sözleşmelerine aykırı olarak 
Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan 
tesislerin kira sözleşmeleri feshedilir ve taşınmazın 
tahliyesi sağlanır. 

Planlar  

Madde 7: 

(Değişik: 24/7/2003-4957/2 md.) Bakanlık; kültür ve turizm 

koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her 

ölçekteki plânları yapmaya, yaptırmaya, re’sen onaylamaya 

ve tadil etmeye yetkilidir.  

 

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 

merkezlerinde Bakanlıkça yapılacak alt yapı ve plânlama 

işlemlerine esas olmak üzere diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarından istenilen bilgi, belge ve görüş 3 ay içinde 

verilir. Bu süre sonunda istenilen bilgi, belge ve görüşün 

verilmemesi durumunda ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça 

re’sen tesis edilebilir.  

 

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 

merkezlerinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca 

yapılacak satış, tahsis, kiralama, sınır ilânı ve değişikliği 

işlemleri ile çevresel etki yaratacak alt yapı ve üst yapı 

projelerinden önce Bakanlığın olumlu görüşünün alınması 

Planlar  
Madde 7:  

(Değişik: 24/7/2003-4957/2 md.) Bakanlık; kültür ve turizm 

koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde 

her ölçekteki plânları yapmaya, yaptırmaya, re’sen 

onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir.  

 

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 

merkezlerinde Bakanlıkça yapılacak alt yapı ve plânlama 

işlemlerine esas olmak üzere diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarından istenilen bilgi, belge ve görüş 30 gün 

verilir. Bu süre sonunda istenilen bilgi, belge ve görüşün 

verilmemesi durumunda ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça 

re’sen tesis edilebilir.  

 

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 

merkezlerinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca 

yapılacak satış bedelsiz devir, trampa, sınırlı ayni hak 

tahsis, kiralama, sınır ilânı ve değişikliği işlemleri ile 

çevresel etki yaratacak alt yapı ve üst yapı projelerinden 
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gereklidir.  

 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

önce Bakanlığın olumlu görüşünün alınması gereklidir.  

 
Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
 
Bakanlık; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve 
turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapmaya, 
yaptırmaya, re'sen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir. 
Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 
merkezleri içinde yer alan korunan alanlarda her ölçekteki 
plan teklifleri sadece Bakanlığa sunulur. Ilgili kurul, kurum 
ve kuruluş görüşleri doğrultusunda Bakanlıkça incelenerek 
uygun görülen planlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
gönderilir. Bu planlar, Bakanlık ile mutabakat sağlanarak 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili tabiat varlıklarını 
koruma bölge komisyon kararı da dahil en geç altı ay 
içinde sonuçlandırılır. Bu alanlarda, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından plan hazırlanması veya 
hazırlattırılması durumunda; Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca yapılacak onamaya esas olmak üzere 
Bakanlığın uygun görüşü alınır. 23/5/2019 tarihli ve 7174 
sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun, 19/6/2014 tarihli 
ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı 
Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun ve 
18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve 
Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalan alanlar ile 
18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda 
öngörünüm bölgesi olarak belirlenen alanlar, özel çevre 
koruma bölgeleri ve özelleştirme kapsam ve programına 
alınan alanlar bu fikra kapsamı dışındadır. 
 
Turizm merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgelerinde onaylanacak alt ölçekli planlar ile 
belirlenecek turizm tesis alanı kullanımları için yatak 
kapasitesi belirlenmesi esastır. 
 
Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 
merkezlerinde, özelleştirme kapsam ve programına alma 
işlemlerinden önce Bakanlığa bilgi verilir. 

Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı  
Madde 8: 
 A. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 
merkezlerinde bulunan, Bakanlık tarafından turizm amaçlı 
değerlendirilmesinde yarar görülen ve ilgili Bakanlığa 
bildirilen taşınmazlardan; 
(1) (Değişik: 7/5/2008-5761/2 md.) (Değişik birinci ve ikinci 
cümle:23/5/2019-7175/2 md.) Kamu hizmetlerinde 
kullanılanlar ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilenler hariç, 
Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülenler iki ay içerisinde 
tahsis edilir, bu süre içinde tahsisin yapılmaması veya 
olumsuz görüş bildirilmemesi halinde tahsis yapılmış sayılır. 
Tapuya tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki tescil harici yerler ile kapanan yollar ve yol fazlaları 
ise talep tarihinden başlayarak en geç bir ay içinde Hazine 
adına tescil edilir ve tescili müteakip Bakanlığa aynı usulle 
tahsis yapılır. Hazine mülkiyetinde yeterli alanın 

Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı 
 Madde 8: 
 A. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 
merkezlerinde bulunan, Bakanlık tarafından turizm amaçlı 
değerlendirilmesinde yarar görülen ve ilgili Bakanlığa 
bildirilen taşınmazlardan; 
(1) (Değişik: 7/5/2008-5761/2 md.) (Değişik birinci ve ikinci 
cümle:23/5/2019-7175/2 md.) Kamu hizmetlerinde 
kullanılanlar ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilenler hariç, 
Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülenler 3 ay 
içerisinde tahsis edilir, bu süre içinde tahsisin 
yapılmaması veya olumsuz görüş bildirilmemesi halinde 
tahsis yapılmış sayılır. Tapuya tescili mümkün olan 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici yerler ile 
kapanan yollar ve yol fazlaları ise talep tarihinden 
başlayarak en geç bir ay içinde Hazine adına tescil edilir 
ve tescili müteakip Bakanlığa aynı usulle tahsis yapılır.  
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bulunmadığı durumlarda, 6831 sayılı Orman Kanununa 
göre orman sayılan yerlerden;  
… 
 
(2)   … 
 
(3) Diğer gerçek ve tüzelkişiler ile vakıflara ait olup turizm 
işletmesi belgesine sahip olmayanlar, Bakanlıkça 
kamulaştırılarak, Hazine adına tapuya tescil ve tescil 
tarihinden başlayarak en geç 1 ay içinde Bakanlığa tahsis 
edilir. (İptal ikinci cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 29/1/2014 
tarihli ve E.: 2013/108, K.: 2014/15 sayılı Kararı ile.) (…) 
Uyuşmazlıkların çözümlenmemiş olması, arazinin turizm 
amaçlı kullanıma tahsisine engel sayılmaz.  
B …  
 
C. (Değişik: 7/5/2008-5761/2 md.) Bakanlığın tasarrufuna 
geçen taşınmazların yatırımcılara tahsisi, kiralanması ve 
bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisine ilişkin esaslar ile 
süreler, bedeller, hakların sona ermesi ve diğer şartlar, 
saydamlık, güvenilirlik, eşit muamele, kamu kaynaklarının 
etkin ve verimli kullanımı ilkeleri doğrultusunda Bakanlık, 
Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 
31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine 
bağlı olmaksızın müştereken tespit edilir.  
 
D. (Değişik: 7/5/2008-5761/2 md.) Bakanlığın tasarrufuna 
geçen taşınmazları (C) fıkrası uyarınca tespit edilmiş olan 
şartlarla Türk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere 
tahsis etmeye Bakanlık yetkilidir. Bu taşınmazlar üzerinde 
bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları dahil olmak üzere 
irtifak hakkı tesisi ve bunlardan alt yapı için gerekli olanlar 
üzerinde, alt yapıyı gerçekleştirecek kamu kurumu lehine 
bedelsiz irtifak hakkı tesisi, Bakanlığın uygun görüşü 
üzerine, Maliye Bakanlığınca belirlenen koşullarla ve bu 
Bakanlık tarafından yapılır.  
 
E. … 
 

F. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm 

merkezleri dışında kalan ve imar planları ile turizme ayrılan 

yerlerdeki taşınmaz mallara da, Bakanlığa bu bölgelerde 

yatırım yapmak maksadıyla müracaat vaki olduğunda, 

Bakanlığın talebi üzerine bu madde hükümleri uygulanır. 

 

G.(Değişik: 24/7/2003-4957/3 md.) Kültür ve turizm koruma 

ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde kamu 

kuruluşlarına ait turizm, eğitim ve dinlenme maksatlı tesisler 

ile araziler üzerindeki tahsisler, Bakanlığın teklifi ve Maliye 

Bakanlığının uygun görüşü üzerine tahsisi yapan idarece 

kaldırılır ve tasarruf hakları Bakanlığa verilir. 

 

H. (Ek: 24/7/2003-4957/3 md.) Kültür ve turizm koruma ve 

gelişim bölgesinin tamamı veya plânlarla belirlenmiş alt 

bölgeleri veya bir veya birden fazla parselleri, plân 

Mera, yaylak ve kışlaklar; ot bedeli taşınmazın yatırımcıya 
tahsisi aşamasında yatırımcı tarafından karşılanmak 
kaydıyla, 4342 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsis 
amacı değiştirilerek, sadece turizm amaçlı kullanılacağına 
ilişkin şerhli olarak Hazine adına tapuya tescil edilir ve 
tescili müteakip Bakanlığa tahsis edilir. 
 
