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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve 
gerekçesi ekte sunulmaktadır.

Gereğini arz ederiz.

 

	 Atay	Uslu	 Fatma	Betül	Sayan	Kaya	 Jülide	İskenderoğlu

 Antalya İstanbul Çanakkale

	 Yücel	Menekşe	 Hasan	Turan	 İsmail	Kaya

 Nevşehir İstanbul Osmaniye

	 Orhan	Yegin	 İsmail	Bilen	 Tülay	Kaynarca

 Ankara Manisa İstanbul

	 Hacı	Bayram	Türkoğlu	 Hüseyin	Yayman	 Şeyhmus	Dinçel

 Hatay Hatay Mardin

	 Zehra	Taşkesenlioğlu	Ban	 Necip	Nasır	 Semiha	Ekinci

 Erzurum İzmir Sivas

	 Yusuf	Başer	 Niyazi	Güneş	 Lütfiye	Selva	Çam

 Yozgat Karabük Ankara 

	 Mehmet	Ali	Özkan	 Mehmet	Yavuz	Demir	 Murat	Baybatur

 Manisa Muğla Manisa

	 Bekir	Kuvvet	Erim	 Abdullah	Doğru	 Ramazan	Can

 Aydın Adana Kırıkkale

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

30/03/2021 tarihinde Başkanlığınıza sunulan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum. 30.03.2021

   Ali	Özkaya

   Afyonkarahisar

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 30.03.2021 tarihinde sunulan 2/3517 Esas Numaralı 
“Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne imza 
sahibi olarak katılmak ister, bilginize arz ederim. 31.03.2021

   Sena	Nur	Çelik

   Antalya
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 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Grup Başkanlığı tarafından gönderilen Turizm Teşvik Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzam ile katılmak istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 30.03.2021

   Mustafa	Esgin

   Bursa

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imza 
koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 31/03/2021

   Burhan	Çakır

   Erzincan

 TBMM BAŞKANLIĞINA

2/3517 esas numaralı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim. 30	Mart	2021

   Selahattin	Minsolmaz

   Kırklareli

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/3517)

ESAS Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu

TALİ Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonu
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GENEL GEREKÇE
Ülkemiz; dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan, zengin tarihi, kültürü, kültür 

varlıkları ve eşsiz doğal güzellikleri barındıran, turizm sektöründe yüksek tesis ve hizmet kalitesine 
sahip olan, sağlık, kongre, gastronomi, kış, golf, spor turizmi ve diğer turizm türlerinde sahip olduğu 
potansiyel ve servis kalitesi ile dünyadaki diğer rakip ülkelerin önünde yer alan, önemli bir turizm 
destinasyonudur.

Ülkemizde 50’den fazla iş kolu ile doğrudan ilişkisi bulunan ve bacasız sanayi olarak 
adlandırabileceğimiz turizm sektörünün, dolaylı ve dolaysız istihdama katkısı son 10 yılda 11 milyondan 
16 milyona ulaşmıştır. Turizm sektörü; sürekli istihdam yaratan ve teknolojinin istihdam üzerindeki 
olumsuz etkisinin en az olduğu sektördür. Bu açıdan Orta Vadeli Planda (OVP) da turizm gelirlerinin 
cari açığın azaltılmasındaki önemi özellikle vurgulanmıştır. Görüldüğü üzere turizm, ekonomimizin en 
önemli lokomotiflerinden biri olup ekonomimize ürettiği katma değer oldukça dikkate değerdir.

Bu açıdan son yıllarda ülkemizin turizm sektöründe gösterdiği büyük ilerlemenin artarak devam 
etmesi için, turizm politikasının belirleyici ve uygulayıcısı olan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 
ülkemizin turizmine yönelik planlama, tahsis, belgelendirme başta olmak üzere turizm amaçlı yürütülen 
tüm çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla ele alınması stratejisi benimsenmiştir.

12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunuyla; günümüzde sayısı 236 adet olan 
turizm merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde turizmin sektörel kalkınmasını 
destekleyen bakış açısıyla 1/100.000 ve 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planları, 1/25.000 ve 1/5000 
ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını yapma, yaptırma ve onaylama 
yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmiştir.

Bunun yanı sıra, Onbirinci Kalkınma Planı ve “Türkiye Turizm Ana Planı-2023” kapsamında 
turizm sektörünü geliştirecek ve uygulanabilirlik konusunda dinamik bir işleyişe kavuşturacak 
tedbirlerin alınması konusunda yeni açılımlar geliştirilmesi yönünde etüt, proje ve planlama çalışmaları 
yürütülmektedir.

Ancak, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde milli parklar, 
tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar gibi korunan 
alanlarda plan onama işlemleri farklı idareler tarafından ilgili mevzuatları uyarınca yürütülmektedir. 
Bu durumda, korunan alanların çevresi ile ilişkilerinin kurulması ile turizm merkezleri ve kültür ve 
turizm koruma ve gelişim bölgeleri kapsamında bütüncül planlama kararları oluşturulması açısından, 
şehircilik ilke ve esaslarına ve planlama prensiplerine aykırı bir parçacı yaklaşım ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca, bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya 
turizm merkezi bütününde hazırlanan, ancak bir kısmı bu Bakanlıkça onaylanmasına karşın korunan 
alan statüsünde bulunması nedeniyle onaylanmak üzere ilgili Bakanlığa gönderilen imar planlarının 
onama süreçlerinin uzaması planlama kararlarının bütüncül bir şekilde uygulanması olanağını ortadan 
kaldırmakta ve mağduriyete sebep olmaktadır.

Diğer taraftan, uygulamada ilgili bakanlıklar ve kamu idarelerinin bu yetkilerini kullanırken turizm 
amaçlı kullanılmak veya turistik hareketlere imkân vermek üzere çeşitli tür ve kapasitede konaklama 
tesisleri yapılmasına olanak sağladıkları görülmektedir. Bu durumda ise, Kültür ve Turizm Bakanlığının 
kontrol ve denetimi dışında turizm kullanımları oluşmakta, ülkemiz turizminin bütüncül yaklaşımla ele 
alınması ve hayata geçirilmesi aksamakta, uygulamada karşılaşılan sorunlar karşısında bu Bakanlık 
tarafından çözüm üretilememekte ve bu durumdan ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayan turizm 
sektörü olumsuz etkilenebilmektedir.
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Bu çerçevede, son yıllarda gerek ülkemiz gerekse dünya turizminin gelişimi karşısında 2634 
sayılı Turizmi Teşvik Kanununun bazı maddelerinin uygulama kabiliyetinin azaldığı, turizm 
sektörünün sürekli gelişen ve değişen ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı ve kurumlar arası 
yetki çakışmasının turizm gelişimini olumsuz etkilediği anlaşıldığından, 2634 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığına planlama, tahsis ve belgelendirme konusunda 
daha açık yetkiler veren bu Kanun Teklifi hazırlanmıştır. Ayrıca, Kanun Teklifiyle, bu düzenlemelere 
paralel olarak ilgili bazı kanunlarda da önemli değişiklikler yapılmaktadır.

Bu çerçevede Kanun Teklifi ile;

-  Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri 
içinde her ölçekteki plânları yapma, yaptırma, re’sen onaylama ve tadil etme konusundaki yetkisine 
ilave olarak kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde yer alan korunan 
alanlarda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce hazırlanan her tür ve ölçekteki plan 
ve plan değişikliklerinin sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulması; Bakanlık tarafından uygun 
görülen planların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyon 
kararı da alınarak en geç 6 ay içinde sonuçlandırılması ve bu sayede iki Bakanlığın da yetkili olduğu bu 
alanlarda mutabakat sağlanarak, planlama sürecinin hızlandırılması hedeflenmektedir.

-  Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ile bu bölge ve merkezlerin 
dışında olmakla birlikte deniz kıyısı olan ilçelerde, 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu gereğince tespit ve 
ilân edilen yerleri, konaklama içeren tesislerin yapılması amacıyla yatırımcılara tahsis etme konusunda 
münhasıran Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkili kılınması amaçlanmıştır. Bu yerlerde lüks çadır, 
çadır ve karavan alanı yapılması ve işletilmesi amacıyla ilgili kurumlarca yapılacak kiralamalar saklı 
tutulmuştur. Böylece, uygulamada ilgili bakanlıkların mevzuattan kaynaklanan yetkileri kullanılırken, 
turizm amaçlı kullanılmak veya turistik hareketlere imkân vermek üzere konaklama tesisleri 
yapılmasına olanak sağlamalarının ve Kültür ve Turizm Bakanlığının kontrol ve denetimi dışında 
turizm kullanımlarının oluşmasının engellenmesi öngörülmektedir.

-  Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri dışında kalan ve imar planları 
ile turizm amaçlı kullanıma ayrılan alanlar ile jeotermal suyun kullanımına yönelik turizm amaçlı 
kullanıma konu edilebilecek Hazine taşınmazlarının tahsisi konusunda da Kültür ve Turizm Bakanlığına 
yetki verilmesi böylece, bu konudaki yetkinin tek elde toplanarak çeşitli bakanlıklar ve kamu idareleri 
arasında meydana gelen yetki karmaşasının giderilmesi öngörülmekte, bu şekilde ülkemizin Turizm 
Strateji Planları ve Turizm Master Planları doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için bir bütün 
olarak daha hızlı ve rasyonel şekilde karar alınması hedeflenmektedir.

-  Ülkemiz turizm sektöründe belirli bir standardın getirilmesi için turizm tesislerinin Kültür ve 
Turizm Bakanlığının denetimi ve kontrolü altında olmasını sağlamak amacıyla, konaklama tesislerinin 
ve plaj işletmelerinin Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getirilmektedir. Kamu 
kurum veya kuruluşlarının işlettiği konaklama tesisleri, misafirhaneler ile vilayetler evi ve ordu evlerinin 
bu düzenlemeden muaf tutulması öngörülmektedir. Bu belgenin alınmaması halinde faaliyetin sona 
erdirilmesi yaptırımı getirilmektedir. Halihazırda faaliyette bulunan, Bakanlık tarafından belgelendirme 
koşullarını sağlayamayan ancak Bakanlıkça belirlenecek asgari standartları sağlayabilecek konaklama 
tesislerine de basit konaklama tesisi turizm işletmesi belgesi verilerek bu tesisler de Bakanlık kontrolüne 
alınmakta ancak, uygulamada yaşanabilecek sorunların önlenmesini teminen Bakanlıktan turizm 
işletmesi belgeli tesislere getirilen bazı teşviklerden bu tesislerin yararlandırılmaması öngörülmektedir.
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-  Benzer şekilde, kruvaziyer liman, yat limanı, çekek yeri, rıhtım ve iskele gibi deniz turizmi 
tesisleri işletmelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu 
getirilmekte, bu belgenin alınmaması halinde para cezası yaptırımı öngörülmektedir. Mevcut durumda 
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgesiz olarak faaliyet gösteren deniz turizmi tesislerine de belge 
almaları için 3 yıl süre tanınmaktadır.

- Kültür ve Turizm Bakanlığının kontrol ve denetimi dışında turizm kullanımları oluşmasının 
önlenmesi, turizm sektörünün tek elden ve kapsayıcı stratejiyle geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda değişiklik yapılarak jeotermal 
kaynakların turizm amaçlı kullanımına yönelik düzenlemeler eklenmektedir.

Bilindiği üzere, 2009 yılında faaliyetlerine başlayan ve Türkçe öğretiminden kültür-sanata, 
Türkoloji çalışmalarından geleneksel sporlarımıza uzanan geniş bir yelpazede yurtdışında 60 kültür 
merkezi ile faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, 
güvenilirliğini ve itibarını artırmak misyonuyla hareket ederken dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ 
kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını artırmayı hedeflemektedir. Kültür merkezlerinde verilen Türkçe 
eğitiminin yanı sıra, farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla yapılan işbirlikleri ile Türkoloji bölümleri 
ve Türkçe öğretimi desteklenmektedir.

Türkiye’nin kültürünü, dilini, tarihi geçmişini ve birikimini, sanatsal varlıklarını, bilimsel ve 
akademik çalışmalarını tüm dünyada tanıtmak, öğretmek ve duyurmak misyonunu üstlenen Yunus 
Emre Vakfı’nın ve bu vakfa bağlı olarak faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsüne ilişkin olarak 
2007 yılında kabul edilen 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu’nda Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin getirdiği yeniliklerden ve Vakfın yeni ihtiyaçlarından kaynaklı değişikliklerin yapılması 
ihtiyacı hasıl olduğundan, Kanun Teklifiyle bu kapsamda çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır.

 MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- 2634 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılması öngörülen değişikliklerle mevcut 

tanımlar, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden düzenlenmekte ve yeni 
tanımlamalar yapılmaktadır. Ayrıca Kanun Teklifiyle turizm sektöründe belirli bir standardın getirilmesi 
için turizm tesislerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimi ve kontrolü altında olmasını sağlamak 
amacıyla konaklama tesislerinin Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almaları 
zorunluluğu getirildiğinden buna ilişkin olarak maddeye yeni tanımlar eklenmektedir.

Madde 2- Maddenin birinci fıkrasıyla, Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilen kültür ve 
turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespitine ilişkin esaslar belirlenmektedir. 
Bu kapsamda, hem alan ölçeğinde kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin hem de ağırlıklı 
olarak kamu taşınmazlarını kapsayan turizm merkezlerinin tespitinde ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik 
ve sosyo-kültürel turizm değerleri ile turizm potansiyelinin dikkate alınması öngörülmüştür.

Maddenin ikinci fıkrasıyla turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacı doğrultusunda 
Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda belirlenen teşviklerin, 
kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri için uygulanması hedeflenmektedir.

Maddenin üçüncü fıkrasıyla kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya turizm merkezi 
olarak ilan edilen yerlerde özel sektör ile işbirliği sağlanarak kurulacak birliklerin, mahalli idareler 
ve tesislerin katılımının yanı sıra bölgedeki yerli ve yabancı turizm yatırımcılarının katılımıyla 
güçlendirilerek, bölgedeki turizm gelişimi açısından etkin bir rol ve sorumluluk almalarının sağlanması 
amaçlanmaktadır.
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Madde 3- Maddeyle ilgili mevzuata göre yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
verilen konaklama tesislerinin Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almasının 
zorunlu tutulması, böylece, konaklama tesislerinin asgari standartlara sahip olması ve standart birliği 
sağlanması, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyet gösteren konaklama tesislerinin de Kültür ve 
Turizm Bakanlığının denetimine alınarak uygulamada karşılaşılan ve genellikle tüketici mağduriyeti ile 
sonuçlanan olumsuz durumların önlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca benzer şekilde plaj işletmelerinin 
de Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi alması zorunlu tutulmaktadır.

Diğer taraftan, Kültür ve Turizm Bakanlığından belge alması zorunluluğu getirilmeyen konaklama 
tesislerinin belirlenmesi amacıyla kamu kurum veya kuruluşlarının işlettiği misafirhaneler ile vilayetler 
evi ve ordu evlerinin bu düzenlemeden muaf tutulması öngörülmektedir.

Maddenin dokuzuncu fıkrasıyla ise, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 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 altyapıya katılım payı alınabilmesi imkanı getirilmektedir.

Maddenin onuncu fıkrasıyla, beş yıldızlı oteller ve tatil köylerinin kendi müşterilerine kendi öz 
malı araçlarıyla geliş gidiş noktaları ile tesis arasında transfer hizmeti sunabilmesine ilişkin usul ve 
esaslar belirlenmektedir.

Madde 4- 2634 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasıyla Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu yararı doğrultusunda korunmasına veya kullanılmasına katkıda 
bulunmak veya bu yerlerin kontrollü kullanımını sağlamak amacıyla ücretsiz girişli günübirlik tesis 
yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Ayrıca ücretsiz girişli günübirlik tesis ile 9 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen altyapı tesislerinin 
yapım işinin kamu yararı için Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle yürütülmesi halinde, ağaçlandırma ve 
bakım bedeli ile orman köylüleri kalkındırma geliri alınmaması öngörülmektedir.

Bilindiği üzere, lüks kampçılık turizmi, ilk olarak Avrupa’da yayılmış ve son yıllarda, özellikle 
sahip olduğumuz doğal kaynaklar açısından ülkemizde de rağbet görmeye başlamıştır. Yapılan 
düzenleme ile; doğa ile iç içe lüks konaklama deneyimi yaşatmaya yönelik olarak gelişen bu alternatif 
turizm türünün, ülkemiz mevzuatında da yasal altlığının oluşturulması ve kontrollü gelişiminin 
sağlanması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda, özellikle lüks çadır tesislerinin doğal niteliği yüksek alanlarda yer seçme eğilimleri 
dikkate alınarak, tesislerde yer alacak ünitelerin yapı niteliği taşımaması, imara konu olmaması, temelsiz 
ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahaleyle, çevre dostu çadır malzemesi kullanarak, 
doğal ekosisteme uygun konumlandırılması şart koşulmuştur. Ayrıca, tesislerin kontrollü gelişiminin 
sağlanması ve yüksek nitelik taşımasını teminen, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi 
belgesi almayan tesislerin işletmeye açılamayacağı ve bu Bakanlıkça onaylanacak yerleşim tasarım ve 
yönetim planı ile koşulların belirleneceği özellikle vurgulanmıştır.

Madde 5- Mevcut 2634 sayılı Kanun ile turizm merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgeleri sınırları içinde özel ve sektörel bir planlama olan turizm amaçlı ve odaklı imar planlarını 
yapma, yaptırma ve onaylama yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmiştir.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde milli parklar, tabiat 
parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar gibi korunan alanlarda 
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plan onama yetkisi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu durumda, korunan 
alanların çevresi ile ilişkilerinin kurulması ile turizm merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgeleri kapsamında bütüncül planlama kararları oluşturulması açısından, şehircilik ilke ve esaslarına 
ve planlama prensiplerine aykırı bir parçacı yaklaşım ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca, bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya 
turizm merkezi bütününde hazırlanan, ancak bir kısmı bu Bakanlıkça onaylanmasına karşın korunan 
alan statüsünde bulunması nedeniyle onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen 
planların onama süreçlerinin uzaması planlama kararlarının bütüncül bir şekilde uygulanması olanağını 
ortadan kaldırmakta ve mağduriyete sebep olmaktadır.

Plan yapımı konusunda farklı kurumların yetkili olmasından kaynaklı olarak oluşan ihtilafların ve 
mağduriyetlerin giderilmesini teminen, madde ile;

-  Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri 
içinde her ölçekteki plânları yapma, yaptırma, re’sen onaylama ve tadil etme konusundaki yetkisine 
ilave olarak kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde yer alan korunan 
alanlarda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce hazırlanan her tür ve ölçekteki plan 
ve plan değişikliklerinin sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulması; Bakanlık tarafından gerekli 
incelemelerin yapılarak uygun görülen planların değerlendirilmek üzere Bakanlıkça Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına gönderilmesi; bu planların, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyon kararı da alınarak en geç 6 ay 
içinde sonuçlandırılması ve bu sayede iki bakanlığın da yetkili olduğu bu alanlarda planlama sürecinin 
hızlandırılması hedeflenmektedir. Ancak 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun, 6546 sayılı 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun ve 
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalan alanlar ile 2960 sayılı Boğaziçi 
Kanununda öngörünüm bölgesi olarak belirlenen alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve özelleştirme 
kapsam ve programına alınan alanlar bu yetki dışında bırakılmıştır.

- Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin bütüncül bir bakış açısıyla 
değerlendirilmesini teminen, özelleştirme kapsam ve programına alma işlemlerinden önce Kültür ve 
Turizm Bakanlığına bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Genel olarak bu maddeyle yapılan düzenlemeler ile; ülkemizin turizm sektöründe gösterdiği 
büyük ilerlemenin artarak devam etmesi için, turizm politikasının belirleyici ve uygulayıcısı olan 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, ülkemizin turizmine yönelik planlama ve çalışmaların bütüncül 
bir yaklaşımla yürütülmesi, kurumlar arası yetki çatışmasının giderilerek bürokrasinin azaltılması, 
planlama sürecinin kısaltılarak turizm potansiyeli yüksek alanların ülkemiz turizmine kazandırılması 
amaçlanmaktadır.

Madde 6- Madde ile;

- Kamu taşınmazlarının turizm amaçlı kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi 
süresi, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi için 3 aya çıkartılmaktadır.

- Mera, yaylak ve kışlakların tahsis amacının ilgili mevzuatına göre değiştirilmesi halihazırda 2634 
sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinde düzenlenmekteyken, bu tahsis sonrası taşınmazların şerhli olarak 
Hazine adına tapuya tescil edilmesi ve tescili müteakip Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesi, 
ot bedelinin ise taşınmazın yatırımcıya tahsisi aşamasında yatırımcı tarafından karşılanması sağlanarak, 
bu taşınmazların yatırımcılara tahsis sürecinde aksama yaşanmaması amaçlanmıştır.
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- Daha önce 7175 sayılı Kanunla 2634 sayılı Kanuna eklenen mesire yerleri ile ilgili ek 5 inci 
maddedeki düzenlemeye paralel olarak, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 
merkezleri ile deniz kıyısı olan ilçelerde, 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu gereğince tespit ve 
ilân edilen yerleri, lüks çadır, çadır ve karavan alanı hariç konaklama içeren tesislerin yapılması 
amacıyla yatırımcılara tahsis etme konusunda münhasıran Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkili 
kılınması amaçlanmıştır. Böylece, uygulamada ilgili bakanlıkların mevzuattan kaynaklanan yetkileri 
kullanılırken, turizm amaçlı kullanılmak veya turistik hareketlere imkân vermek üzere konaklama 
tesisleri yapılmasına olanak sağlamalarının ve Kültür ve Turizm Bakanlığının kontrol ve denetimi 
dışında turizm kullanımlarının oluşmasının engellenmesi öngörülmektedir.

- Turizmin bütüncül planlanması yaklaşımı doğrultusunda, kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgeleri ve turizm merkezlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygun görülen yat limanı 
yapılması amacıyla yatırımcılara taşınmaz tahsis etmeye Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkili 
kılınması öngörülmektedir.

-  Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ile turizm alan ve merkezi sınırları içerisinde 
kalan taşınmazları turizm amaçlı kullanıma tahsis etmeye münhasıran Kültür ve Turizm Bakanlığının 
yetkili kılınmasına yönelik düzenlemelere paralel olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının kontrol ve 
denetimi dışında turizm kullanımları oluşmasının önlenmesi, ülkemiz turizminin bütüncül yaklaşımla 
ele alınması ve hayata geçirilmesinin sağlanması, böylece ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayan 
turizm sektörünün tek elden ve kapsayıcı stratejiyle geliştirilmesi hedefi doğrultusunda; kültür ve 
turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri dışında kalan ve imar planları ile turizm 
amaçlı kullanıma ayrılan alanlar ile jeotermal suyun kullanımına yönelik turizm amaçlı kullanıma konu 
edilebilecek Hazine taşınmazlarının tahsisi konusunda da Bakanlığa yetki verilmesi öngörülmektedir.

-  Ayrıca, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya dışında kalan kalan belediye, 
il özel idaresi ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ait taşınmazların da yatırımcıların 
talebi, maliki idarenin uygun görüşüyle, tahsis bedeli maliki idareye ait olmak üzere, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile taşınmazın maliki kamu kurum ve kuruluşları arasında düzenlenecek protokol 
kapsamında Bakanlık tarafından yatırımcılara tahsis edilebilmesi imkân sağlanmasına yönelik 
düzenleme yapılmıştır.

Madde 7- Madde ile;

- Belgeli yatırım veya işletmelerin tümünün devredilmesi, kiraya veya işletmeciye verilmesi, şirket 
unvan ve ortaklık yapısının değiştirilmesi ile işletme türünün kısmen veya tamamen değiştirilmesi 
durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alma zorunluluğunun kaldırılması amaçlanmaktadır.

- Bakanlık tarafından yapılacak istatistiki çalışmalar ve diğer projelerde kullanılmak üzere, 
ülke turizminin göstergelerinin belirlenmesinde kullanılacak verilerin belgeli işletmeler tarafından 
Bakanlıkça belirlenecek süreler içinde eksiksiz ve doğru olarak Bakanlığa gönderilmesini teminen 
düzenleme yapılmaktadır.

- Kültür ve Turizm Bakanlığının göreviyle ilgili işlemlerin tebliği için gerçek ve tüzel kişilere 
elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu getirmeye yetkili kılınması, görev alanı kapsamındaki iş 
ve işlemlere ilişkin tebligatların, elektronik ortamda muhataplarına tebliğ edilmesi amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan madde ile; belgeli işletmelerin, ödemek zorunda oldukları turizm payının ödenmesi 
takip edebilmek amacıyla düzenleme yapılmaktadır.
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Madde 8- Madde ile; turizm işletmesi belgeli işletmelerde yabancı personel çalıştırılması ile deniz 
turizmi araçlarında çalışmalarına müsaade edilecek yabancı zabit ve kaptanlara ilişkin düzenleme 
yapılmaktadır.

Madde 9- Mevcut mevzuat kapsamında, deniz turizmi araçlarına güvenli bağlama, karaya çekme, 
bakım, onarım hizmetleri, ziyaretçilere yeme, içme, dinlenme gibi hizmetleri sunan kruvaziyer gemi 
limanı, yat limanı, çekek yeri, rıhtım ve iskele gibi turizm tesislerinin işletmeciliğinin yapılabilmesi için 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınacak işletme izni sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığından 
belge alınması gerektiği düzenlenmiş, ancak aksi durumda uygulanacak yaptırımlar düzenlenmemiştir. 
Bu nedenle, deniz turizmi tesislerinin asgari standartlara sahip olması ve standart birliği sağlanması 
amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca getirilen kriterleri sağlayan ve bu standartlar sayesinde ülke 
turizmine de olumlu katkı sağlayan belgeli tesisler ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belge almadan 
faaliyette bulunan tesisler arasında hem nitelik farkı ve haksız rekabet hem de tesislerden yararlananlar 
açısından Bakanlığa da yansıyan mağduriyetler oluşabilmektedir.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi tesislerinden yıllık olarak faaliyet 
raporlarından her yıl bağlanan yat sayısı, yatların bayraklarına ve türlerine göre dağılımı gibi bilgiler yer 
aldığından deniz turizmi tesisleri açısından yat bağlama kapasitesine ilişkin düzenli veri sağlanmaktadır.

Bununla birlikte, uygulamada Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı veya işletmesi 
belgeli deniz turizmi tesisi sayısından daha fazla sayıda sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 
işletme izni alarak faaliyet gösteren deniz turizmi tesisi bulunmaktadır. Bu durumda Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, deniz turizmi açısından ülke çapında toplam yat bağlama kapasitesi dikkate alınarak ihtiyacı 
tespit edemediğinden, hem deniz turizmi hem de ülke turizm açısından makro değerlendirmeler yapma 
imkânı bulunmamaktadır.