Hazine mülkiyetinde yeterli alanın bulunmadığı 
durumlarda, 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman 
sayılan yerlerden;  
… 
 
(2)  … 
 
(3) Diğer gerçek ve tüzelkişiler ile vakıflara ait olup turizm 
işletmesi belgesine sahip olmayanlar, Bakanlıkça 
kamulaştırılarak, Hazine adına tapuya tescil ve tescil 
tarihinden başlayarak en geç 1 ay içinde Bakanlığa tahsis 
edilir. (İptal ikinci cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 
29/1/2014 tarihli ve E.: 2013/108, K.: 2014/15 sayılı Kararı 
ile.) (…) Uyuşmazlıkların çözümlenmemiş olması, arazinin 
turizm amaçlı kullanıma tahsisine engel sayılmaz.  
B… 
 
C. (Değişik: 7/5/2008-5761/2 md.) Bakanlığın tasarrufuna 
geçen taşınmazların yatırımcılara tahsisi, kiralanması ve 
bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisine ilişkin esaslar ile 
süreler, bedeller, hakların sona ermesi ve diğer şartlar, 
saydamlık, güvenilirlik, eşit muamele, kamu kaynaklarının 
etkin ve verimli kullanımı ilkeleri doğrultusunda Bakanlık, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman 
Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın müştereken tespit 
edilir.  
 
D. (Değişik: 7/5/2008-5761/2 md.) Bakanlığın tasarrufuna 
geçen taşınmazları (C) fıkrası uyarınca tespit edilmiş olan 
şartlarla Türk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere 
tahsis etmeye Bakanlık yetkilidir. Bu taşınmazlar üzerinde 
bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları dahil olmak üzere 
irtifak hakkı tesisi ve bunlardan alt yapı için gerekli olanlar 
üzerinde, alt yapıyı gerçekleştirecek kamu kurumu lehine 
bedelsiz irtifak hakkı tesisi, Bakanlığın uygun görüşü 
üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman 
Bakanlığıca belirlenen koşullarla ve bu Bakanlık 
tarafından yapılır.  
 
E. … 
 

F. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve 

turizm merkezleri dışında kalan ve imar planları ile turizme 

ayrılan yerlerdeki taşınmaz mallara da, Bakanlığa bu 

bölgelerde yatırım yapmak maksadıyla müracaat vaki 

olduğunda, Bakanlığın talebi üzerine bu madde hükümleri 

uygulanır. 
1) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 
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amaçlarına uygun olarak Bakanlıkça tahsis edilebilir. 

(Değişik ikinci cümle: 28/12/2006-5571/14 md.) Bölgenin 

tamamının veya alt bölgenin tek bir ana yatırımcıya tahsisi 

için yapılan başvuruların tamamı Cumhurbaşkanı tarafından 

değerlendirilerek seçilen yatırımcıya ön izin verilmesine ve 

ön izin koşullarına karar verilir. İşlemler, ön izin koşullarına 

göre Bakanlıkça yürütülür.Yatırımcının projelerinin 

Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, yatırım belgesinin 

düzenlenmesini takiben, ön izin Bakanlıkça kesin izne 

dönüştürülür. Bu taşınmaz mallar üzerinde ana yatırımcı 

lehine bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları dahil olmak 

üzere irtifak hakkı tesisi, Bakanlığın uygun görüşü üzerine, 

Maliye Bakanlığınca belirlenen koşullarla ve bu Bakanlık 

tarafından yapılır. (2) Bölgenin tamamı veya alt bölgeleri 

için imar plânları Bakanlıkça yapılır/yaptırılır ve onaylanır. 

Bu plânlar ile oluşan parseller, tahsis sözleşmesinde 

öngörülmüş olmak ve tahsis süresini aşmamak koşuluyla, 

adına tahsis yapılan ve lehine bağımsız ve sürekli nitelikli 

üst hakkı tesis edilen yatırımcı tarafından üçüncü şahıslara 

kiralanabilir, işlettirilebilir veya lehine tapuda tesis edilen üst 

hakkı devredilebilir. Bu şekilde tahsis edilen alanlarda 

gerçekleştirilen her türlü bina, tesis ve bağımsız bölümleri 

de aynı usule tâbidir. Bu alanlarda Bakanlıkça 

belgelendirilebilecek tür ve tesisler için yatırım ve işletme 

belgesi alınması zorunludur. 

Ana yatırımcı, üçüncü şahısların tahsis sözleşmesi ve 

koşullarından doğan yükümlülükleri yerine getirmesinden 

Bakanlığa karşı sorumludur. Ana yatırımcı ve üçüncü 

şahıslarca yapılacak iş ve işlemlerin, Bakanlık ve ilgili kamu 

kurum/kuruluşlarıyla yapılacak sözleşmede zikredilen tahsis 

iptaline ilişkin hükümlere aykırı olması halinde, ana 

yatırımcıya ve/veya üçüncü şahıslara yapılan tahsis, tahsis 

edildiği yöntemle iptal edilir. Ana yatırımcıya yapılan 

tahsisin iptal edilmesi durumunda, tahsis sözleşmesine 

uygun olarak yükümlülüklerini yerine getiren üçüncü 

şahısların hakları korunur. Kesin tahsisten önce proje 

bedelinin tahsis sözleşmesinde belirlenen oranında teminat, 

ana yatırımcı tarafından Bakanlığa verilir. Ana yatırımcının 

tahsis sözleşmesindeki sosyal ve teknik alt yapı 

taahhütlerini yerine getirememesi halinde, Bakanlık; bu 

yükümlülükleri, teminatı paraya çevirerek kendi 

belirleyeceği usulle yerine getirir. Ancak Bakanlığın üçüncü 

şahıslara karşı sorumluluğu, bu teminatla sınırlıdır. (Ek 

fıkra: 28/12/2006-5571/14 md.) Kültür ve turizm koruma ve 

gelişim bölgelerinde yeni işe başlayan ana yatırımcı, alt 

yatırımcı ve yatırımcıların bu bölgelerde yapacakları 

yatırımlara yatırım teşvik kararnamesi çerçevesinde hangi 

teşviklerin verileceği ve verilecek teşviklerin hangi 

yatırımlara ne şekilde ve ne ölçüde uygulanacağı 

hususlarında Cumhurbaşkanı yetkilidir. (Ek fıkra: 

28/12/2006-5571/14 md.) Kültür ve turizm koruma ve 

gelişim bölgelerinde yatırım yapmak isteyen ana yatırımcı, 

alt yatırımcı veya yatırımcılar, 2872 sayılı Çevre Kanununun 

10 uncu maddesi uyarınca yükümlülüklerini yerine 

merkezleri dışında kalan ve imar planları ile turizm amaçlı 
kullanıma ayrılan; 
 
a) Kamu hizmetlerinde kullanılanlar ile üzerinde irtifak 
hakkı tesis edilenler hariç, Hazinenin özel mülkiyetinde 
bulunan taşınmazlar, tapuya tescili mümkün olan Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici yerleri, 
b) Jeotermal suyun kullanımına yönelik turizm amaçlı 
kullanıma konu edilebilecek Hazinenin özel mülkiyetinde 
bulunan taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan yerleri, 
konaklama tesisleri yapılmak amacıyla yatırımcılara tahsis 
etmeye münhasıran Bakanlık yetkilidir. Bu yerlerin 
Bakanlığın tasarrufuna alınması ile Bakanlık tarafından 
yatırımcılara tahsis edilmesinde bu madde hükümleri 
uygulanır." 

 

G. (Değişik: 24/7/2003-4957/3 md.) Kültür ve turizm 

koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde kamu 

kuruluşlarına ait turizm, eğitim ve dinlenme maksatlı 

tesisler ile araziler üzerindeki tahsisler, Bakanlığın teklifi 

ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygun görüşü üzerine 

tahsisi yapan idarece kaldırılır ve tasarruf hakları 

Bakanlığa verilir. 
H. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinin tamamı 
veya planlarla belirlenmiş alt bölgeleri veya bir veya birden 
fazla parselleri, plan amaçlarına uygun olarak Bakanlıkça 
tahsis edilebilir. Bölgenin tamamının veya alt bölgenin tek 
bir ana yatırımcıya tahsisi için yapılan başvuruların 
tamamı Cumhurbaşkanı tarafından değerlendirilerek 
seçilen yatırımcıya ön izin verilmesine ve ön izin 
koşullarına karar verilir. İşlemler, ön izin koşullarına göre 
Bakanlıkça yürütülür. Bu taşınmazlar üzerinde ana 
yatırımcı lehine bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları 
dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi Bakanlığın uygun 
görüşü üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
belirlenen koşullarla ve bu Bakanlık tarafından yapılır. Bu 
fikra kapsamında ana yatırımcıya ve alt yatırımcılara 
taşınmaz tahsisi işlemlerine ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlıkça belirlenir. 
 
 I …. 
 