Buna göre madde ile;

- Deniz turizmi tesisleri işletmeciliği yapılabilmesi için gerçek ve tüzel kişiler tarafından, Kültür 
ve Turizm Bakanlığından belge alınması zorunluluğu hususunda daha açık düzenleme yapılmaktadır.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen deniz turizmi tesisi 
işletmelerine de iptal tarihinden itibaren bir yıl içinde yeniden belge almaları zorunluluğu getirilmektedir.

Madde 10- Madde ile; deniz turizmi araçları işletmeciliği ile turizm amaçlı sportif faaliyet 
işletmeciliği yapılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından belge alınması zorunluluğu getirilmesi, 
bu işletmelerin yönetmelikle belirlenen amaçlar dışında faaliyette bulunamamaları sağlanarak turizm 
fonksiyonunu muhafaza etmeleri, Türk bayraklı yatların gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak 
üzere işletilme esasları düzenlenerek, bu faaliyetin yolcu taşımacılığı sayılmaması amaçlanmıştır.

Ayrıca, İstanbul İlinde kruvaziyer turizmine yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, boğaz 
kenarında dünyanın en önemli destinasyon projeleri arasında yer alan Galataport İstanbul ile projesine 
yeni başlanılan ve analiman olarak planlanan Yenikapı Kruvaziyer Gemi Limanının tamamlanmasıyla 
İstanbul’un turizm potansiyeline ve kruvaziyer turizminde dünyada önemli bir merkez haline 
gelebilmesine katkı sağlanacağı öngörülmektedir. Bu açıdan madde ile, kruvaziyer gemilerle gelenler 
dahil olmak üzere, İstanbul’a gelen ziyaretçilere turistik gezi yaptırılabilmesi amacıyla, sahip oldukları 
yüksek kapasite ve teknik donanım nedeniyle İstanbul İlinde faaliyet gösteren ve ilgili idareler tarafından 
yolcu taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilen deniz araçlarının; belge düzenlenmek suretiyle turistik 
gezi amaçlı kullanılabilmesi öngörülmektedir.
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Madde 11- Madde ile; Kültür ve Turizm Bakanlığınca ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı 
değerlendirilen ve boyları 39 metre üzerinde olan yabancı bayraklı yatların Türk karasularında faaliyet 
göstermelerine ve seyrine ilişkin usul ve esaslar belirlenmekte ve Türk bayraklı yatların işletilmesine 
ve kiralanmasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Diğer taraftan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen denize elverişlilik belgesinde 
kapasitesi on ikiden fazla olan deniz turizmi araçlarının, Türk Ticaret Kanununun 1259 uncu 
maddesindeki sigorta gereklerine tabi olması sağlanarak, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi 
amaçlanmıştır.

Madde 12- Madde ile; Kültür ve Turizm Bakanlığından belge alma zorunluluğunun tüm konaklama 
tesisleri, plaj işletmeleri ve deniz turizmi tesislerini kapsayacak şekilde genişletilmesi nedeniyle artacak 
denetim işi yoğunluğunun karşılanması ve işlemlerin zaman kaybı olmadan sonuçlandırılması için 
denetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen sınırlarla taşra teşkilatına devredilmesi 
amaçlanmaktadır.

Ayrıca, güvenli turizm sertifikası uygulaması gibi Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerekli görülen 
durumlarda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile işbirliği halinde yetki verilecek Türk 
Akreditasyon Kurumundan akredite denetim firmaları aracılığıyla sertifika programları uygulayabilmesi 
hedeflenmektedir.

Madde 13- Uygulama kolaylığı sağlanması ve süreçlerin aksamadan hızlı bir şekilde 
sonuçlandırılmasını teminen madde ile; Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatına yetki devri yapılması 
durumunda, para cezalarının denetim yetkisini kullananlar tarafından da verilebilmesi amaçlanmıştır.

Madde 14- Madde ile; 7183 sayılı Kanuna göre turizm payı ödemekle yükümlü olan belge sahibine 
bu ödemeye ilişkin belgenin (ödendi belgesi ya da ciro elde edilmeyen döneme ilişkin boş beyanname) 
süresi içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz edilmemesi veya yapılan denetimlerde sunulmaması 
halinde uygulanacak yaptırım belirlenmiş, uyarmaya konu eksiklik tespit edildiği durumlarda verilecek 
sürelere ilişkin eksikliğin niteliği dikkate alınarak uygulamada karşılaşılan sorunların çözülmesine 
yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Madde 15- Madde ile, belge sahiplerine para cezası verilecek durumlar Kanun Teklifiyle getirilen 
yeni düzenlemeler dikkate alınarak yeniden belirlenmektedir.

Madde 16- Madde ile; Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen turizm belgesinin iptali yaptırımının 
uygulanacağı durumlar belirlenmiştir.

Madde 17- Madde ile; Kültür ve Turizm Bakanlığının mesire yerlerini tahsis etme yetkisi kültür 
ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında 
olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçeleri kapsayacak şekilde yeniden belirlenmektedir. Ayrıca, bu 
yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması amacıyla ilgili mevzuatı uyarınca Orman Genel 
Müdürlüğü tarafından kiralama yapılmasına imkan verilmektedir.

Madde 18- Kanun Teklifiyle turizm merkezi ilanında 2634 sayılı Kanuna göre farklı kriterler 
getirildiği için uygulamada ihtilafa sebep olmaması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve uygulama 
kolaylığı sağlanması bakımından madde ile; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tespit ve 
ilân edilen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin, yeniden Cumhurbaşkanı kararı 
alınmasına veya başka bir idari işleme gerek kalmaksızın kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi 
statüsü kazanmış sayılması amaçlanmaktadır.
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Madde 19- Madde ile; 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 Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurmaları halinde basit konaklama 
turizm işletmesi belgesi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu süre içerisinde turizm işletmesi belgesi alan 
konaklama tesislerinin basit konaklama turizm işletmesi belgesi almasının zorunlu olmaması hüküm 
altına alınmaktadır.

Ayrıca, 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 Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunmaları halinde turizm işletmesi 
belgesi verilmesi, bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılacak 
denetim sonucunda belirlenen kriterleri taşımadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılan işletmelerin 
belgeleri iptal edilmesi öngörülmektedir.

Bununla birlikte maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kültür ve Turizm Bakanlığından belge 
almadan faaliyetine devam eden deniz turizmi tesislerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç yıl içinde turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getirilmektedir.

Madde 20- Daha önce mevzuatı uyarınca orman sayılan alanlar ve milli parklar üzerinde turizm 
yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen sözleşmelerin, başvuru 
üzerine ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca yeniden sözleşme düzenlenmek suretiyle devralınması, bu 
şekilde devralınan sözleşmeler uyarınca mevzuatı gereğince ormanlık alanlar ve milli parklarda ilgili 
idareler tarafından özel bütçesine gelir kaydedilen veya döner sermaye geliri olarak alınan tutarların 
bu idarelerce tahsil edilmesine devam edilmesi, diğerlerinin ise genel bütçe geliri olarak kaydedilmesi 
öngörülmektedir.

Madde ile ayrıca; 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilân edilen yerlerde 
yapılacak tahsis işlemlerine ilişkin düzenlemeler dikkate alınarak, 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 uygulanması ve kazanılmış hakların korunması amaçlanmıştır.

Yine madde ile; Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesinin gelirlerinde azalmaya sebebiyet 
verilmemesini teminen, daha 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 edilmesi, aynı yerlerin sözleşme süresi sonunda Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca yeniden tahsis edilmesi durumunda da bedellerin yine Tarım ve Orman Bakanlığı döner 
sermayesi tarafından tahsil edilmesine devam edilmesi amaçlanmıştır.

Madde 21- 15/05/2008 tarihinde yürürlüğe giren 7/5/2008 tarihli ve 5761 sayılı Kanunla 2634 
sayılı Kanunda bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda 2634 sayılı Kanuna göre tahsis 
edilecek orman sayılan yerlerde yapılaşmaya esas inşaat hakkının, emsal (E) 0.30’u geçemeyeceği 
hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemenin, bahis konusu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takiben yapılacak 
yeni tahsisler ile birlikte bu tarihten önce tahsisi yapılmış ve faaliyete geçmiş turizm yatırımları için 
de uygulanması gerektiği şeklinde yorumlanmış ve uygulamalar bu şekilde yapılmıştır. Fakat bu 
noktada; söz konusu tesislerin tahsislerinin 5761 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce belirli 
tahsis koşulları ile hayata geçirilmiş olmasından dolayı mevcut tesislerde yapılacak esaslı tadilat veya 
yıkılıp yeniden inşa etme gibi durumlarda daha önceki yapılaşmaya esas inşaat hakkının yerine E:0.30 
kullanılması hususu tahsis koşulları (özellikle belirlenen yatak kapasiteleri ve bu yatak kapasitelerine 
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göre yapılan ödemeler) açısından sorunlar oluşturmuştur. Buna ek olarak 4706 sayılı Kanunda yapılan 
değişiklik ile tahsis sürelerinin uzatılmasına ilişkin düzenleme yapılmış ve tahsis süreleri uzatılan bu 
tesislerin aynı tahsis koşulları ile esaslı tadilat veya yıkılıp yeniden yapılması zorunluluğu oluşmuştur. 
Bu açıdan madde ile bu durumda olan tesislerin tahsis haklarının azaltılması ve dolayısıyla kamu 
gelirlerinin düşürülmesi gibi uygulamada meydana gelen sıkıntıların önlenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, 2634 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına paralel olarak, uygulamada 
karşılaşılabilecek sorunların önlenmesini teminen, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
yapılan ücretsiz girişli günübirlik tesis ile 9 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen tesisler için 
yapılan tahsisler için ağaçlandırma ve bakım bedeli ile orman köylüleri kalkındırma gelirinin tahsil 
edilmeyeceği, tahsil edilenlerin iade edilmeyeceği düzenlenmektedir.

Madde 22- Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde yer alan 
korunan alanlarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihale edilerek yaptırılmaya başlanılmış 
plan ve plan değişiklikleri ile Bakanlığa diğer kamu ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce sunulmuş 
plan ve plan değişikliklerine ilişkin iş ve işlemlerde; söz konusu çalışmalarda ortaya konan emek ve 
mesai dikkate alınarak kamu kaynaklarının boşa tüketilmemesini teminen, bu konularda başlatılmış iş 
ve işlemlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tamamlanması amaçlanmıştır.

Madde 23- Belgeli yatırım ve işletmeleri denetleme yetkisi ile Kanun ve ilgili mevzuatta 
düzenlenen aykırılıkların tespiti halinde uyarma, para cezası ve belge iptali cezası verme işlemleri 
Kültür ve Turizm Bakanlığı adına kontrolörler vasıtasıyla yürütülmektedir.

Kanun Teklifi ile; ülkemiz turizm sektöründe belirli bir standardın getirilmesi için turizm 
tesislerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimi ve kontrolü altında olmasını sağlamak amacıyla, 
tüm konaklama tesislerinin, kruvaziyer liman, yat limanı, rıhtım ve iskele gibi deniz turizmi tesisi 
işletmelerinin ve plaj işletmelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almaları 
zorunluluğu getirilmektedir.

Açıktan atama suretiyle stajyer kontrolör alınması durumunda bunların yetişme süresi 3 yıl 
olduğundan, bu şekilde kısa sürede çok sayıda turizm tesisinin belgelendirilmesi hedefine ulaşılması 
mümkün görülmemektedir. Bu nedenle madde ile, Kültür ve Turizm Bakanlığından belge alma 
zorunluluğunun tüm konaklama tesisleri, plaj işletmeleri ve deniz turizmi tesislerini kapayacak şekilde 
genişletilmesi ve uygulanacak olan sertifika programları nedeniyle artacak denetim işi yoğunluğunun 
karşılanması ve işlemlerin zaman kaybı olmadan sonuçlandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığının 
kontrolör ve başkontrolör kadrolarına naklen atama yapılması amaçlanmaktadır.

Madde 24- Yapılan düzenleme ile ilgili mevzuatı uyarınca halihazırda düzenlenmediği anlaşılan 
özel yat kayıt belgeleri yerine Kültür ve Turizm Bakanlığınca ülke turizmine ve tanıtımına katkı 
sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metre üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatlara Türk 
karasularında faaliyet göstermeleri için Turizmi Teşvik Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca verilecek 
izin belgelerinden harç alınması sağlanmaktadır.

Madde 25- Dünya genelinde etkili olan Covid-19 salgınının sona ermemiş olması ve bu durumun 
ülkemiz turizm sektörüne olumsuz etkilerinin halen devam etmesi nedeniyle; 4706 sayılı Kanunun 
geçici 26 nci maddesi kapsamında ödeme süreleri ertelenen 1/7/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihi 
arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, 
yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ödemelerinin ertelenmesinin 31/03/2021’e 
kadar olan dönemdeki ödemelerini de kapsayacak şekilde uzatılması yönünde düzenleme yapmak 
suretiyle ülkemiz turizm sektörünün desteklenmesi amaçlanmıştır.
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Madde 26- Madde ile, Kültür ve Turizm Bakanlığının kontrol ve denetimi dışında turizm 
kullanımları oluşmasının önlenmesi, turizm sektörünün tek elden ve kapsayıcı stratejiyle geliştirilmesi 
hedefi doğrultusunda, jeotermal kaynakların turizm amaçlı kullanımına yönelik düzenlemeler 
yapılmaktadır. Böylece, uygulamada ilgili bakanlıkların mevzuatlarından kaynaklanan yetkilerini 
kullanırken turizm amaçlı kullanılmak veya turistik hareketlere imkân vermek üzere çeşitli tür ve 
kapasitede konaklama tesisleri yapılması engellenerek Kültür ve Turizm Bakanlığının kontrol ve 
denetimi dışında oluşan turizm kullanımlarının önlenmesi hedeflenmektedir.