J. (Ek: 24/7/2003-4957/3 md.) Kültür ve turizm koruma ve 
gelişim bölgeleri içinde kalan özel mülkiyet konusu arazi 
ve arsaların turizm yatırımlarına tahsisi amacıyla, 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi 
hükümlerine göre acele kamulaştırma yapılabilir. Bu 
şekilde kamulaştırılan taşınmaz mallar, tapuda Hazine 
adına tescil edilir. Kamulaştırılan bu taşınmaz mallar 
üzerinde sözleşmesinde belirtilen süre kadar yatırımcılar 
lehine, kamulaştırma bedelleri Bakanlık bütçesinden 
karşılanmış ise bedeli karşılığında, yatırımcılar tarafından 
karşılanmış ise yönetmelikte belirlenen esaslara göre 
tespit edilecek bedelle bağımsız ve sürekli nitelikli üst 
hakları dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi, Bakanlığın 
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getirmekle mükelleftirler. Ancak, bu yatırımlar yer tetkiki 

kararından muaftır. ÇED raporunun sunulması üzerine 

Çevre ve Orman Bakanlığınca, yatırımın niteliğine bağlı 

olarak, ÇED mevzuatında belirtilen kuruluşların 

temsilcilerinden oluşan inceleme ve değerlendirme 

komisyonu kurulur. Raporun Çevre ve Orman Bakanlığına 

intikali tarihinden itibaren inceleme, değerlendirme ve nihai 

karar verme süreci en geç iki aydır. Bu süreye, ana 

yatırımcı, alt yatırımcı veya yatırımcının raporu düzeltmesi 

için tanınan süre dahil değildir. Ana yatırımcı, alt yatırımcı 

veya yatırımcı, düzeltilmek üzere kendisine geri verilen 

raporunu onbeş gün içinde düzeltmek zorundadır. (Ek fıkra: 

28/12/2006-5571/14 md.) Kültür ve turizm koruma ve 

gelişim bölgelerinde; ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli 

değildir kararı verilen yatırımlar hakkında, yukarıda sayılan 

işlemlerin tamamlanmasının ardından, yatırımın 

gerçekleşmesi için alınması gereken tüm izin, onay ve 

ruhsatlar, ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek 

kalmaksızın on beş gün içinde verilir. İrtifak hakkı dahil 

diğer bütün işlemler ise en geç üç ay içerisinde tamamlanır. 

Yatırımın tamamlanıp tesisin işletmeye geçebilmesi için 

alınması gereken izin ve ruhsatlar da ilgili kurumlarca onbeş 

gün içinde verilir. 

 
I …. 
 
J. (Ek: 24/7/2003-4957/3 md.) Kültür ve turizm koruma ve 
gelişim bölgeleri içinde kalan özel mülkiyet konusu arazi ve 
arsaların turizm yatırımlarına tahsisi amacıyla, 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi hükümlerine 
göre acele kamulaştırma yapılabilir. Bu şekilde 
kamulaştırılan taşınmaz mallar, tapuda Hazine adına tescil 
edilir. Kamulaştırılan bu taşınmaz mallar üzerinde 
sözleşmesinde belirtilen süre kadar yatırımcılar lehine, 
kamulaştırma bedelleri Bakanlık bütçesinden karşılanmış 
ise bedeli karşılığında, yatırımcılar tarafından karşılanmış 
ise yönetmelikte belirlenen esaslara göre tespit edilecek 
bedelle bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları dahil olmak 
üzere irtifak hakkı tesisi, Bakanlığın uygun görüşü 
üzerine,Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen 
koşullarla ve bu Bakanlık tarafından yapılır. 

 
K. … 
 
L. …, 
 
M...  
 
N...  
 
O. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya 
dışında kalan belediye, il özel idaresi ve yatırım izleme ve 
koordinasyon başkanlıklarına ait taşınmazlar da 
yatırımcıların talebi, maliki idarenin uygun görüşüyle, tahsis 
bedeli maliki idareye ait olmak üzere Bakanlık tarafından 
yatırımcılara bu madde uyarınca tahsis edilebilir. Bu 

uygun görüşü üzerine,Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
belirlenen koşullarla ve bu Bakanlık tarafından yapılır. 
 
K. … 
 
L. …, 
 
M...  
 
N...  
 
O. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde 
veya dışında kalan belediye, il özel idaresi ve yatırım 
izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ait taşınmazlar da 
yatırımcıların talebi, maliki idarenin uygun görüşüyle, 
tahsis bedeli maliki idareye ait olmak üzere Bakanlık 
tarafından yatırımcılara bu madde uyarınca tahsis 
edilebilir. Bu taşınmazlara ilişkin yapılacak düzenlemelerin 
kapsamı, sona ermeye ve diğer konulara ilişkin hükümler 
Bakanlık ile taşınmazın maliki kamu kurum ve kuruluşları 
arasında düzenlenecek protokol ile belirlenir." 
 
(4) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 
merkezleri ile bu bölge ve merkezlerin dışında olmakla 
birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, 9/8/1983 tarihli ve 2873 
sayılı Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilân edilen 
yerlerde, ilgili Bakanlıkça belirlenen ve üzerinde 
konaklama tesisi bulunan veya konaklama tesisi yapılması 
uygun görülen alanları yatırımcılara tahsis etmeye sadece 
Bakanlık yetkilidir. Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve 
karavan alanı yapılması ve işletilmesi amacıyla yapılacak 
kiralamalar hariç ilgili kurumlarca konaklama içeren tesis 
yapılması amacıyla kiralama veya tahsis yapılamaz, izin 
verilemez. 
 
(5) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 
merkezlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygun 
görülen yat limanlarının yapılması amacıyla yatırımcılara 
taşınmaz tahsis etmeye Bakanlık yetkilidir." 
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taşınmazlara ilişkin yapılacak düzenlemelerin kapsamı, 
sona ermeye ve diğer konulara ilişkin hükümler Bakanlık ile 
taşınmazın maliki kamu kurum ve kuruluşları arasında 
düzenlenecek protokol ile belirlenir. 

. 
(4) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 
merkezleri ile bu bölge ve merkezlerin dışında olmakla 
birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, 9/8/1983 tarihli ve 2873 
sayılı Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilân edilen 
yerlerde, ilgili Bakanlıkça belirlenen ve üzerinde konaklama 
tesisi bulunan veya konaklama tesisi yapılması uygun 
görülen alanları yatırımcılara tahsis etmeye sadece 
Bakanlık yetkilidir. Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan 
alanı yapılması ve işletilmesi amacıyla yapılacak 
kiralamalar hariç ilgili kurumlarca konaklama içeren tesis 
yapılması amacıyla kiralama veya tahsis yapılamaz, izin 
verilemez. 
 
(5) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 
merkezlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygun 
görülen yat limanlarının yapılması amacıyla yatırımcılara 
taşınmaz tahsis etmeye Bakanlık yetkilidir." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilgi verme 

Madde 11: 

Belgeli yatırımcılar ve belgeli işletmeciler, belgeye konu 

tesisin tümünün veya bir kısmının aynı amaçlarla 

kullanılmak üzere devredilmesi veya kiraya verilmesi ve 

ortaklık statüsünün değiştirilmesi ile işletme konularının 

turizm işletmesi niteliğini koruması kaydıyla, kısmen veya 

tamamen değiştirilmesi için Bakanlıktan izin almak 

zorundadırlar.  

Ayrıca, belgeli yatırımlar kuruluş dönemlerinde yatırımlarına 

ilişkin gelişmeleri altı aylık devrelerde, işletmeler ise, ülke 

turizminin göstergelerinin belirlenmesinde kullanılacak 

verileri üçer aylık devrelerde Bakanlığa bildirmekle 

yükümlüdürler. 

Bilgi verme ve tebligat: 
Madde 11:  
Belgeli yatırım ve işletmelerin turizm amaçlı kullanımının 
devamı kaydıyla tümünün devredilmesi veya kiraya 
verilmesi durumunda, devir veya kiralama öncesinde 
Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur. Tahsisli kamu 
taşınmazında yer alan belgeye konu tesisler için tahsis 
koşulları ayrıca uygulanır. 
 
Belgeli işletmeler, ülke turizminin göstergelerinin 
belirlenmesinde kullanılacak verileri Bakanlıkça belirlenen 
sürelerde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Belgeli 
yatırım ve işletmeler Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeleri 
verilen süre içerisinde sağlamakla yükümlüdür. Bakanlık, 
göreviyle ilgili işlemlerin tebliği için gerçek ve tüzel kişilere 
elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu getirmeye ve 
bu adresin alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir. Bu şekilde adres alanlara tebligatın 11/2/1959 
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun 7/a maddesi 
uyarınca elektronik yolla yapılması zorunludur. 
 
Belgeli işletmeler 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye 
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanuna 
göre turizm payının ödenmesine ilişkin belgeyi onbeş gün 
içerisinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar 
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çerçevesinde ibraz etmekle yükümlüdürler. Bu belgelerin 
tesis mahallinde yapılacak denetimlerde de ibrazı 
zorunludur. 

Personel çalıştırılması 
Madde 18  
a) (Değişik: 27/2/2003-4817/31 md.) Belgeli işletmelerde, 
Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı 
uzman personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir. Ancak bu 
şekilde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam 
personelin % 10'unu geçemez. Bu oran Bakanlıkça % 20'ye 
kadar artırılabilir. Bu personel işletmenin faaliyete 
geçişinden 3 ay öncesinden itibaren çalışmaya başlayabilir.  
b) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 12 nci 
maddesi kapsamına giren belgeli işletmelerde 21 yaşından 
küçük kişilerin çalıştırılabilmeleri o yerin en büyük mülki 
amirinin izni ile mümkündür. 

Personel çalıştırılması 
Madde 18 
a) (Değişik: 27/2/2003-4817/31 md.) Belgeli işletmelerde, 
Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı 
uzman personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir. Ancak bu 
şekilde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam 
personelin % 10'unu geçemez. Bu oran Bakanlıkça % 
20'ye kadar artırılabilir. Bu personel işletmenin faaliyete 
geçişinden 3 ay öncesinden itibaren çalışmaya 
başlayabilir.  
Turizm işletmesi belgeli işletmelerde, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen izinle yabancı 
personel çalıştırılabilir. 
b) Deniz turizmi araçlarında çalışmalarına müsaade 
edilecek yabancı zabit ve kaptanların Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığından yeterliklerinin tanındığına dair belge 
almaları zorunludur. 

Deniz turizmi tesisleri yatırım ve işletmeciliği  

Madde 26:  

(Değişik: 28/12/2006-5571/15 md.) Gerçek ve tüzel kişiler, 

Denizcilik Müsteşarlığından işletme izni ve Bakanlıktan 

belge almak koşulu ile deniz turizmi tesisleri yatırım ve 

işletmeciliği yapabilirler. 

Deniz turizmi tesisleri işletmeciliği 
Madde 26:  
Gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlıktan belge almak koşulu ile 
deniz turizmi tesisleri işletmeciliği yapılabilirler. 
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından faaliyetine ilişkin 
ilk defa izin verilen deniz turizmi tesisleri işletmelerinin, bu 
izni aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlıktan 
turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur. 
 
Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen 
deniz turizmi tesisi işletmelerinin iptal kararının tebliğ 
tarihinden itibaren bir yıl içinde yeniden belge almaları 
zorunludur. 

Deniz turizmi araçları yatırım ve işletmeciliği 

Madde 27: 

(Değişik: 28/12/2006-5571/16 md.) Gerçek ve tüzel kişiler, 

Bakanlıktan belge alarak deniz turizmi araçları yatırım ve 

işletmeciliği yapabilirler.  

 

Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçları bu Kanunda 

belirtilen amaçlar dışında faaliyette bulunamazlar. (Mülga 

üçüncü fıkra:23/5/2019-7175/4 md.) Yabancı bayraklı deniz 

turizmi araçlarının Türk karasuları ve limanları arasında 

turizm amacıyla kullanılmasına ilişkin esaslar yönetmelikle 

belirlenir. 

Deniz turizmi araçları işletmeciliği 
Madde 27:  
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından turizm amaçlı sportif 
faaliyet işletmeciliği ve ticari faaliyetine esas olarak 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmiş 
belgeleri haiz olmak kaydıyla deniz turizmi araçları 
işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan belge alınması 
gereklidir. 
 
Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçları ile turizm amaçlı 
sportif faaliyet işletmeleri, Bakanlıkça düzenlenecek 
yönetmelikte belirtilen amaçlar dışında faaliyette 
bulunamazlar.       
 İstanbul İlinde faaliyet gösteren ve ilgili idareler tarafından 
yolcu taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilen deniz 
araçları, Bakanlıkça belirlenecek şartları taşımaları 
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kaydıyla ve belirlenecek bedel üzerinden belge 
düzenlenmek suretiyle turistik gezi amaçlı kullanılabilir. 
 

Deniz turizmi araçlarının Türkiye'de kalış süresi ve 

kabotaj hakları  

Madde 29:  

(Değişik: 28/12/2006-5571/18 md.) Yabancı bayraklı deniz 

turizmi araçları, gezi, bakım, onarım, kızaklama veya 

kışlamak amacıyla Türkiye’de beş yıla kadar kalabilirler. Bu 

süre yönetmelikte belirtilen esaslara göre Bakanlıkça beş yıl 

daha uzatılabilir.  

 

Türk bayraklı yatlar, gezi, spor ve eğlence amacıyla 

kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya 

verilebilir. Bu şekilde kiralanan yatların kiracıları tarafından 

ticarî amaçla kullanımı yasaktır. 

 

Türk bayraklı deniz turizmi araçlarının gezi, spor ve eğlence 

amacıyla kullanılması yolcu taşımacılığı sayılmaz. 

Deniz turizmi araçlarının Türkiye'de kalış süresi ve 

kabotaj hakları  

Madde 29:  

(Değişik: 28/12/2006-5571/18 md.) Yabancı bayraklı gezi, 

spor, eğlence amaçlı özel yatlar gezi, bakım, onarım, 

kızaklama veya kışlamak amacıyla Türkiye’de beş yıla 

kadar kalabilirler. Bu süre yönetmelikte belirtilen esaslara 

göre Bakanlıkça beş yıl daha uzatılabilir.  

 

Türk bayraklı yatlar, sahipleri veya sahiplerinden kiralayan 
işletenleri tarafından Bakanlıktan belge alınmak suretiyle 
gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve 
yabancı uyruklu kişilere kiraya verilebilir. Bu şekilde belge 
sahibi tarafından kiraya verilen yatların kiracıları 
tarafından ticari amaçla kullanımı yasaktır. 
 
Bakanlıkça ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı 
değerlendirilen ve boyları otuz dokuz metrenin üzerinde 
olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında 
faaliyet göstermelerine ve seyrine her yıl belirlenen sosyal 
ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı alınması suretiyle, 
aynı takvim yılını geçmeyecek şekilde geçici süreli olarak 
Bakanlıkça izin verilebilir. İzin süresi sonunda yeniden 
süre verilmeyen ve Türk karasularından ayrılmayan yatlar 
hakkında 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu hükümleri uygulanır." 
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen denize 
elverişlilik belgesinde kapasitesi on ikiden fazla olan deniz 
turizmi araçları, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanununun 1259 uncu maddesindeki sigorta 
gereklerine tabidir. 

 

Türk bayraklı deniz turizmi araçlarının gezi, spor ve 

eğlence amacıyla kullanılması yolcu taşımacılığı sayılmaz. 

Denetleme yetkisi 
Madde 30: 
(Değişik: 7/5/2008-5761/4 md.) Belgeli yatırım ve 
işletmeleri, bu yatırım ve işletmelerin belgeye esas olan 
niteliklerini, bu niteliklerini koruyup korumadıklarını 
denetleme ve işletmeleri sınıflandırma yetkisi Bakanlığa 
aittir.  
 
Bakanlık gerekli görmesi halinde, denetim ve 
sınıflandırmaya esas oluşturacak tespitler ile yetkisinde 
olan eğitim ve rehberlik konularındaki hizmetleri yetkili 
kılınacak uzman gerçek veya tüzel kişiler ile sivil toplum 
kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu konuda uygulanacak 
esaslar yönetmelikle düzenlenir.  
 
Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, ilan edeceği pilot 
bölgelerdeki turizm işletmesi belgesi olmayan konaklama 
tesislerinden verilen süre içerisinde turizm işletmesi belgeli 

Denetim yetkisi 
Madde 30: 
Belge talebinde bulunan işletmelerin belgelendirilmesine 
esas denetimleri, belgeli yatırım ve işletmelerin 
niteliklerine ilişkin denetimleri ve işletmeleri sınıflandırma 
yetkisi Bakanlığa aittir. 
 
Bakanlık gerek görmesi durumunda, denetim yetkisini 
sınırlarını belirlemek kaydıyla valilik vasıtasıyla da 
kullanabilir. 
 
Bakanlık, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile 
işbirliği halinde, ülke turizminin uluslararası standartlarda 
geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye 
duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, ülke 
turizm ürünlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve 
pazarlanmasına katkı sağlaması amacıyla, yetki verilecek 
Türk Akreditasyon Kurumundan akredite ve uluslararası 
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tesis şartlarına uymasını talep eder. Verilen süre içerisinde 
bu şartları yerine getiren konaklama tesisleri belgelendirilir, 
bu şartları yerine getirmeyen konaklama tesislerinin 
faaliyetlerine son verilir. 

faaliyette bulunan denetim firmaları aracılığıyla sertifika 
programları uygulayabilir. Denetim firmalarının nitelikleri, 
belirlenme ilkeleri, görevleri, yetkileri ile gerçeğe aykırı 
tespitler için uygulanacak usul ve esaslar Bakanlık 
tarafından belirlenir. 

Cezalar 
Madde 31: 
b) 33 üncü maddedeki para cezaları, denetleme elemanları 
tarafından tayin edilir 

Cezalar 
Madde 31: 
b) 33 üncü maddedeki idari yaptırımlar; 30 uncu maddenin 
ikinci fıkrası kapsamında denetim yetkisi verilenler, 
Bakanlık kontrolörleri ve Bakan tarafından yetkilendirilen 
görevlilerce tayin edilir. 