Madde 27- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu uyarınca ilgili 
idareler tarafından kişiler adına arama ve işletme ruhsatı düzenlenmekte ve bu ruhsat ilgilisine bazı 
öncelikli haklar vermektedir. Ancak uygulamada, özellikle turizm bakımından da özel öneme sahip 
bazı yerlerde bu ruhsatların yerel idarelerince çok geniş bir alanı hatta ilçenin tamamını kapsayacak 
şekilde düzenlendiği, bu ruhsata bağlı olarak da ilgililerince turizm amaçlı yatırım yapılması talepleri 
olduğu görülmektedir. Bu durumda, Kültür ve Turizm Bakanlığının kontrol ve denetimi dışında turizm 
kullanımları oluşmakta, bu Bakanlıkça plan süreçleri tamamlanarak müzakere yöntemiyle (açık artırma 
usulüyle) ve ayrıca her yıl proje maliyet bedeli üzerinden alınan bedelle yatırımcılara tahsis edilmek 
suretiyle yapılan turizm yatırımlarının, bu yöntemin dışına çıkılarak ve planlanmamış ve gerçek 
değerini bulmamış arazi üzerinden daha ucuz bir bedelle yapılması imkânı getirilmekte ve Hazine 
zararına sebebiyet verilmektedir. Ayrıca, ruhsatlı alanda Kültür ve Turizm Bakanlığınca müzakere 
yöntemiyle (açık artırma usulüyle) seçilecek başka yatırımcılara arazi tahsis edilmesi de ruhsat sahibine 
sağlanan haklar nedeniyle engellenmektedir.

Daha önceden turizm öngörüsü ile kurgulanmamış bir alanın turizm potansiyelinin sonradan 
değerlendirilmesine imkân sağlanması ve de Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşü alınmadan 
ruhsatlandırılmış alanların turizm amaçlı gelişiminin engellenmemesi için, 2634 sayılı Kanun 
kapsamında değerlendirmek üzere tasarruf hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen taşınmazlar 
üzerinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış arama ve işletme ruhsatlarının, turizm 
yatırımları gerçekleştirmek üzere iptali ve kamulaştırılması sağlanmaktadır. Aynı zamanda, bunların 
bedelleri de ödenmek suretiyle hak sahiplerinin olası mağduriyetleri önlenmektedir.

Madde 28- Madde ile, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum amacıyla Yunus Emre 
Vakfının Mütevelli Heyet üyeleri arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, yeni hükümet 
sistemine uygun olacak şekilde bakan yardımcısı olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca Vakfın organlarına seçimle gelen üyelere ilişkin olarak yedek üyelik düzenlenmiş ve buna 
ilişkin usul ve esasların belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Madde 29- Madde ile, ihtiyaç duyulan, personelin diğer kamu kurumlarından görevlendirilebilmesi 
amacıyla, Maarif Vakfı Kanununda yer alan düzenleme esas alınarak, personel görevlendirilmesine 
ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Madde 30- Madde ile, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyetinin mevcut üyelerinin görevlerinin 
yerlerine yeni bir görevlendirme veya seçim yapılana kadar devam edebilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 31- Yürürlük maddesidir.

Madde 32- Yürütme maddesidir.
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu

	Bayındırlık,	İmar,	Ulaştırma	ve
	 Turizm	Komisyonu
	 Esas	No:	2/3517
	 Karar	No:	9	 	 12.4.2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/3517 esas numaralı “Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi” Komisyonumuzun 1/4/2021 ve 6/4/2021 tarihlerinde yapılan toplantısında görüşülmüş 
ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur.
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1. Giriş 

Antalya Milletvekili Atay USLU ve 23 milletvekili tarafından 30/3/2021 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/3517 esas numaralı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon 
olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonuna havale edilmiştir. 

Teklif, Komisyonumuzun 1/4/2021 ve 6/4/2021 tarihli toplantılarında, teklifin ilk imza sahibi 
Antalya Milletvekili Atay USLU ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) temsilcilerinin katılımlarıyla 
görüşülmüştür. 

2. 2/3517 Esas Numaralı Kanun Teklifi’nde Öngörülen Düzenlemeler 

Teklif’le, 

- 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,

- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu,

- 29/6/2001 tarihli ve 4709 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma 
Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

- 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve

- 5/5/2007 tarihli ve 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu’nda değişiklik yapılması öngörülmektedir.

Teklif’in gerekçesi ve metni incelendiğinde Teklif’le,

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni 
kriterlerin getirilmesi; özellikle tanımlarda yapılan değişiklikle birlikte turizm merkezlerinin tespitinin 
kamu taşınmazlarını kapsayacak şekilde yapılması ve bu bölgelerde özel sektör katılımıyla “turizm 
hizmetleri yönetim birliği” kurulması;

Konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine Kültür ve Turizm Bakanlığından1 turizm işletmesi belgesi 
almaları zorunluluğunun getirilmesi; kamu kurum veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetler 
evi ile ordu evlerinin bu düzenlemeden muaf tutulması; bu belgenin alınmaması halinde işletmenin 
faaliyetinin sona erdirilmesi; Bakanlıkça belgelendirme işlemi yapılan tüm konaklama tesislerinde 
kapasite artışı yapılması durumunda, altyapıya getirilen yük dikkate alınarak yatak kapasitesi 
üzerinden sosyal ve teknik alt yapı hizmetlerine katılım payı istenilebilmesi; beş yıldızlı oteller ile 
tatil köylerinin, müşterilerine kendi öz malı araçları ile geliş-gidiş noktaları ile tesis arasında transfer 
hizmeti sunabilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi; 

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerlerin kamu yararı doğrultusunda korunmasına veya kullanılmasına katkıda bulunacak 
ücretsiz girişli günübirlik tesis yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, lüks kampçılık turizm 
türünün, ülkemiz mevzuatında da yasal altlığının oluşturulması ve kontrollü gelişiminin sağlanması;

                                    
1 Devam eden paragraf ve başlıklarda “Bakanlık” olarak anılacaktır.
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Bakanlığın kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde her ölçekteki 
planları yapma, yaptırma, re’sen onaylama ve tadil etme konusundaki yetkisine ilave olarak, bu bölge 
ve merkezlerle çakışan korunan alanlardaki planların Bakanlık ile mutabakat sağlanarak Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca yürütülmesinin sağlanması ve sürecin belli bir süre içinde tamamlanması; 
böylece, bu alanlara ilişkin kurumlar arası yetki çakışması ve ihtilafların ortadan kaldırılarak, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhuna uygun olarak bürokratik işlemlerin azaltılması, 
yatırımcıların yetki çakışmasından kaynaklı mağduriyetinin giderilmesi ve yatırımların hızla planlanıp 
hayata geçirilmesinin sağlanması; ancak 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 
Kanunu’nda öngörünüm bölgesi olarak belirlenen alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve özelleştirme 
kapsam ve programına alınan alanların bu yetki dışında bırakılması;

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri ile bu bölge ve merkezlerin 
dışında olmakla birlikte deniz kıyısı olan ilçelerde, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu 
gereğince tespit ve ilân edilen yerleri, konaklama içeren tesislerin yapılması amacıyla yatırımcılara 
tahsis etme konusunda münhasıran Bakanlığın yetkili kılınarak kurumlar arası yetki çakışmasının 
giderilmesi; bu tahsislerden elde edilen gelirin ilgili kuruma ait olması; bu süreçlerin hızlıca 
yürütülebilmesi amacıyla düzenlemeler yapılması; 

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya dışında kalan belediye, il özel idaresi 
ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ait taşınmazların da yatırımcıların talebi, maliki 
idarenin uygun görüşüyle, tahsis bedeli maliki idareye ait olmak üzere, Bakanlık ile taşınmazın 
maliki kamu kurum ve kuruluşları arasında düzenlenecek protokol kapsamında Bakanlık tarafından 
yatırımcılara tahsis edilebilmesine imkân sağlanması;

Turizm işletmesi belgeli işletmelerde, çalıştırılabilecek yabancı personele ilişkin düzenleme 
yapılması;

Kruvaziyer liman, yat limanı, rıhtım ve çekek yeri gibi deniz turizmi tesisleri işletmelerinin 
Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğunun getirilmesi, bu belgenin alınmaması 
halinde idari para cezası yaptırımı uygulanması; 

Bakanlıkça, ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metre üzerinde 
olan yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, 
bu yatlardan alınacak harçlar için 492 sayılı Harçlar Kanunu’na tarife eklenmesi; Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığınca düzenlenen denize elverişlilik belgesinde kapasitesi on ikiden fazla olan deniz turizmi 
araçlarının, Türk Ticaret Kanunu’nun 1259’uncu maddesindeki sigorta gereklerine tabi olması;

Deniz turizmi araçları işletmeciliği ile turizm amaçlı sportif faaliyet işletmeciliği yapılabilmesi için 
Bakanlıktan belge alınması zorunluluğu getirilmesi; bu işletmelerin yönetmelikle belirlenen amaçlar 
dışında faaliyette bulunamamaları sağlanarak turizm fonksiyonunu muhafaza etmeleri; Türk bayraklı 
yatların gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere işletilme esasları düzenlenerek, bu faaliyetin 
yolcu taşımacılığı sayılmaması;

Kruvaziyer gemilerle gelenler dâhil olmak üzere, İstanbul’a gelen ziyaretçilere turistik gezi 
yaptırılabilmesi amacıyla, sahip oldukları yüksek kapasite ve teknik donanım nedeniyle İstanbul ilinde 
faaliyet gösteren ve ilgili idareler tarafından yolcu taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilen deniz 
araçlarının belge düzenlenmek suretiyle turistik gezi amaçlı kullanılabilmesi;
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Güvenli turizm sertifikası uygulaması gibi Bakanlıkça gerekli görülen durumlarda Türkiye Turizm 
Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile iş birliği halinde, Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) 
akredite denetim firmaları aracılığıyla sertifika programları uygulanabilmesi;

İdari yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi;

Bakanlık tarafından verilen turizm belgesinin iptali yaptırımının uygulanacağı yeni durumların 
belirlenmesi;

Bakanlığın kontrol ve denetimi dışında turizm kullanımları oluşmasının önlenmesi amacıyla kültür 
ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri dışında kalan ve imar planları ile turizm 
amaçlı kullanıma ayrılan alanlar ile jeotermal suyun kullanımına yönelik turizm amaçlı kullanıma 
konu edilebilecek Hazine taşınmazlarının tahsisi konusunda da Bakanlığa yetki verilmesi; böylece, 
bu konudaki yetkinin tek elde toplanarak çeşitli bakanlıklar ve kamu idareleri arasında meydana gelen 
yetki karmaşasının giderilmesi; 

Dünya genelinde etkili olan COVID-19 salgınının sona ermemiş olması ve bu durumun ülkemiz 
turizm sektörüne olumsuz etkilerinin halen devam etmesi nedeniyle 4706 sayılı Kanunun geçici 26’ncı 
maddesi kapsamında 1/7/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, 
kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ile hasılat 
payları ödemelerinin 31/3/2021’e kadar olan dönemdeki ödemeleri de kapsayacak şekilde ertelenmesi;

Bakanlıktan belge alma zorunluluğunun tüm konaklama tesisleri, plaj işletmeleri ve deniz turizmi 
tesislerini kapayacak şekilde genişletilmesi ve uygulanacak olan sertifika programları nedeniyle artacak 
denetim işi yoğunluğunun karşılanması ve işlemlerin zaman kaybı olmadan sonuçlandırılması için 
Bakanlığın kontrolör ve başkontrolör kadrolarına naklen atama yapılması; yine denetim yapılacak yerlerin 
artması nedeniyle denetim yetkisinin Bakanlıkça belirlenen sınırlar dâhilinde taşra teşkilatına devredilmesi;

Yunus Emre Vakfının Mütevelli Heyeti üyeleri arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve Millî Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarının, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun olacak şekilde bakan yardımcısı olarak 
değiştirilmesi; Vakfın organlarına seçimle gelen üyelere ilişkin olarak yedek üyeliğin ve buna ilişkin 
usul ve esasların belirlenmesi;

Vakfın ihtiyaç duyduğu personelin diğer kamu kurumlarından karşılanması amacıyla, 17/6/2016 
tarihli ve 6721 sayılı Maarif Vakfı Kanunu’nda yer alan düzenleme esas alınarak, personel 
görevlendirilmesine ilişkin düzenleme yapılması öngörülmektedir.