Uyarma cezası 
Madde 32:  
(Değişik:23/5/2019-7175/7 md.) Belge sahibine, aşağıda 
belirtilen durumlarda Bakanlıkça uyarma cezası verilir:  
a) Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde 
kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti.  
b) Tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda 
bulunulmaması.  
c) Tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri 
araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması.  
Birinci fıkranın (a) veya (b) bentlerinde belirtilen 
durumlarda, uyarma cezasıyla birlikte eksikliğin niteliği ve 
tesisin bulunduğu bölge dikkate alınarak eksikliğin 
giderilmesi için altı ayı geçmemek üzere süre verilir.  
Bu Kanuna göre verilecek uyarma cezaları kesindir. 

Uyarma 
Madde 32:  
(Değişik:23/5/2019-7175/7 md.) Belge sahibine, aşağıda 
belirtilen durumlarda Bakanlıkça uyarma cezası verilir:  
a) Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde 
kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti.  
b) Tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda 
bulunulmaması.  
c) Tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve 
benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması.  
d) Belgeli işletmeler veya seyahat acentaları tarafından 
7183 sayılı Kanun kapsamında turizm payının 
ödenmesine ilişkin belgenin onbeş gün içerisinde 
Bakanlığa ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde 
bu belgenin sunulmaması. 
 
Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda, uyarmayla 
birlikte eksikliğin niteliği ve tesisin bulunduğu bölge 
dikkate alınarak eksikliğin giderilmesi için altı ayı 
geçmemek üzere süre verilir, (b) ve (c) bentlerinde 
belirtilen durumlarda ise eksikliğin giderilmesi için otuz 
gün süre verilir 
 
Bu Kanuna göre verilecek uyarma cezaları kesindir. 

Para cezaları 
Madde 33: 
(Değişik:23/5/2019-7175/8 md.) Belge sahibine, aşağıda 
belirtilen durumlarda ve miktarlarda idari para cezası 
uygulanır:  
a) 32 nci maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentlerine 
göre verilen uyarma cezası ve eksikliğin giderilmesi için 
verilen süreye rağmen, bu süre içinde kusur, aksaklık veya 
eksikliklerin giderilmediğinin tespiti veya verilen uyarma 
cezasının tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı 
bentlere göre yeni uyarma cezasını gerektiren kusur, 
aksaklık veya eksikliklerin tespiti halinde sekiz bin beş yüz 
Türk lirası idari para cezası.  
b) 32 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre 
verilen uyarma cezasına rağmen otuz gün içerisinde 
yanıltıcı tanıtıma son verilmemesi halinde on dört bin Türk 
lirası idari para cezası.  
c) Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre 
içerisinde gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi veya 
yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde sekiz bin beş 
yüz Türk lirası idari para cezası.  
d) Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya 

Para cezaları 
Madde 33: 
 (Değişik:23/5/2019-7175/8 md.) Belge sahibine, aşağıda 
belirtilen durumlarda ve miktarlarda idari para cezası 
uygulanır:  
a) 32 nci maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentlerine 
göre verilen uyarma cezası ve eksikliğin giderilmesi için 
verilen süreye rağmen, bu süre içinde kusur, aksaklık 
veya eksikliklerin giderilmediğinin tespiti veya verilen 
uyarmanın cezasının tebliği tarihinden itibaren bir yıl 
içinde aynı bentlere göre yeni uyarma cezasını gerektiren 
kusur, aksaklık veya eksikliklerin tespiti halinde sekiz bin 
beş yüz Türk lirası idari para cezası.  
b) 32 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre 
verilen uyarma cezasına rağmen otuz gün içerisinde 
yanıltıcı tanıtıma son verilmemesi halinde on dört bin Türk 
lirası idari para cezası.  
c) Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre 
içerisinde gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi veya 
yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde sekiz bin beş 
yüz Türk lirası idari para cezası.  
d) Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya 
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eksik verilmesi halinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idari 
para cezası.  
e) Konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt 
edilmesine rağmen müşterinin konaklatılmaması veya bu 
hizmetin yakın çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir 
işletmede verilmesinin sağlanmaması hallerinde hizmetin 
sağlanamadığı her bir oda için sekiz bin beş yüz Türk lirası 
idari para cezası.  
f) Bakanlığa bilgi verilmeksizin yatırım veya işletmenin 
tümünün devredilmesi, kiraya veya işletmeciye verilmesi 
hallerinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idari para cezası.  
g) İşletme sahibi veya sorumlusu ya da personelin kastı 
veya ihmali nedeniyle müşteriye karşı suç işlendiğinin yargı 
kararı ile tespiti halinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idari 
para cezası.  
h) Deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür ve 
kapasiteye aykırı olarak faaliyette bulunması halinde on bin 
Türk lirası idari para cezası.  
ı) Turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmenin 
Bakanlıkça belirlenen koşullara aykırı olarak faaliyette 
bulunması halinde on bin Türk lirası idari para cezası.  
i) Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması 
halinde fazladan alınan ücretin yirmi katı idari para cezası. 
 
Turizm işletmesi belgesi olmaksızın faaliyette bulunan deniz 
turizmi araçları işletmecileri ile izinsiz olarak turizm amaçlı 
sportif faaliyette bulunan turizm işletmecilerine Bakanlıkça 
on bin Türk lirası idari para cezası verilir. 

eksik verilmesi halinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idari 
para cezası.  
e) Konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt 
edilmesine rağmen müşterinin konaklatılmaması veya bu 
hizmetin yakın çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir 
işletmede verilmesinin sağlanmaması hallerinde hizmetin 
sağlanamadığı her bir oda için sekiz bin beş yüz Türk 
lirası idari para cezası.  
f) Bakanlığa bilgi verilmeksizin yatırım veya işletmenin 
tümünün devredilmesi, kiraya veya işletmeciye verilmesi 
hallerinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idari para cezası.  
g) İşletme sahibi veya sorumlusu ya da personelin kastı 
veya ihmali nedeniyle müşteriye karşı suç işlendiğinin 
yargı kararı ile tespiti halinde sekiz bin beş yüz Türk lirası 
idari para cezası.  
h) Deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür ve 
kapasiteye aykırı olarak faaliyette bulunması halinde on 
bin Türk lirası idari para cezası.  
ı) Turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan 
işletmenin Bakanlıkça belirlenen koşullara aykırı olarak 
faaliyette bulunması halinde on bin Türk lirası idari para 
cezası.  
i) Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması 
halinde fazladan alınan ücretin yirmi katı idari para cezası 
j) Salgın hastalık durumunda, Bakanlıkça belirlenecek 
usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi 
halinde on üç bin beş yüz Türk lirası idari para cezası.  
k) Usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen sertifika 
programları çerçevesinde sertifikaların alınmaması 
halinde on üç bin beş yüz Türk lirası idari para cezası. 
l) 32 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 
uyarmayı takiben verilecek onbeş günlük süre içerisinde 
7183 sayılı Kanun kapsamında turizm payının 
ödenmesine ilişkin belgenin ibraz edilmemesi halinde on 
üç bin beş yüz Türk lirası idari para cezası. 
m) Deniz turizmi tesislerinin 26 ncı maddede belirtilen 
süresi içerisinde turizm işletmesi belgesi almaması 
halinde yirmi bin Türk lirası idari para cezası. 
n) Basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin 34 
üncü maddenin birinci fıkrasının (d), (f) ve (k) bentlerinde 
belirtilen aykırılıkların tespiti halinde, belge iptali yaptırımı 
yerine, ilk tespitte on üç bin beş yüz Türk lirası para 
cezası, bir yıl içinde her tespitinde ise bir önceki cezanın 
iki katı tutarında para cezası. 
 
Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanması durumunda, 
eksikliklerin giderilmesi için yeniden verilecek süre otuz 
gün olarak uygulanır. 
 
7183 sayılı Kanun kapsamında turizm payının 
ödenmesine ilişkin belgenin art arda üç beyanname 
döneminde Bakanlığa ibraz edilmemesi halinde, birinci 
fikranın (1) bendinde yer alan tutar iki katı olarak uygulanır 
ve on beş gün süreyle faaliyeti durdurulur. 
 
Birinci fıkranın (j) ve (k) bentleri uyarınca idari yaptırım 
uygulanmış işletmelerde aynı fıkralar kapsamında bir yıl 
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içinde ikinci kez eksiklik tespit edilmesi halinde on beş gün 
süre ile işletme faaliyeti durdurulur. 
 
Birinci fıkranın (h) ve (ı) bendinde belirtilen kabahatlerin 
işlenmesinde deniz turizmi aracının veya turizm amaçlı 
sportif faaliyet iznine sahip olan işletmenin faaliyeti; 
kabahatin ilk defa işlenmesinden itibaren bir yıl içerisinde 
ikinci defa işlenmesi halinde on gün, üçüncü defa 
işlenmesi halinde bir ay süre ile durdurulur, dördüncü defa 
işlenmesi halinde belgesi iptal edilir.  
 
Birinci fikranın (m) bendinin uygulanmasını müteakip bir 
yıl içerisinde belge alınmaması halinde aynı bentte yer 
alan tutarlar iki katı olarak uygulanır.  
 
Dört ve beş yıldızlı oteller ile dört ve beş yıldızlı tatil 
köyleri, özel tesis, butik oteller ve kruvaziyer liman ile yat 
limanları hariç diğer işletmeler için birinci fıkrada 
belirlenen para cezaları yarısı oranında uygulanır. 
 