3. Anayasa’ya Aykırılık Önergesi ile Teklif’in Geneli Üzerinde Yapılan Görüşmeler

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce, Teklif’in Anayasa’nın 127’nci 
maddesinde yer alan “yerinden yönetim ilkesine” aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa’ya aykırılık 
önergesi verilmiş ve önerge İçtüzük’ün 38’inci maddesine göre öncelikle görüşülmüştür. Anayasa’ya 
aykırılık görüşmelerinde milletvekilleri tarafından;

Kıyılarda bulunan pek çok belediyenin muhalefet partileri tarafından yönetildiği, Teklif’le, bir 
takım yetkilerin kıyı belediyelerinden alınarak merkezî yönetime devredildiği, bu belediyelerin turizm 
sektörü dışında bırakılmak istendiği, bu açıdan Anayasa’nın 127’nci maddesine aykırılık olduğu; ayrıca 
bu konuda değinilmesi gereken önemli bir hususun da ülkemizin 1991 yılında imzaladığı Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı olduğu, idari ve mali özerkliğin 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nda da muhafaza edildiği, mahallî müşterek ihtiyaçları karşılayan kurumların yetkisinin 
kısıtlanmasının Anayasa’nın “idarenin bütünlüğü” ilkesine aykırılık teşkil ettiği, Avrupa Özerklik 
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Şartı’nın Türk hukuk sistemi içinde kanunların üzerinde olduğu, bu Şart’ta “subsidiarite ilkesinin” 
bulunduğu, bu ilkenin, bir hizmetin veya görevin en etkili şekilde yerine getirilmesini o hizmete en 
yakın olan mercie emrettiği, Teklif’le bu ilkenin göz ardı edildiği;

Teklif’in aynı zamanda Anayasa’nın 43’üncü maddesinde düzenlenen, kıyıların korunması, 
45’inci maddesinde yer alan tarım arazileri, çayır ve meraların korunması, 35’inci maddesinde yer 
alan mülkiyet hakkı, 63’üncü maddesinde yer alan kültürel, tarihsel ve doğal varlıkların korunması, 
169’uncu maddesinde yer alan ormanların korunması ve 170’inci maddesinde yer alan orman 
köylüsünün korunması hususları açısından da değerlendirilmesi gerektiği; 

Anayasa’nın 169’uncu maddesinin ormanların korunması açısından son derece katı olduğu, 3’üncü 
fıkrasında, ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmemesi gerektiğinin 
düzenlendiği, hükmün yazım tarzının ormanlarda hiçbir faaliyet ve eyleme istisna tanımadığı, 
devamında ormanların tahrip edilmesine yönelik siyasi propaganda yapılmasının yasaklanarak ifade 
özgürlüğü gibi önemli bir ilkenin ormanların korunması amacıyla sınırlandırıldığı, yine katı bir 
korumacılıkla münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamayacağının düzenlendiği;

Anayasa’nın yerinden yönetim ilkesini düzenleyen 127’nci maddesiyle kıyıların korunmasını 
düzenleyen 43’üncü maddesinin bağlantılı olduğu, doğal değerlerin korunması ile yerel yönetimlerin 
yetkileri arasında, yerel yönetimlerin belli bir bölgede yaşayanlar tarafından seçilmeleri ve yerel 
yönetimlerin orada yaşayanlar adına doğal değerleri koruma görevi olduğu, bahsi geçen maddelerin 
demokratik hukuk devletinin ortak ilkeleri olduğu, merkezi yönetimin görevinin daha çok genel 
gözetleme ve eş güdümle sınırlı olması gerektiği, Teklifle kıyı şeritlerinde yapılaşmaya yol açıcı yetkilerin 
yerelden çok merkeze alındığı, merkezî yönetimde her ne kadar bakana değinilse de yürütmenin tek 
kişi tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından temsil edildiği, dolayısıyla düzenlemenin tek kişiye yönelik 
bir yetki düzenlemesi olduğu, doğal alanların tek kişinin iradesiyle tahsis işlemine konu olabileceği, 
Cumhurbaşkanının yetkilerinin Anayasa’nın 104’üncü maddesinde sayıldığı ve bu yetkilerin yerel 
yönetimlerin, bakanlıkların, özerk kuruluşların görev ve yetkilerine uzanmaması gerektiği;

Turizmin maddi getirisinin, Anayasa’nın 63’üncü maddesinde öngörülen kültürel, doğal ve 
tarihsel değerlerin önüne geçtiği, gelecek kuşakların da bu değerleri kullanacak olmasından hareketle 
Anayasa’nın 56’ncı maddesinin Devlete, ekosistemin korunması ve bozulmasını önleme ile ekosistemi 
geliştirme yükümlülüklerini yüklediği; 

Bahsi geçen maddelerde belirtilen hakları güvence altına almanın yasamanın önemli bir 
görevi olduğu, mevcut Teklif’in yeniden ele alınarak kamu yararına uygun, gelecek kuşaklara karşı 
sorumluluğu yansıtan bir Teklif haline getirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Bu açıklamalara karşılık, Anayasa’nın kıyıların korunmasını düzenleyen 43’üncü maddesinin, 
sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetileceğini ve kıyılarla sahil şeritlerinin, 
kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartlarının kanunla 
düzenleneceğini hükme bağladığı, görüşülmekte olan Teklifin amacının turizm yatırımlarının, turizm 
alanlarının ve işletmelerinin Bakanlığın devreye girmesiyle bütüncül bir şekilde yönetilerek bu alanların 
belirli standartlara kavuşturulması olduğu;

Teklif’in, Anayasa’nın 127’nci maddesine aykırılık teşkil etmediği, yerel yönetimlerin 
yetkilerinin alınması gibi bir hususun söz konusu olmadığı, sahillerdeki işletmelerin işyeri açma ve 
çalıştırma ruhsatlarının yine belediyeler tarafından verileceği, gelirlerinin yine ilgili belediyeye ait 
olacağı, Bakanlık tarafından bu işletmelere turizm işletme belgesi verileceği, bunda amacın turizm 
işletmelerinde asgari bir standart sağlamak olduğu, Bakanlığın bu işletmeler üzerindeki yetkisinin 
standartlara uygunluğu denetlemek olduğu;  
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Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya dışında kalan belediye, il özel idaresi 
ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ait taşınmazların yatırımcıların talebi, maliki 
idarenin uygun görüşüyle, tahsis bedeli maliki idareye ait olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
taşınmazın maliki kamu kurum ve kuruluşları arasında düzenlenecek protokol kapsamında, Bakanlık 
tarafından yatırımcılara tahsis edilebilmesi imkânına yönelik düzenleme yapıldığı, bu noktada yatırım 
izninin ve yatırım yapılması durumunda elde edilecek gelirin ilgili yerel yönetime ait olduğu, bazı 
belediyelerin tahsis konusunda yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olmadığı, bu noktada Bakanlığın 
fonksiyonunun tecrübe, bilgi paylaşımı ve danışmanlık olduğu, Teklif’in amacının Türkiye’deki tüm 
turizm tesislerinin Türkiye’nin turizm politikasıyla uyumlu ve daha nitelikli hizmet vermesi olduğu,

Teklif’te orman alanlarının; mera, yaylak ve kışlakların turizm yatırımlarına tahsis edilmesine 
ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, 2634 sayılı Kanun kapsamında orman alanlarının tahsisine ilişkin 
düzenlemenin 2003 yılında Kanun’a girdiği ve o zamandan beri uygulanmakta olduğu, Hâlihazırda 
orman arazileri ile mera, yaylak ve kışlakları tahsis yetkisinin Tarım ve Orman Bakanlığına ait olduğu, 
tahsisin bu Bakanlığa ait olması nedeniyle turizm yatırımlarında ikili bir yapının ortaya çıktığı, aynı 
bölgede bulunan iki tesisin farklı kurumlar tarafından tahsisinin yapılmasının, tesislerin alan kullanımı, 
teşvikler gibi konularda farklı hukuki rejimlere tâbi olmasına neden olduğu, bu ikili yapının ortadan 
kaldırılması amacıyla Teklif’le, orman arazilerinin konaklama tesislerine tahsisinin Tarım ve Orman 
Bakanlığının uygun görüşüyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmasının öngörüldüğü, 
konaklama tesislerinin bu Bakanlığın ihtisas alanı olduğu, düzenlemenin Teklif’in genel amacı olan 
bütüncül turizm politikasına uygun bir düzenleme olduğu;

Cumhurbaşkanının yetkilerinin arttırıldığına ilişkin değerlendirmenin yanlış olduğu, Teklif’in 
hiçbir şekilde Cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılmasına yönelik düzenleme içermediği, mevcut 
2634 sayılı Kanun’daki yetkilerin korunduğu ifade edilmiştir.

Yapılan oylama sonucu Anayasa’ya aykırılık önergesi oy çokluğuyla reddedilmiştir.

Teklif’in geneli üzerinde yapılan görüşmelerde ilk imza sahibi Antalya Milletvekili Atay USLU 
tarafından;

Turizm sektörünün çok hızlı bir şekilde büyüdüğü, ekonomiye önemli bir katma değer oluşturduğu, 
cari açığı azaltıp, yabancı sermayeyi ülkemize çektiği, ülkeler arası etkileşimleri olumlu bir şekilde 
etkilediği, pandemiye rağmen turizm sektörünün büyümeye devam ettiği, sektörün dinamik bir 
sektör olduğu, mevzuatın da buna uygun olması gerektiği, bu noktadan hareketle turizmin daha da 
geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, on iki aya ve Türkiye’nin her yerine yayılması amacına yönelik bir 
Teklif çalışması yapıldığı;

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleriyle turizm merkezleri kavramlarının netleştirildiği;

Mevcut durumda Bakanlıktan ve belediyelerden belgeli iki ayrı yapıda konaklama tesisleri 
bulunduğu, Teklif’le belediye belgeli tesisleri ortadan kaldırmak, belediyelerin yetkisini almak gibi 
bir durumun söz konusu olmadığı, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının yine belediyeler tarafından 
verileceği, buna ilişkin harçları belediyelerin alacağı, Teklif’le, belediyeden işyeri açma ve çalıştırma 
ruhsatı alan konaklama tesisleri ile plaj işletmelerinin, ruhsat almasını müteakip Bakanlıktan turizm 
işletme belgesi alma zorunluluğu getirildiği, bu tesislerin daha nitelikli hale getirilmesinin amaçlandığı;

Teklif’le sağlıklı turizm sertifikası sisteminin öngörüldüğü, pandemi döneminde Bakanlık oluruyla 
uygulanmaya başlanan sertifikasyon sisteminin kanuni altyapısının oluşturulduğu;
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Sektörden gelen talepler doğrultusunda, beş yıldızlı otel ve tatil köylerine müşterilerini kendi 
öz malı araçlarıyla taşıma imkânı getirildiği, bu taşımada kullanılacak araç sayısının, tipinin, motor 
hacminin sınırlandırıldığı, kast edilen araçların f segmenti olarak bilinen lüks araçlar olduğu, bu 
düzenlemenin amacının taksicilerin ya da yolcu taşıma sektöründe faaliyet gösteren diğer aktörlerin iş 
alanına müdahale etmek olmadığı;

Hâlihazırda turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları 
yapma, yaptırma, re’sen onaylama, tadil etme yetkisinin Bakanlığa ait olduğu, bu yetkilere ilave 
olarak kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde yer alan korunan 
alanlarda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce hazırlanan her tür ve ölçekteki plan 
ve plan değişikliklerinin sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulması, Bakanlık tarafından gerekli 
incelemelerin yapılarak uygun görülen planların değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
gönderilmesi, bu planların, Bakanlık ile mutabakat sağlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili 
tabiat varlıklarını koruma bölge komisyon kararı da alınarak en geç 6 ay içinde sonuçlandırılması ve 
bu sayede iki bakanlığın da yetkili olduğu bu alanlarda planlama sürecinin hızlandırılarak sürecin 
yatırımcılar açısından -olumlu ya da olumsuz- öngörülebilir bir sürede sonuçlanmasının amaçlandığı;

Turizm işletme belgeli tesislerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının izniyle yabancı 
personel çalıştırılmasına ve deniz turizmi araçlarında çalışmalarına müsaade edilecek yabancı zabit 
ve kaptanların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yeterliklerinin tanındığına dair belge almalarına 
ilişkin düzenleme yapıldığı, yabancı personel çalıştırmanın sınırsız olmadığı, mevzuatta belirlenen sınır 
dâhilinde yabancı personel çalıştırılacağı;

Turizm sektörünün COVID-19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerin başında geldiği, 
pandeminin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, 
irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ile hasılat payları ödemelerinin 
ertelendiği, 

Jeotermal kaynakların turizm amaçlı kullanılması durumunda o bölgedeki yatırım izni ve tahsisin 
Bakanlıkça yapılmasının öngörüldüğü,

Teklif’le ayrıca Yunus Emre Vakfıyla ilgili düzenlemeler yapıldığı, Vakfın Mütevelli Heyetinin 
yapısının Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun hale getirildiği, pek çok ülkede kültür merkezi 
açan Vakfın artan personel ihtiyacının karşılanması amacıyla Vakıf Kanununda değişiklik öngörülerek 
Vakfa diğer kurum ve kuruluşlardan geçici görevlendirme yapılabilmesine imkân sağlandığı ifade 
edilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir ALPASLAN tarafından yapılan açıklamalarda;

Teklif’le yerel yönetimlerin hiçbir yetkisinin alınmadığı, belediye belgeli tesislerdeki sürecin 
aynı şekilde devam edeceği, düzenlemenin amacının ülkemizdeki tüm turizm tesislerinin turizm 
politikasıyla uyumlu, daha nitelikli hizmet vermesi olduğu, bir hastane yatırımı yapıldığında işyeri 
açma ve çalıştırmayla ilgili tüm işlemlerin belediyeler tarafından yapıldığı, ancak belgelendirmenin 
Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığı, Teklif’le benzer bir düzenleme yapılarak konaklama tesisi 
yatırımlarının belediyedeki tüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu işletmelere Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından işletme belgesi verileceği, bu konuda hâlihazırda faaliyet gösteren işletmelerin de 
mağdur olmaması amacıyla bir geçiş süreci öngörüldüğü, belediyelerin yetkisinin alınması gibi bir 
düzenlemenin kesinlikle olmadığı; 
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Turizm yatırımları konusunda Bakanlığın ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübesinin bulunduğu, 
belediye ve il özel idarelerinin zaman zaman Bakanlığa başvurarak kendilerine ait alanları turizm 
yatırımları konusunda değerlendirmek istedikleri, bu durumda başvuran yerel yönetimle bir protokol 
yapmak suretiyle bu kuruluşlara destek olunduğu, benzer durumun orman alanlarının tahsisinde de 
geçerli olduğu, turizm yatırımı yapılmasının bir ihtisas gerektirdiği, Bakanlığın bu konudaki işlevinin 
tahsisin nasıl yapılacağına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekten ibaret olduğu, tahsis için ilgili yerel 
yönetim kuruluşunun ya da ilgili bakanlığın uygun görüşünün gerektiği, tahsisten elde edilen gelirlerin 
de bu kuruluşlara ait olduğu;

Yürürlükteki mevzuata göre mera alanlarının ilgili kurum veya kuruluşun izniyle turizm 
yatırımlarına konu olabildiği, Teklif’te yer alan mera alanlarıyla ilgili düzenlemenin pratik ihtiyaçlardan 
kaynaklandığı, mevcut durumda, ilgili kurum veya kuruluşun izniyle turizm yatırımlarına tahsis edilen 
mera alanları için ot bedeli adı altında, tahsisi yapan kuruluşa Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
bedel ödendiği, Bakanlığın bu bedeli yatırımcıdan tahsil ederek ilgili kuruluşa ödediği, getirilen 
düzenlemeyle yatırımcının ot bedelini doğrudan tahsisi yapan kuruluşa ödeme imkânı getirildiği, 
uygulamada bu konuda çok ciddi bir zaman kaybı yaşandığı;

Pandemi sürecinde Bakanlık oluruyla hayata geçirilen güvenli turizm sertifikası uygulamasının 
kanuni bir altyapıya kavuşturularak sürekli hale getirildiği, sertifika denetiminin TÜRKAK’tan akredite 
denetim firmaları tarafından da yapılabilmesine imkân sağlandığı ifade edilmiştir.