Turizm işletmesi belgesi olmaksızın deniz turizmi 
araçlarıyla ticari faaliyette bulunanlar ile izinsiz olarak 
turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanlara mahallin en 
büyük mülki amiri tarafından on bin Türk lirası idari para 
cezası verilir. 
 

Belge iptali 
Madde 34:  
(Değişik:23/5/2019-7175/9 md.) Turizm yatırım veya 
işletmesi belgesi, aşağıdaki durumlarda Bakanlıkça iptal 
edilir: a) Turizm belgesinde belirtilen belge sahibinin ya da 
işletmecinin değişmesi halinde Bakanlıkça verilen sürede 
uygun evrakın sunulmaması veya bu bent kapsamında 
belge sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi. 
 
b) Bakanlıkça verilen sürede işletme iznine esas belgenin 
gönderilmemesi.  
c) İşletmeye açılan turizm yatırım belgeli tesise ilişkin 
işletme iznine esas belgenin Bakanlıkça verilen süre 
içerisinde gönderilmemesi veya bu tesislerde yapılan 
denetimde tespit edilen eksikliklerin Bakanlıkça verilen 
sürede giderilmemesi nedeniyle kısmi turizm işletmesi veya 
turizm işletmesi belgesi düzenlenememesi.  
d) Tür, sınıf veya kapasite değişikliği nedeniyle tesisin 
turizm yatırım veya turizm işletmesi belgesinin yeniden 
düzenlenmesinin uygun görülmesi durumunda, belge 
düzenlenmesi için 33 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) 
bendi hükmü uygulanmasına rağmen yükümlülüklerin 
yerine getirilmemesi.  
e) Belgelendirilmeye esas olan ilgili kurum veya kuruluştan 
alınan işletme iznine esas belgenin geçerliliğini yitirmesi 
veya iptal edilmesi.  
f) Yapılan denetim ya da sınıflandırma çalışması 
sonucunda niteliklerin önemli ölçüde kaybedilmiş olduğunun 
tespit edilmesi.  
g) Kamu taşınmazı üzerinde gerçekleştirilen yatırım ve 

Belge iptali 
Madde 34:  
(Değişik:23/5/2019-7175/9 md.) Turizm belgesi, aşağıdaki 
durumlarda Bakanlıkça iptal edilir: a) Turizm belgesinde 
belirtilen belge sahibinin ya da işletmecinin değişmesi 
halinde Bakanlıkça verilen sürede uygun evrakın 
sunulmaması veya bu bent kapsamında belge sahibi 
değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin 
yerine getirilmemesi. 
 
b) Bakanlıkça verilen sürede işletme iznine esas belgenin 
gönderilmemesi.  
c) İşletmeye açılan turizm yatırım belgeli tesise ilişkin 
işletme iznine esas belgenin Bakanlıkça verilen süre 
içerisinde gönderilmemesi veya bu tesislerde yapılan 
denetimde tespit edilen eksikliklerin Bakanlıkça verilen 
sürede giderilmemesi nedeniyle kısmi turizm işletmesi 
veya turizm işletmesi belgesi düzenlenememesi.  
d) Tür, sınıf veya kapasite değişikliği nedeniyle tesisin 
turizm belgesinin yeniden düzenlenmesinin uygun 
görülmesi durumunda, belge düzenlenmesi için 33 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü 
uygulanmasına rağmen yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi.  
e) Belgelendirilmeye esas olan ilgili kurum veya 
kuruluştan alınan işletme iznine esas belgenin geçerliliğini 
yitirmesi veya iptal edilmesi.  
f) Yapılan denetim ya da sınıflandırma çalışması 
sonucunda niteliklerin önemli ölçüde kaybedilmiş 
olduğunun tespit edilmesi.  
g) Kamu taşınmazı üzerinde gerçekleştirilen yatırım ve 
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işletmelerde, taşınmazın kullanım hakkına esas iznin iptal 
edilmesi.  
h) İşletme faaliyetine son verilmesi.  
ı) Tesisin belgelendirildiği türdeki faaliyetine son verilerek 
belgelendirilebilecek türler dışında faaliyet gösterilmesi.  
i) Belge sahibinin belge iptalini talep etmesi.  
 
Turizm yatırım belgesinde belirtilen işletmeye açılma süresi 
sona ermeden süre uzatımı veya turizm işletmesi belgesi 
düzenlenmesine ilişkin başvuruda bulunulmaması halinde 
turizm yatırım belgesi iptal edilmiş sayılır.  

işletmelerde, taşınmazın kullanım hakkına esas iznin iptal 
edilmesi.  
h) İşletme faaliyetine son verilmesi.  
ı) Tesisin belgelendirildiği türdeki faaliyetine son verilerek 
belgelendirilebilecek türler dışında faaliyet gösterilmesi.  
i) Belge sahibinin belge iptalini talep etmesi.  
j) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm 
merkezleri içinde bulunan ve yapılaşma koşulları ile 
projelendirilmelerine ilişkin 37 nci maddenin (C) fikrasının 
(3) numaralı bendi uyarınca belirlenen usul ve esaslardan 
faydalanan belgeli turizm tesislerinin, belirlenen asgari tür 
ve sınıflarda kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm 
işletmesi belgesi alamaması. 
k) İşletmelerde, sertifika programları çerçevesinde usul ve 
esasları Bakanlıkça belirlenen sertifikaların olmaması ve 
33 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin 
uygulanmasını müteakip Bakanlıkça verilecek otuz günlük 
süre içerisinde sertifika alınmaması. I) 33 üncü maddenin 
dördüncü fıkrası uyarınca idari yaptırım uygulanmış 
işletmelerde aynı fıkralar kapsamında eksiklik tespit 
edilmesi. 
 
Turizm yatırım belgesinde belirtilen işletmeye açılma 
süresi sona ermeden süre uzatımı veya turizm işletmesi 
belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuruda bulunulmaması 
veya süre uzatımı talebinde bulunulmakla birlikte, verilen 
sürelerde belge düzenlenmesine ilişkin yükümlülüklerin 
tamamlanmaması halinde turizm yatırım belgesi iptal 
edilmiş sayılır. 
 
Birinci fıkranın (j) ve (1) bendi kapsamında tesislerin 
turizm belgelerinin iptal edilmesi durumunda yetkili idare 
tarafından bir ay içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatları 
da iptal edilir. 
 

Ek Madde 5: 
(Ek:23/5/2019-7175/10 md.) Ormanlık alanlar üzerinde 
bulunan ve 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel 
Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama 
amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile içerisinde her tür ve 
kapasitede konaklama tesisi bulunan mesire yerlerini tahsis 
etmeye, gelirleri Orman Genel Müdürlüğüne ait olmak üzere 
Bakanlık yetkilidir. Bu madde kapsamında kalan yerlerin 
Bakanlığa tahsisi ile Bakanlık tarafından yatırımcılara tahsis 
edilmesinde 8 inci madde hükümleri uygulanır. 

Ek Madde 5: 
Ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve 6831 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan 
tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün 
olanlar ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile 
turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin 
dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, 
içerisinde her tür ve kapasitede konaklama tesisi bulunan 
mesire yerlerini tahsis etmeye, gelirleri Orman Genel 
Müdürlüğüne ait olmak üzere Bakanlık yetkilidir. Bu 
madde kapsamında kalan yerlerin Bakanlığa tahsisi ile 
Bakanlık tarafından yatırımcılara tahsis edilmesinde 8 inci 
madde hükümleri uygulanır. Bu yerlerde lüks çadır, çadır 
ve karavan alanı yapılması amacıyla ilgili mevzuatı 
uyarınca Orman Genel Müdürlüğü tarafından da kiralama 
yapılabilir. 
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 Geçici Madde 11: 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tespit ve ilân 
edilen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm 
merkezleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
başka bir idari işleme gerek kalmaksızın kültür ve turizm 
koruma ve gelişim bölgesi statüsü kazanmış sayılır. 

 Geçici Madde 12: 
 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili idaresinden 
alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette 
bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan 
konaklama tesislerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları 
halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilir. 
Aynı süre içerisinde turizm işletmesi belgesi alan 
konaklama tesislerinin basit konaklama turizm işletmesi 
belgesi alması zorunlu değildir. 
 
Basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesisler; 13 üncü, 
14 üncü, 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeler hariç bu 
Kanun hükümlerine tabidir ve bunların mevcut işyeri açma 
ve çalışma ruhsatı kapsamındaki hakları devam eder. 
 
Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde basit konaklama 
turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan 
konaklama tesisleri faaliyette bulunamaz. Bu tesislerin, 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim 
üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve 
faaliyetlerine son verilir. 
 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan 
konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerine, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay 
içerisinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa 
başvuruda bulunmaları halinde turizm işletmesi belgesi 
verilir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan ve 
Bakanlıkça yapılacak denetim sonucunda belirlenen 
kriterleri taşımadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılan 
işletmelerin belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilen 
işletmelerin, yetkili idare tarafından bir ay içinde işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir ve faaliyetlerine son 
verilir. 
 
Bu madde kapsamında belgelendirilecek konaklama 
tesisleri ve plaj işletmelerinin nitelikleri ve denetimlerine 
ilişkin konular ile belgelendirme usul ve esasları 
Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. 
 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıktan 
belge almadan faaliyetine devam eden deniz turizmi 
tesislerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
üç yıl içinde turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur. 
Bu süre sonunda belge alamamaları durumunda, bu 
tesisler hakkında 33 üncü maddenin birinci fıkrasının (m) 
bendi ile altıncı fıkrası hükümleri uygulanır. Bu fikranın 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu fikra 
kapsamında belgelendirilecek deniz turizmi tesislerinin 
nitelikleri ve denetimlerine ilişkin konular 37 nci maddenin 
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(A) fikrasının (4) numaralı bendine dayanılarak yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle belirlenir 

 Geçici Madde 13: 
 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuatı 
uyarınca orman sayılan alanlar ve milli parklar üzerinde 
turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla Tarım ve 
Orman Bakanlığınca konaklama amaçlı kiralama, ön izin 
ve kesin izin verilen, bu izne bağlı olarak Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca irtifak hakkı tesis edilen veya 
kullanma izni verilen yatırımcı ve işletmecilerin 
sözleşmeleri; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren söz konusu kira, ön izin, kesin izin, irtifak hakkı 
veya kullanma iznine ilişkin olarak varsa açılan 
davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve 
şartsız olarak feragat edilmesi, ödenmesi gereken 
herhangi bir borcunun bulunmaması ve bir yıl içinde 
başvurulması halinde Bakanlıkça yeniden belirlenecek 
bedel ve tahsis koşullarının kabul edilerek yeniden 
sözleşme düzenlenmek suretiyle, bu Kanunun 8 inci 
maddesine uyarlanır. Bu şekilde uyarlanan sözleşmeler 
kapsamında tespit edilen yeni bedeller ilgili idareler 
tarafından tahsil edilmeye devam edilir. 
 
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilân 
edilen yerlerde, Tarım ve Orman Bakanlığınca, bu 
maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce üzerinde konaklama tesisi yapılması amacıyla 
ihalesi yapılmış veya sözleşmeye bağlanmış yerler 
hakkında, sözleşme süresi boyunca ilgili mevzuat 
hükümleri uygulanır. 
 
8 inci maddenin (A) fikrasının 4 numaralı bendi 
kapsamında bulunan yerlerden bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen 
izinler ve yapılan kiralamalar uyarınca Tarım ve Orman 
Bakanlığı döner sermayesine gelir kaydedilen bedellerin 
tahsiline döner sermaye tarafından devam edilir. Gelirleri 
Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesine kaydedilen 
bu yerlerin sözleşme süresi sonunda Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca yeniden tahsis edilmesi durumunda da 
bedeller Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesi 
tarafından tahsil edilir." 
 

 Geçici Madde 14: 
Orman sayılan alanlarda, 15/5/2008 tarihinden önce kesin 
tahsisi yapılmış turizm yatırımları için tahsis edildiği tarihte 
yürürlükteki yapılaşmaya esas inşaat hakkı, tahsis süresi 
sonuna kadar kullanılabilir.  
 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık 
tarafından yapılan ücretsiz girişli günübirlik tesis ile 9 uncu 
maddenin (b) bendinde belirtilen tesisler için ağaçlandırma 
ve bakım bedeli ile orman köylüleri kalkındırma geliri tahsil 
edilmez, varsa tahsil edilmiş olanlar iade edilmez." 
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 Geçici Madde 15: 
Bu maddenin yürürlük tarihinden önce onaylanmak üzere 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına intikal ettirilmiş bulunan 
plânlarla ilgili iş ve işlemler Bakanlık görüşü alınarak 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tamamlanarak 
sonuçlandırılır." 
 

 Geçici Madde 16: 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, genel bütçe ve özel 
bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel 
yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir 
yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak 
müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında 
yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dâhil en az beş 
yıl görev yapmış olanlar ile aynı sürede görev yapmış 
olmak kaydıyla daha önce bu unvanları ihraz etmiş olanlar 
arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav 
sonucunda başarılı olanlar, 31/12/2021 tarihine kadar 
durumlarına uygun kontrolör veya başkontrolör 
kadrolarına naklen atanabilirler. Bu şekilde atananların 
sayısı kırkı geçemez. 
 
Bu maddeye göre atananların yardımcılık veya stajyerlik 
kadrolarında geçirdikleri süreler, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı stajyer kontrolör kadrolarında; müfettiş, denetçi, 
denetmen. ve kontrolör unvanlı kadrolarda geçirdikleri 
süreler Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolör kadrolarında 
geçirilmiş sayılır." 
 
 

492 Sayılı Harçlar Kanunda Yapılan Değişiklikler 

(7) sayılı tarifenin "II-Liman işlemleri fıkra 9: 
 
Özel yat kayıt belgesi: En az 27,00-TL (Yeni Türk Lirası 
maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye (123,60 
TL.) göre harç alınır: 
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (1.423-TL), 
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonikatosundan 
(0,768-TL), 
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan (0,383-
TL) 
(Harç tutarı 824,90 (3.816,60-TL) Yeni Türk Lirasından  çok 
olamaz.) 
  

    

    

12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 
29 uncu maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde yatlara 
verilen izin belgesi: Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır: 
Boyları 39'dan 60 metreye kadar olan yatlardan 200.000-
TL,  
Boyları 60'dan 80 metreye kadar olan yatlardan 300.000-
TL, 
Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan 400.000-TL 
Belgenin yenilenmesi ve süresinin uzatılmasından aynı 
miktarda harç alınır. 
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4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanununda Yapılan Değişiklik 

Geçici Madde 26: 
(Ek:11/11/2020-7256/29 md.) Kanunları uyarınca ilgili 
bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak 
üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm 
Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak 
hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip 
verilmediğine bakılmaksızın 1/7/2020 tarihi ile 31/12/2020 
tarihi arasındaki dönemde geçici 25 inci madde 
kapsamında ertelenen bedeller de dâhil tahsil edilmesi 
gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma 
izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat 
payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm 
tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri 
dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından 
dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi 
gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı 
aranmaksızın bir yıl ertelenir ve bu alacaklar ertelenen süre 
sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan 
tahsil edilir. Bu döneme ilişkin tahsil edilen bedeller iade 
edilmez. 
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir. 

 

Geçici Madde 26:  
(Ek:11/11/2020-7256/29 md.) Kanunları uyarınca ilgili 
bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak 
üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm 
Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; 
irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni 
verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/7/2020 tarihi ile 
31.03.2021 tarihi arasındaki dönemde geçici 25 inci 
madde kapsamında ertelenen bedeller de dâhil tahsil 
edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, 
kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve 
hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli 
turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu 
faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz 
kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi 
gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı 
aranmaksızın bir yıl ertelenir ve bu alacaklar ertelenen 
süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz 
uygulanmadan tahsil edilir. Bu döneme ilişkin tahsil edilen 
bedeller iade edilmez. 
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir. 
 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda Yapılan Değişiklikler 

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile 
turizm merkezlerine ilişkin hususlar 
Madde 17: 
(1.c) Faaliyetler için idarece önceden Kültür ve Turizm 
Bakanlığının görüşü alınır. 
             

Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlara 
ilişkin işlemler 
Madde 17:  
(1.c) Faaliyetler için idarece önceden Kültür ve Turizm 
Bakanlığının uygun görüşü alınır. 
 
 

. Geçici Madde 7:  
(1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri 
ile turizm merkezlerinde olup, 2634 sayılı Kanun 
kapsamında değerlendirmek üzere tasarruf hakkı Kültür 
ve Turizm Bakanlığına verilen taşınmazlar üzerinde 
alınmış; 
 
a) Arama ruhsatları turizm yatırımları gerçekleştirmek 
üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine ruhsatı 
veren idare tarafından iptal edilir. Bu durumda ruhsat ve 
yatırım giderleri, iptal tarihindeki gerçek karşılığı üzerinden 
hesaplanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden 
ödenir.  
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b) İşletme ruhsatlarına bağlı olarak edinilmiş kaynak ve 
irtifak hakları turizm yatırımları gerçekleştirmek üzere, 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamulaştırılır. 
Kamulaştırma bedeli,yapılan harcamaların güncel değeri 
ile sınırlıdır. Bu durumda işletme ruhsatı ile bu ruhsata 
bağlı yatırım ve faaliyetlere ilişkin izin ve kiralamalar idare 
tarafından iptal edilir. 
 
(2) Bu madde kapsamında yatırımcının her türlü gideri ile 
haklarının ödenmesinde sulh usulü öncelikli olarak 
uygulanır. Sulh usulünün yerine getirilmesi için Kültür ve 
Turizm Bakanlığı komisyon kurmaya ve gerekli her türlü iş 
ve işlemi yapmaya yetkilidir. Bu maddede hüküm 
bulunmayan hallerde 2942 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinde belirtilen satın alma usulü, niteliğine uygun 
düştüğü ölçüde sulh usulü hakkında kıyasen uygulanır. 
 