Toplantıya katılan milletvekilleri tarafından;

Dünya küresel gayrisafi millî hasılasının yüzde 9’unu turizm gelirinin oluşturduğu, Türkiye’nin 
ciddi bir turizm potansiyeli olmasına rağmen bundan yüzde 6,2 oranında faydalanabildiği, turizmin, 
sağladığı dövizle ödemeler dengesi açısından son derece önemli bir artı değeri olduğu, Türkiye’de 
turizm gelirlerinin dış ticaret açığını kapatma oranının yüzde 49,73 olduğu, turistlerin 11 farklı alanda 
yaptıkları harcamayla 21 farklı sektörü etkilediği, turizmde bir birimlik talep artışının ekonomiyi iki 
birim canlandırdığı,  turizm gelirinin yüzde 10 artması durumunda toplum refahının yüzde 9 oranında 
arttığı, bu anlamda turizmin toplum refahını artırmada ciddi bir etkisinin olduğu, yine turizm gelirinde 
yüzde 10 artış söz konusu olduğunda çalışanlara yapılan ödemelerde yüzde 3,5 oranında artış yaşandığı, 
turizmin dünyada yaklaşık 400 milyona yakın insana iş sağladığı, bunun da dünya istihdamının yüzde 
8,9’unu oluşturduğu, turizm sektörünün finansal hizmetler, ulaşım ve internet sektörlerinin büyüme 
hızını geride bırakan bir sektör olduğu, Türkiye’nin küresel kaynaklar kategorisinde turizm gelirleri 
açısından 2002 yılında 17’nci sıra, 2013’te 6’ncı, 2014’te 5’inci sıraya yükseldiği, 2002 yılında 13 
milyon turistle 8,5 milyar dolar, 2015’te 41 milyon turistle 32 milyar dolar gelir elde edildiği, 2023 
hedefinin 70 milyon turistle 90 milyar dolar olduğu,

Belediye belgeli konaklama tesislerinin Bakanlık denetimi kapsamında olmaması nedeniyle 
turistler açısından ciddi sıkıntılara sebep olduğu, belediyelerin hizmet standartlarından çok imara 
uygunluk gibi konularda denetim yaptığı, verilen hizmetlerin standardını takip etmelerinin mümkün 
olmadığı, bu işletmelerin Bakanlık tarafından denetlenmesinin işletme kalitesi ve standardını 
yükselteceği, dolayısıyla ülkenin turizm potansiyelinin ve turist memnuniyetinin yükseleceği, bu 
memnuniyetin ülkemize geri dönüşünün iyi olacağı; 

Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda, pandeminin de etkisiyle “glamping” adı verilen, lüks çadır 
tesislerine talebin arttığı, bu talebin önümüzdeki yıllarda daha da artmasının beklendiği, Teklifle bu 
tesislerin belgelendirilmesi ve denetimine yönelik düzenlemeler yapıldığı; 
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Ülkemizde turizm sektöründe yaşanan ve bu Teklif’e de yansıyan sorunların kaynağının planlama 
sürecinde yaşanan aksaklıklar olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm alanında diğer kurumlardan 
belirli yetkileri almasının olumlu olduğu, özellikle planlama süreçlerinde belli süreler öngörülmesinin 
yıllar süren gecikmelerin önüne geçeceği, ancak planlama süreçlerinde yerel yönetimlerin süreç 
dışında bırakılmasının doğru olmadığı, yerel yönetimlerin de planlamada yer alması gerektiği, turizm 
sektörünün pandemiden en çok etkilenen sektör olduğu, standartların yükseltilmesi adına zor durumda 
olan turizmcilere daha fazla mali yük getirilmemesi gerektiği, yabancı turistlere sunulan ucuz tatil 
imkânlarının yerli turistlere de sunulması gerektiği, uygulamada bunun tam tersi bir durum yaşandığı, 
turizm bölgelerindeki otellerin sahilleri şeritlerle kapattığı ve insanların sahilde yürüme imkânının 
kalmadığı, bazı otellerin sahillere güvenlik görevlisi dahi koyduğu, sahillerin halka açılması gerektiği;

Teklif’in 6’ncı maddesinde yer alan, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ÇED olumlu 
veya ÇED gerekli değildir kararı verilen durumlarda yatırımın gerçekleşmesi için alınması gerekli tüm 
izin ve onay süreçlerinin on beş gün içinde, irtifak hakkı dâhil diğer bütün işlemlerin ise üç ay içinde 
tamamlanacağına ilişkin hükmün, telafisi imkânsız zararlar doğuracağı, bu konuda yargı süreçlerinin 
olabileceği;

Teklif’in 1’inci maddesinde deniz turizmi araçlarının tanımı kapsamına iç sularda faaliyet gösteren 
taşıtların da dâhil edildiği ve bu konuda Bakanlığın yetkili kılındığı, iç sular kavramının geniş bir 
kavram olduğu, göl, baraj ve derelerin de iç su kapsamına girdiği;

Teklif’le beş yıldızlı otellere beş araca kadar transfer hizmetinde bulunma hakkı verilmesinin 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na aykırılık teşkil ettiği, ulaşım hizmetleri ile ilgili karar alma 
süreçlerinin Ulaştırma Bakanlığı ile belediyelerin yetkisinde olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının 
taşımacılık alanına müdahil olmaması gerektiği, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen taşımacılık 
sektörünün, düzenleme ile binlerce aracın sisteme dâhil olması durumunda daha da olumsuz etkileneceği, 
taşımacılık hizmetinin TÜRSAB’a bağlı acentalar tarafından yerine getirildiği, turizmin havaalanı ile 
otel arasına sıkışmaması, bölge esnafının da turizmden pay alması gerekirken bu düzenlemeyle tam 
tersi bir durumun gerçekleşeceği;  

Ülkemize her gelir grubundan turist geldiği, bazılarının beş yıldızlı otellerde kalırken bazılarının 
hostellerde, pansiyonlarda kaldığı, belediye belgeli tesislere belli bir standart getirilirken turistlerin 
konaklama fiyatlarında ve bu işletmelerin maliyetlerinde artış yaşanabileceği;

Teklif’le öngörülen turizm hizmetleri yönetim birlikleriyle, turizm bölge ve merkezlerinin yerel 
yönetimlerin denetimi ve hizmetleri dışında, organize sanayi bölgeleri gibi kendi içinde kapalı bir yapı 
meydana getirilebileceği; 

Teklif’le devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde, imar planı olmaksızın Bakanlık 
tarafından günübirlik tesis yapılmasına imkân tanındığı, bu tesislerin her ne kadar sabit olmayan şekilde 
yapılacağı belirtilmiş olsa da, orman ve kıyılarda ruhsatsız ve imar yönünden denetimsiz günübirlik 
tesislerin sayısının artma tehlikesi bulunduğu, ayrıca bu düzenlemenin ilk bakışta belediyelerle ilgili 
görünmese de tahsis yoluyla alınan alanların tahsislerinin sonlanması, kıyılardaki mevcut faaliyetlerin 
kısıtlanması ve engellenmesi sonucunu doğuracağı, diğer taraftan kıyılarda “lüks çadır tesisleri” 
kurulmasının 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na aykırı olduğu, kıyılarda esas olanın yapı yapılmaksızın açık 
olarak halkın kullanımına imkân sağlanması olduğu, kıyılarda ilk 50 metrelik kısımda hiçbir yapının 
yapılmasına izin verilmediği, ikinci 50 metrelik kısımda ise sınırlı olarak izin verildiği, kıyıların plansız 
bir şekilde yapılaşmaya açılmasının kıyıları kalıcı bir şekilde tahrip edebileceği;
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Teklif’in 5’inci maddesiyle kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ile turizm merkezi ilan edilen 
yerlerde, imar planlarına ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasındaki 
yetki paylaşımına ilişkin detayların belirlendiği, madde ile bazı bölgelerin istisna tutulduğu, maddeye 
göre, 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda öngörünüm bölgesi olarak belirlenen 
alanlarla ilgili 2960 sayılı Kanun’daki imar planı yetkilerinin saklı tutulduğu ancak, geri görünüm ve 
etkileme alanlarında ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ile turizm merkezlerinde 
imar planıyla ilgili yetkilerin Bakanlıkça kullanılabileceği, 2960 sayılı Kanun’la kurulan Boğaziçi İmar 
Müdürlüğünün İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olduğu, Teklifle belediyenin bu alandaki yetkilerine 
müdahale edildiği, bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin görüşünün alınmadığı;

Teklif’in 1’inci maddesiyle, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinin mevcut tanımında 
yer alan “tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olduğu” ifadesine ek olarak “doğal alanlar ile koruma 
kullanma dengesi gözetilerek sektörel kullanımın sağlanması” ifadelerinin eklendiği, bu değişiklikle 
doğal alanların da turizm sektörünün kullanıma açılması konusunda Bakanlığın yetkilendirildiği, 
günümüz dünyasında turizm sektörünün, ülkeye gelen turistlere çevresel duyarlılığı önemli bir turistik 
ürün olarak pazarladığı, buna karşın getirilen düzenleme ile ülkemizin doğal alanlarının turizm bölgesi 
ilan edilerek yapılaşmaya açılacak olmasının eskimiş bir anlayışı yansıttığı,

Turizmin pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğu, konaklama tesislerinde doluluk 
oranının % 30’un üzerine çıkamadığı, her iki turistik tesisten birinin kapalı olduğu, pandeminin ne 
zaman biteceği belli olmamasına rağmen turizm tesislerinden alınan kira, kesin izin, kesin tahsis, 
irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ödemelerinin 
ertelenmesinin pandemi bitmiş gibi 31/3/2021 tarihine kadar olan ödemeleri kapsadığı, bu sürenin 
31/12/2021 tarihine kadar uzatılması gerektiği;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yerel yönetimlere 
verilen plaj işletmesi oluşturma, işletme ve denetleme yetkilerinin Teklifle Bakanlığa devredilmek 
istendiği, plajlara ilişkin benzer bir hükmün daha önce komisyonda görüşüldüğü ancak komisyonda 
teklif metninden çıkarıldığı;

Teklif’in cezalar maddesiyle konaklama tesislerine yönelik para cezaları belirlenirken küçük 
ve büyük tesisler arasında bir ayrım yapılmadığı, para cezası konusunda tesisin kapasitesine göre 
kademelendirme yapılması gerektiği;

Teklif’le 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu’nda değişiklik yapılarak Vakıfta, diğer kamu 
kurumlarından geçici görevlendirmeyle personel çalıştırılmasına imkân verildiği, bu şekilde çalıştırılacak 
personel sayısında herhangi bir sınır öngörülmediği, sınırlama getirilmesinin yerinde olacağı;

Yunus Emre Vakfının Türkiye’nin, Türk kültürünün tanıtılmasında, Türkçe öğretiminde en önemli 
vakıflardan birisi olduğu, bu amaçlarla yapılan harcamaların israf olarak görülemeyeceği, Vakfın 
desteklenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

4. Maddeler Üzerinde Görüşmeler ve Komisyonun Maddeler Hakkında Kararı 
Teklif’in geneli üzerindeki görüşmelerin ardından maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kabul 

edilmiştir. 
Teklif’in 1’inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,
Maddeyle kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri tanımına devletin 

hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler ile doğal alanların da eklendiği, bu tanımlara orman vasıflı 
alanların da girdiği, bu düzenlemenin Anayasa’nın ormanların korunmasını düzenleyen maddesine 
aykırılık teşkil ettiği, deniz turizmi araçları tanımına, iç sularda faaliyet gösteren araçların da dâhil 
edilmesiyle, bunlar hakkında da Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkili olacağı;
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Turizm merkezleriyle ilgili tanımda orman alanlarıyla ilgili bir düzenleme yapılmadığı, bugün 
ülkemizde 100’e yakın turizm merkezi, bir o kadar da kültür turizm merkezi bulunduğu, 2634 sayılı 
Kanun’da iki farklı statüde turizm alanı bulunduğu ve bu alanların 1983 yılından beri Kanun’da yer 
aldığı, bu turizm alanlarının neredeyse tamamında orman alanlarının bulunduğu, bu orman alanlarının 
da turizme tahsisinin yapılabildiği, ülkemizde hâlihazırda 60’tan fazla turizm yatırımlarına tahsis 
edilmiş orman alanı bulunduğu, Teklif’le getirilen düzenlemeyle, iki ayrı statüde yer almasına rağmen 
içerikleri aynı olan turizm alanlarında statü karışıklığını önlemek amacıyla düzenleme yapıldığı, deniz 
turizmi araçlarına ilişkin düzenlemeyle, bu araçların turizm faaliyetinde kullanılması durumunda, 
Bakanlık tarafından belgelendirilmesi imkânının getirildiği, iç sularda, özellikle Dalyan ve Şanlıurfa 
Halfeti’de, Dicle ve Fırat Nehirlerinde son yıllarda önemli sayıda turizm taşıması yapıldığı, bu turizm 
araçlarına yönelik belli kriterler getirilmesinin amaçlandığı, turizmin on iki aya ve Anadolu’nun tüm 
bölgelerine yayılması amacıyla turizme ilişkin faaliyetlerin Bakanlığın koordinesinde yürütülmesinin 
amaçlandığı ifade edilmiştir.