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşü alınarak 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 
 

Organlar 

Madde 4:  

Vakıf aşağıdaki organlardan oluşur: 

a) (Değişik: 6/12/2017 – 7063/8 md.) Mütevelli Heyet: 

Mütevelli Heyet, Vakfın karar organıdır. Kültür ve Turizm 

Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri 

Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve Millî 

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı heyetin tabii üyeleridir. Heyetin 

tabii üyeleri dışında; Cumhurbaşkanı tarafından seçilen beş 

kişi ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından kendi mütevelli 

heyeti üyeleri arasından seçilen bir kişi üç yıl süreyle 

Mütevelli Heyet üyeliğini yürütür. Kültür ve Turizm Bakanı, 

Mütevelli Heyetin başkanı; Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Müsteşarı, başkan vekilidir. Mütevelli Heyet, başkanın ya da 

başkan vekilinin daveti üzerine üye tamsayısının yarısından 

bir fazlasının katılımıyla yılda en az iki defa toplanır. 

 

c) Denetleme Kurulu: Bakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve 

Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilecek birer üye ile 

iktidar ve ana muhalefet partisi tarafından üç yıl süreyle 

seçilecek birer üyeden oluşur. Maliye Bakanlığı temsilcisi 

Denetleme Kurulunun başkanıdır. 

 
ç) Danışma Kurulu: Vakfın danışma organı olup, yılda bir 
kez toplanarak Vakfın bir önceki yıl yaptıklarını değerlendirir 
ve bir sonraki yıl için önerilerde bulunur. Bakanlık 
Müsteşarı, Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulunun seçilmiş 
üyeleri, Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreteri, Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü, Basın Yayın 
ve Enformasyon Genel Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı 
temsilcisi, Danışma Kurulunun tabii üyeleridir. Ayrıca, İşçi 
Sendikaları Konfederasyonlarının seçeceği birer kişi, 
İşveren Sendikaları Konfederasyonunun seçeceği üç kişi 
kültür, sanat, Türk dili ve edebiyatı alanında görev yapan 
öğretim üyeleri arasından Vakıf Yönetim Kurulunca 

Organlar 

Madde 4:  

Vakıf aşağıdaki organlardan oluşur: 

a) (Değişik: 6/12/2017 – 7063/8 md.) Mütevelli Heyet: 

Mütevelli Heyet, Vakfın karar organıdır. Kültür ve Turizm 

Bakanı heyetin tabii üyesidir. Kültür ve Turizm Bakanı 

tarafından görevlendirilecek bir Bakan Yardımcısı, 

Dışişleri Bakanı tarafından görevlendirilecek bir Bakan 

Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından 

görevlendirilecek bir Bakan Yardımcısı ve Milli Eğitim 

Bakanı tarafından görevlendirilecek bir Bakan Yardımcısı 

ile üç yıl için Cumhurbaşkanı tarafından seçilen beş kişi ve 

Türkiye Maarif Vakfı tarafından kendi mütevelli heyeti 

üyeleri arasından seçilen bir kişi üç yıl süre ile Mütevelli 

Heyet üyeliğini yürütür. Kültür ve Turizm Bakanı, Mütevelli 

Heyetin başkanı; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 

başkan vekilidir 
 
c) Denetleme Kurulu: Bakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilecek birer üye 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip 
birinci ve ikinci siyasi parti tarafından üç yıl süreyle 
seçilecek birer üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
temsilcisi Denetleme Kurulunun başkanıdır. 
 
ç) Danışma Kurulu: Vakfın danışma organı olup, yılda bir 
kez toplanarak Vakfın bir önceki yıl yaptıklarını 
değerlendirir ve bir sonraki yıl için önerilerde bulunur. 
Kültür ve turizm bakanı yardımcısı, Mütevelli Heyeti ve 
Yönetim Kurulunun seçilmiş üyeleri, Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu Genel Müdürü, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı temsilcisi Diyanet İşleri Başkanlığı 
temsilcisi, Danışma Kurulunun tabii üyeleridir. Ayrıca, İşçi 
Sendikaları Konfederasyonlarının seçeceği birer kişi, 
İşveren Sendikaları Konfederasyonunun seçeceği üç kişi 
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seçilecek on kişi ile Türk dili, kültürü ve sanatı alanındaki 
yazar ve düşünürler arasından Vakıf Yönetim Kurulunun 
seçeceği beş kişi üç yıl süre ile Danışma Kurulu üyeliğini 
yürütür. Bakanlık müsteşarı Danışma Kurulunun başkanıdır. 
 
(2) Birinci fıkra uyarınca seçimle görevlendirilecek 
üyeliklerin boşalmasından altı ay önce Bakanlık Resmî 
Gazetede duyuruda bulunur. Seçimi yapacak merciler asıl 
ve aynı sayıda yedek üyeyi yedek sıralamasını da belirterek 
kararlarını ilanı takibeden üç ay içerisinde Bakanlığa bildirir. 
Bakanlık onbeş gün içerisinde ilgililere tebligat yapar. Bir 
kişi birden fazla organda asıl veya yedek üye olamaz. Asıl 
üyeliğin süresinden önce boşalması durumunda, onbeş gün 
içerisinde, yedek üyelere beş gün süre verilerek göreve 
başlamaları yedek sırasına göre Vakıf Yönetim Kurulu 
Başkanınca bildirilir. Süresinde göreve başlamayan yedek 
üye çekilmiş sayılır ve bir sonrakine tebligat yapılır, yedek 
üyeler asıl üyeden kalan süreyi tamamlar. Bu fıkranın 
uygulanması ile ilgili esas ve usûller Bakanlıkça belirlenir. 
 
 

kültür, sanat, Türk dili ve edebiyatı alanında görev yapan 
öğretim üyeleri arasından Vakıf Yönetim Kurulunca 
seçilecek on kişi ile Türk dili, kültürü ve sanatı alanındaki 
yazar ve düşünürler arasından Vakıf Yönetim Kurulunun 
seçeceği beş kişi üç yıl süre ile Danışma Kurulu üyeliğini 
yürütür. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Danışma 
Kurulunun başkanıdır. 
 
(2) Birinci fikra uyarınca seçimle gelen üyeliğin süresinden 
önce boşalması durumunda, boşalan üyelikler yedek 
üyelerle ikame edilir. Bir kişi birden fazla organda asıl 
veya yedek üye olamaz. Asıl ve yedek üyelerin seçimi ile 
bu fikranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlıkça belirlenir. 

  
 

Ek Madde 2-  
(1) 3 üncü maddede sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 
için ihtiyaç duyulan personelin temini amacıyla kamu 
kurumlarında istihdam edilen Devlet memurları ileöğretim 
elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, Vakfin talebi 
ve kendilerinin isteği üzerine kurumlarınca en fazla iki yıl 
süreyle Vakıfta görevlendirilebilir. Söz konusu 
görevlendirmeler, iki yılın dolmasından sonra gerektiğinde 
aynı usulle ikişer yıl süreyle en fazla üç defa uzatılabilir. 
Bu şekilde görevlendirilenler bu görevleri süresince aylıklı 
izinli sayılırlar. Bunlara, yurtdışında görev yaptıkları süre 
için, görevlendirildikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve 
9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekâr 
meslek memuruna ödenmekte olan yurtdışı aylığını 
geçmemek üzere Mütevelli Heyetince belirlenecek tutarda 
Vakıf tarafından ödeme yapılabilir. 
 
(2) Görevlendirilen personele bu maddeye göre ödenecek 
ücrete, ikili andlaşma bulunmaması nedeniyle ilgili ülke 
mevzuatına göre vergi tahakkuk ettirilmesi halinde 
ödenmesi gereken vergi tutarını, Vakıf bütçesinden 
ödetmeye Mütevelli Heyeti yetkilidir.  
 
(3) Bu şekilde görevlendirilebilecek azami personel sayısı 
Cumhurbaşkanlığınca belirlenir. 
 
(4) Vakıf bu madde kapsamında görevlendirilen 
personelin, görevlendirildiği yere gidiş ve geliş harcırahı ile 
yurtdışında görev yaptığı sürece alacağı ücret ödemelerini 
kendi bütçesinden yapar. 
 
(5) Bu madde kapsamında yurtdışına gönderilenler ile 
beraberlerindeki bakmakla yükümlü oldukları aile 
bireylerinin sağlık giderleri, görevlendirme dönemini 
geçmemek kaydıyla sürekli görevle yurtdışına gönderilen 
Devlet memurları için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
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Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirlenmiş olan usul 
ve esaslar çerçevesinde karşılanır. 
 
(6) Bu madde uyarınca görevlendirilenlerin görev süresi, 
ilgili kurumlarca süresi dolmadan sonlandırılabileceği gibi 
Vakfin gerekçeli talebi üzerine de sonlandırılabilir.  
 
(7) Görev süresinin bitimini veya görevlendirmenin 
sonlandırılmasını izleyen onbeş gün içinde görevlerine 
dönmeyen personel memuriyetten çekilmiş sayılır." 
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