Teklif’in 2’nci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,

2’nci maddeyle kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya turizm merkezi olarak ilan edilen 
yerlerde özel sektörün de dâhil olmak zorunda olduğu turizm hizmetleri yönetim birlikleri kurulmasının 
öngörüldüğü, Teklif’in yasalaşması hâlinde kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm 
merkezlerinde yol yapımı, bakımı, içme suyu ve kanalizasyon yapımı ve bakımı, her türlü alt ve üst 
yapıya ilişkin belediye hizmetlerinin turizm hizmetleri yönetim birlikleri tarafından yerine getirilmesinin 
söz konusu olacağı, turizm bölge ve merkezlerinin mevcut organize sanayi bölgeleriyle benzer bir 
statüye kavuşturulmuş olacağı, bugün belediyeler ile organize sanayi bölgesi idareleri arasında yaşanan 
koordinasyon sorunlarının turizm bölge ve merkezlerinde de yaşanabileceği, ayrıca birliğe üye olma 
zorunluluğu bulunduğu, birlikle ilgili aidat dâhil pek çok hususun belirsiz olduğu, bu konuda Bakanlığın 
yetkili olduğu, bu birliklerin turizmcilere, özellikle küçük turizmcilere yük getireceği; 

Ülkemizde son derece sınırlı sayıda bulunan kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yer 
alan turizm tesislerinin ortak sorunlarının çözülmesi amacıyla bu birliklerin kurulduğu, bu birliklere 
ödenecek aidatların işletmelerin ölçeğine göre olacağı, birliklerde yerel yönetim temsilcileriyle beraber 
Bakanlık temsilcilerinin de bulunacağı, her bölgenin bölgesinin kendine has sorunları olduğu, bir 
turizm bölgesinde bulunan tüm işletmecilerin bu birlikler üzerinden bölgesel sorunların çözümü için 
sorumluluk üstleneceği, Türkiye Belediyeler Birliği örneğinde olduğu gibi, kanunla bu birliklere üye 
olma mecburiyeti getirilebileceği; 

Teklif’in 3’üncü maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,

Bu maddeyle getirilen düzenlemelerle, her türlü konaklama ve plaj işletmesine Bakanlıktan 
turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirildiği, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri 
ile turizm merkezlerindeki konaklama tesislerinde teşviklerden yararlanmak isteyen tesisler için 
geçerli olan turizm işletmesi belgesinin Bakanlıktan alınmasına ilişkin zorunluluğun kentsel ve 
kırsal alanların tamamındaki her türlü konaklama ve plaj tesislerini kapsayacak şekilde genişletildiği, 
böylece bu tesislerin belgelendirilmesi ve denetimlerinde yerel yönetimlerin, devre dışı bırakılmasının 
söz konusu  olacağı, turizm bölge ve merkezlerindeki konaklama tesislerinin tür ve kullanım kararı 
değişikliği nedeniyle kapasite artışına gitmesi durumunda Bakanlıkça yatırımcıdan altyapı katılım payı 
istenmesinin amaçlandığı, turizm sektörünün ağır buhran içinde olduğu bir dönemde getirilen altyapı 
katılım payının doğru olmadığı, maddeyle bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait konaklama tesislerinin 
turizm belgesi alma yükümlülüğünden muaf tutulduğu, bu düzenlemede belediye ve il özel idarelerine 
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ait konaklama plaj işletmelerinin de yer almasının gerektiği, maddeyle getirilen, Bakanlıktan turizm 
işletme belgesi alınması durumunda, başka bir işleme gerek kalmaksızın belge alan işletmeye on 
beş gün içinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verileceğine ilişkin hükmün belediye imar mevzuatı 
denetimlerini zayıflatacağı, COVID-19 pandemisinde turizm sektörünün farklı alanlara yönelmeye 
başladığı, bu alanlarda yatırım yapılmasının önemli olduğu, ancak turizm belgesi alan yerel tesislere 
doğrudan işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilecek olmasının önemli sorunlar doğuracağı, Bakanlık 
tarafından turizm belgesi verilen bir tesisin bulunduğu bölgede yeterli altyapı bulunmayabileceği;

Bu maddenin amacının ülkemizdeki tüm konaklama tesislerinin Bakanlıktan belge alarak belli bir 
standarda kavuşturulması ve belediye belgeli tesislerin de turizm politikalarına dâhil edilmesi olduğu, 
belediye belgeli tesislere ilişkin düzenleme yapılırken belediyelerin hiçbir yetkisinin alınmadığı, 
bugüne kadar olduğu gibi işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının belediye tarafından verileceği, denetim 
süreçlerinin devam edeceği, ancak bir tesisin belediyeden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almasının 
faaliyette bulunması için yeterli olmayacağı, buna ilaveten Bakanlıktan da belge alması gerekeceği, 
plaj işletmeleriyle ilgili olarak özellikle COVID-19 sürecinde sağlıklı tatil yapılabilmesiyle ilgili 
önemli sıkıntılar yaşandığı, bu süreçte Güvenli Turizm Sertifikası alan işletmelerde sağlık açısından 
çok az sorun yaşandığı, bu Sertifikaya ilişkin süreçlerin plaj tesislerine de uygulanması amacıyla 
düzenlemenin getirildiği, maddede yer alan diğer bir düzenlemeyle, turizm bölgelerinde altyapıya ilave 
yük getirecek bir kapasite artışına, yeni yatırımlara gidecek yatırımcının, bölgeye getireceği altyapı 
yükünü karşılaması gerektiğinden hareketle altyapı katılım payı getirildiği;

Düzenlemeyle, turizm belgesi alan bir tesise on beş gün içinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı 
verilmesinin yeni bir uygulama olmadığı, benzeri uygulamanın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 
İlişkin Yönetmelik’te yer aldığı, Yönetmelik’te sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerindeki ruhsatlara ilişkin 
hükümlerin yer aldığı, sıhhi işyerlerinde eksiksiz evrakın belediyeye verildiği gün belediyenin işletme 
sahibine ruhsatı vermek zorunda olduğu, sonra da bir ay içerisinde işyerine giderek ruhsata uygun 
olup olmadığını denetleyeceği, uygun bulmaması durumunda gerekli işlemi yapacağı, gayrisıhhi 
müesseselerde ise, birinci derece gayrisıhhi müesseselerde dahi eksiksiz evrakla başvurulduğunda, 
belediyelerin yedi gün içerisinde incelemeyi yapıp takip eden üç gün içerisinde de ruhsatı düzenlenmek 
zorunda olduğu, Teklif’le benzeri bir sürecin amaçlandığı ifade edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında yer alan, beş yıldızlı oteller ve tatil köylerinin kendi müşterilerine kendi 
öz malı araçlarıyla geliş gidiş noktaları ile tesis arasında transfer hizmeti sunabilmesine ilişkin usul 
ve esasları düzenleyen hüküm aynı mahiyetteki iki önergenin kabul edilmesiyle Teklif metninden 
çıkarılmıştır.

Teklif’in 4’üncü maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,

Turizm sektöründe, son yıllarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda “glamping” olarak adlandırılan, 
beş yıldızlı hizmet sunan “lüks çadır tesislerinin” ortaya çıktığı, ülkemizin çeşitli bölgelerinde -Kırklareli 
İğneada, Fethiye, Saklıkent Kanyonu gibi yerlerde- az sayıda da olsa bulunduğu, bu tesislere yönelik 
talebin özellikle pandemi döneminde doğaya yönelik, bireysel tatil anlayışı ile birlikte daha da arttığı, 
artan talebe paralel olarak ilerleyen dönemde bu tesislerinin sayısının da artmasının öngörüldüğü, 
ülkemiz turizminin de bu yeni tatil anlayışına ayak uydurup sürece dâhil olması gerektiği, bu tesislerin 
gelişigüzel değil, belli bir disiplin içinde yönetilmesi, hukuki altyapılarının oluşturulması amacıyla 
düzenleme yapıldığı ifade edilmiştir.  
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Teklif’in 5’inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,

Maddeyle, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde yer alan korunan alanlara ilişkin 
yapılacak her ölçekteki plan tekliflerinin Bakanlığa sunulması, Bakanlık incelemesinin ardından 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilerek altı ay içinde sonuçlandırılmasına ilişkin düzenleme 
yapıldığı, ancak bu planların yapılması sürecinde bölgede yaşayan insanların, sivil toplum örgütlerinin, 
belediyelerin görüşünün alınması gerektiği, bazı bölgelerin fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle 
ayrıntılı çalışma yapılması, plan yapılan bölgedeki su kaynaklarının, yaşanacak nüfus hareketlerinin 
incelenmesi gerektiği, altı aylık sürede bu çalışmaların yapılmasının mümkün olmadığı, üst ölçekli plan 
yapma yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olduğu, turizm alanlarıyla ilgili olarak plan yapma 
yetkisinin yerel yönetimlerin devre dışı bırakılması suretiyle Bakanlığa alındığı;

Maddeyle, herhangi bir ölçekteki plan yapma, yaptırma yetkisinin bir kurumdan alınarak başka 
bir kuruma verilmesine yönelik bir düzenleme yapılmadığı, hâlihazırda, kültür ve turizm koruma ve 
gelişim bölgelerinde 1/100.000’lik çevre düzeni planları da dâhil olmak üzere her ölçekteki plan yapma 
yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olduğu, bu konuda bir istisna bulunduğu, kültür ve turizm 
koruma ve gelişim bölgelerinde doğal sit, milli park gibi farklı bir koruma statüsü bulunması durumunda 
plan yapma yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçtiği, iki bakanlığa ait koruma bölgelerinin 
çakışması halinde planlama sürecinin daha hızlı sonuçlanması amacıyla düzenleme yapıldığı, bu 
konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkisinin alınmadığı, özellikle turizm yatırımları konusunda, 
plan süreçlerinin uzun yıllar alması nedeniyle yatırımcının önünü görmek istediği, bu konuda murat 
edilenin turizm bölgelerinde geçerli olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belli bir süre içinde 
olumlu ya da olumsuz bir karar vermesinin amaçlandığı, turizm koruma ve gelişim bölgelerinin ülke 
çapında çok sınırlı bir alanı kapsadığı, bu alanlarda Bakanlık tarafından plan yapılırken belediyelerle 
koordineli bir şekilde çalışıldığı, planlar konusunda belediyelerin görüş ve değerlendirmelerinin 
alındığı, Maddeyle ayrıca turizm bölgelerinde yatırım yapacak kişilerin, tesisin yatak kapasitesini baştan 
belirleyerek bunu bildirerek plana işlenmesine yönelik düzenleme yapıldığı, hâlihazırda Bakanlığın bir 
turizm bölgesindeki yatak kapasitesini idari tasarrufla artırması konusunda yetkisinin bulunduğu, bu 
düzenlemeyle Bakanlığın bu yetkisinin kısıtlanarak bir bölgedeki yatak kapasitesinin önceden plana 
işleneceği ifade edilmiştir.

Teklif’in 6’ncı maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,

Maddeyle turizm, koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerindeki mera, yaylak ve 
kışlakların sadece turizm amaçlı kullanılacağına ilişkin şerhle turizm yatırımcılarına tahsis edilmesi 
yolunun açıldığı, yine maddeyle turizm bölgeleri ve merkezleri ile bunların dışında kalan denize 
kıyısı olan ilçeler ve millî park ilan edilen yerlerde, üzerinde konaklama tesisi bulunan ve konaklama 
tesisi yapılması uygun görülen alanların yatırımcılara tahsis yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına 
verildiği, bir kültür ve turizm koruma bölgesinin tamamı veya alt bölgesinin Cumhurbaşkanı tarafından 
seçilecek bir tek ana yatırımcıya tahsis edilebileceği, belediye ve diğer kurumların mülkiyetinde 
bulunan alanların, mülk sahibi kurumun uygun görüşüyle Bakanlık tarafından tahsisine ilişkin 
düzenleme yapıldığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre bu yetkinin belediye meclisine ait olduğu, 
özellikle çoğunluğun iktidar partisinde olduğu belediye meclislerinde bu düzenlemeyle birlikte belediye 
başkanının yetkisinin sınırlandırılacağı, maddeyle öngörülen başka bir düzenlemeyle, jeotermal 
suyun kullanımına yönelik turizm amaçlı kullanıma konu edilebilecek, hazinenin özel mülkiyetinde 
bulunan taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle ilgili de Bakanlığın yetkili 
kılındığı, bugün Anadolu’daki termal tesislerin neredeyse tamamının belediye belgeli ya da belediyeye 
ait olduğu, düzenlemeyle belediyelerin yetkisinin elinden alındığı;
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Maddeyle mera, yaylak ve kışlaklar ile orman alanlarının turizm yatırımlarına açılmasına yönelik 
bir düzenleme yapıldığı şeklinde hatalı değerlendirmelerin ifade edildiği, mera, yaylak ve kışlakların 
turizm yatırımlarına açılmasına ilişkin hâlihazırda 2634 sayılı Kanunun Ek 4’üncü maddesinde 
düzenlemenin yer aldığı, bu hükmün 2003 yılında getirildiği ve o zamandan beri uygulanmakta 
olduğu, Ek 4’üncü maddeye göre bu alanların 4342 sayılı Mera Kanunu’nda belirlenen usullere uygun 
olarak mera vasfından çıkarılabileceği, bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşünün 
alınması gerektiği, benzer şekilde orman alanlarında da ilgili kuruluşların onayı olmadan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından bir işlem yapılmasının mümkün olmadığı, orman alanlarında tahsis 
yetkisinin ilgili bakanlığa ait olduğu, maddeyle getirilen düzenlemenin, orman alanlarının tahsisine 
ilişkin işlemlerin, Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından yürütülmesine yönelik olduğu, bu noktada onay yetkisinin mevcut uygulamada 
olduğu gibi Tarım ve Orman Bakanlığına ait olduğu, burada amacın Kültür ve Turizm Bakanlığının 
kontrol ve denetimi dışında turizm kullanımlarının oluşmasının engellenmesi olduğu, mera, yaylak 
ve kışlaklara yönelik yapılan düzenlemede ise, hâlihazırda bu alanların yatırıma açılması durumunda 
yatırımcı tarafından ot bedelinin ödendiği, getirilen düzenlemeyle bu ot bedelinin doğrudan yatırımcı 
tarafından ilgili idareye ödeneceği, mevcut uygulamada bu bedelin önce Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından yatırımcıdan alındığı, ardından ilgili bakanlığa yatırıldığı, ayrıca maddeyle, kültür ve turizm 
koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya dışında kalan belediye, il özel idaresi ve yatırım izleme 
ve koordinasyon başkanlıklarına ait taşınmazların da yatırımcıların talebi, maliki idarenin uygun 
görüşüyle, tahsis bedeli maliki idareye ait olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile taşınmazın 
maliki kamu kurum ve kuruluşları arasında düzenlenecek protokol kapsamında Bakanlık tarafından 
yatırımcılara tahsis edilebilmesine imkân sağlandığı, bu noktada herhangi bir kurumun mülkiyetinde 
bulunan araziye el atılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, tahsis için mülkiyet hakkı sahibi 
idarenin uygun görüşünün gerektiği ve bu tahsislere ilişkin gelirin de maliki idareye ait olacağı, bu 
konuda kurumlara rehberlik edilmesi, turizmle ilgili işlerin Bakanlık koordinesinde yürümesi amacıyla 
düzenleme yapıldığı, maddeyle Cumhurbaşkanının yetkilerinin arttırıldığı ve bununla ilgili kendisine 
tek karar merci gibi yetki verildiğine ilişkin değerlendirmenin hatalı olduğu, Teklif’in hiçbir şekilde, 
Cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılmasına yönelik düzenleme içermediği, mevcut yetkinin aynen 
korunduğu, meri mevzuata göre, bir alanın turizm amacıyla tahsisi yapılırken alanın bütün ya da 
parça parça tahsis edilebileceği, alanın bütün olarak tahsis edilmesi hususunun 2003’ten beri 2634 
sayılı Kanun’da yer aldığı, Kanun’un 8’inci maddesi ile Arazi Tahsis Yönetmelik’inde bu tahsislerin 
detaylı olarak yer aldığı, tahsislerin de buna göre yapıldığı, bu tahsislerin önceleri Bakanlar Kurulu 
olduğu için Bakanlar Kurulunun onayıyla yapıldığı, parça tahsislerinde tahsisin doğrudan yürürlüğe 
girdiği, bütünsel olduğunda ek olarak Cumhurbaşkanının onayına sunulduğu, dolayısıyla Teklif’le 
Cumhurbaşkanına yeni bir yetki verilmesinin söz konusu olmadığı, Teklif’le getirilen düzenlemelerin 
Kültür ve Turizm Bakanlığının kontrol ve denetimi dışında turizm kullanımları oluşmasının önlenmesi, 
ülkemiz turizminin bütüncül yaklaşımla ele alınması ve hayata geçirilmesinin sağlanması, böylece 
ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayan turizm sektörünün tek elden ve kapsayıcı stratejiyle 
geliştirilmesi hedefi doğrultusunda yapıldığı ifade edilmiştir. 

Teklif’in 7’nci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,

Maddenin turizm belgeli tesislerin devri ya da kiraya verilmesi öncesinde Bakanlığa bilgi 
verilmesine ilişkin düzenleme içerdiği, devredilen ya da kiraya verilen işletme, tahsisli kamu 
taşınmazında yer alıyorsa söz konusu tesis için tahsis koşullarının uygulanacağı, bu durumun keyfi 
uygulamalara yol açabileceği, bir işletmenin devri ya da kiraya verilmesi durumunda Bakanlığın 
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devreye girerek tahsis koşullarıyla ilgili süreç yürütmesinin hukuki olmadığı, bu tarz devirlerin turizm 
sektöründe yaygın bir uygulama olduğu, yatırımcıların zaman zaman sermayelerinin yetersizliği ya 
da sektörde beklentilerin karşılık bulmaması yüzünden yatırımdan vazgeçebildiği, yine 7183 sayılı 
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanun’a göre turizm işletmelerinin Ajansa 
aidat ödemekle yükümlü olduğu, Teklifin yasalaşması halinde Bakanlık denetimlerinde Ajansa ödenen 
aidata ait belgenin talep edileceği, ibraz edemeyenlerin on beş gün içinde bu belgeyi ibraz etmesi 
gerekeceği, bu hususun 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na aykırı olduğu, tahakkuk gerçekleştiği halde 
bir işletmenin tahakkuk bedelini ödeyemeyebileceği;  

Bir yatırımcının, kendi özel mülkü ya da kiraladığı bir işletmeyi devretmesinin Bakanlıktan 
alınan turizm işletme belgesinin de devri anlamına geldiği, bu konuda düzenleme yapıldığı, hazine 
arazilerinin ya da mülkiyeti devlete ait araziler üzerine inşa edilmiş tesislerin bulunduğu, bunların 
tahsis şartnamesinde koşulların ayrıntılı olarak düzenlendiği, bu tahsis şartnamesinde devire ilişkin 
özel hüküm bulunması durumunda bu özel hükmün uygulanmasına yönelik olduğu ifade edilmiştir.

Teklif’in turizm işletmesi belgeli tesislerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının izniyle 
yabancı personel çalıştırılabileceği, deniz turizmi araçlarında çalışacak yabancı personelin Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığından belge alması gerektiğine yönelik düzenleme öngören 8’inci maddesi aynı 
mahiyetteki üç önergenin kabul edilmesiyle Teklif metninden çıkarılmıştır.

Teklif’in 9’uncu maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,

Turizmin gelişmesiyle birlikte özellikle kıyı bölgelerimizde turizm amaçlı sportif faaliyetlerin çok 
yaygın olarak devam ettiği, konaklama tesisleri, deniz turizmi tesislerinde olduğu gibi turizm amaçlı 
sportif faaliyette bulunan işletmelerin, yürürlükteki mevzuata göre belediyeden iş yeri açma ve çalışma 
ruhsatı alması gibi iş ve işlemleri tamamladıktan sonra, Bakanlığın mevzuatında belirtilen hususları 
sağlaması kaydıyla turizm belgesi alıp faaliyette bulunmalarına yönelik düzenleme, bu amacın Teklifin 
genel amacında olduğu gibi, turizm faaliyeti olan her hususta Bakanlığın sisteminin, kontrolünün, 
denetiminin ve politikalarının uygulanması olduğu dile getirilmiştir. 

Teklif’in 10’uncu maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde, 

6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesi uyarınca yaptırılan tesislerin 
inşalarının bitmesinin ardından Cumhurbaşkanınca kararlaştırılacak esaslar çerçevesinde işletme 
teşekküllerine, özel idare, belediye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilebileceği,  5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin 1’inci fırkasının (j) bendine göre yat limanı ve iskele kurma, 
kurdurtma, işletme, işlettirme veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin verme yetkisinin 
belediyelerde olduğu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesinin 1’inci fıkrasının 
(f), (l) ve (p) bentleri uyarınca büyükşehir sınırları içinde deniz dâhil her türlü mecrada işletilen araçların 
sayıları, ücret ve tarifeleri, zaman ve güzergâhları, trafik düzenlemeleri, terminalleri gibi konularda 
büyükşehir belediyelerinin yetkili olduğu, bu mevzuattan hareketle deniz turizmi araçlarıyla ilgili iş ve 
işlemler ile rıhtım ve iskelelerin yerel yönetimlerin uhdesinde olduğu, Teklif’le yerel yönetimlerin bu 
konudaki yetkilerine Bakanlığın da dâhil edildiği, bu durumun uygulamada sorunlar doğurabileceği, 
Kültür ve Turizm Bakanlığının ulaştırma sektörüne müdahil olmaması gerektiği;

Uygulamada, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı veya işletmesi belgeli deniz turizmi 
tesisi sayısından daha fazla sayıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından işletme izni alarak faaliyet 
gösteren deniz turizmi tesisi bulunduğu, bu tesislerin Kültür ve Turizm Bakanlığının bilgi ve denetimi 
dışında olduğu, deniz turizmi açısından ülke çapında toplam yat bağlama kapasitesi dikkate alınarak 
ihtiyacın tespit edilemediği, hem deniz turizmi hem de ülke turizmi açısından bütüncül değerlendirmeler 
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yapılamadığı, deniz turizmi tesislerinin asgari standartlara sahip olması ve standart birliği sağlanması 
amacıyla düzenlemeyle bu tesislerin Bakanlık sistemi içine alındığı, bu noktada turizm amaçlı faaliyette 
bulunan gerek deniz araçları gerekse de deniz tesislerinin, tıpkı otellerin aldığı belgeler gibi turizm 
belgesi almasının amaçlandığı, düzenlemeyle hiçbir kurum ya da kuruluşun yetkisinin alınmadığı ya da 
sınırlandırılmadığı ifade edilmiştir. 

Teklif’in 11’inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,

Maddeyle boyları 39 metrenin üzerindeki yabancı bayraklı yatların Türk karasularında faaliyet 
göstermesine ilişkin hususların düzenlendiği, bu düzenlemenin Kabotaj Kanunu olarak bilinen, 
19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara 
Suları Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanun ile çeliştiği, bu Kanun’un sadece arama 
kurtarma ile petrol arama faaliyetlerinde kullanılacak gemilere yönelik istisna getirdiği; 

Düzenlemenin sadece turizm sektöründe mega yat olarak adlandırılan, ülkemizde neredeyse hiç 
bulunmayan yatlara yönelik olduğu, turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte bu mega yatlara gerek 
dünyada gerekse ülkemizde ciddi miktarda talep oluştuğu, bu düzenlemenin ülke menfaatlerine yönelik, 
ülkemize istihdam ve yatırım çekme amacıyla yapıldığı, bu yatların Türk kanunlarına tabi olarak, 
Türkiye’nin denetiminde faaliyet göstereceği, turizm sektöründe Akdeniz çanağında faaliyet gösteren 
tüm ülkelerde bu yatların kullanıldığı, bu yatlara yönelik sektörün talebi olduğu ifade edilmiştir.

Teklif’in 12’nci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,

Bakanlığın denetim yetkisini düzenleyen madde üzerinde yapılan görüşmelerde, denetim yetkisinin 
Bakanlık müfettişleri, kontrolörleri ve valilikler yanında Bakanlığın görevlendirmesiyle, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları eliyle de yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılması gerektiği ifade 
edilmiştir.

Teklif’in 13’üncü maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde, 

2634 sayılı Kanunun 33’üncü maddesi uyarınca idari yaptırımların kamu hizmetiyle 
yetkilendirilmiş denetim elemanları tarafından uygulanabildiği, ancak maddeyle getirilen düzenlemede 
“Bakan tarafından yetkilendirilecek görevlilerce” şeklinde muğlak bir ifadenin yer aldığı, bu durumda 
Bakan tarafından özel kişilerin de görevlendirilmesinin mümkün hale geldiği, bu ifadenin değiştirilmesi 
gerektiği;

2634 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinde il müdürlüklerine yetki verildiği, düzenlemenin bu 
maddeye atıf yaptığı, Teklif’in yasalaşması halinde denetim yapılacak tesislerin sayısının artmasından 
dolayı Bakanlık denetim elemanlarının yetersiz olacağı düşüncesiyle valilikler aracılığıyla diğer kamu 
görevlilerinin denetim yapabilmesine yönelik bir düzenleme yapıldığı ifade edilmiştir.

Tereddütlerin giderilmesi amacıyla verilen önerge doğrultusunda, madde metninde geçen 
“görevlilerce” ibaresi “kamu görevlilerince” şeklinde değiştirilmiştir. 

Teklif’in 14’üncü maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,

Madde ile,  Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı payının ödenmesine ilişkin yapılacak 
denetimlerde belgenin ibraz edilmemesi veya on beş gün içinde Bakanlığa ibraz edilmemesi halinde 
verilecek cezanın düzenlendiği, Ajansın Kanunu’nun 2019 yılında komisyondan geçtiği, o dönem 
Kanun görüşmelerinde aidatlara ilişkin hükmün uygulanma ihtimalinin olmadığının belirtildiği, bu 
nedenle, Kanun’un çıkmasının üzerinden henüz iki yıl geçmişken düzenleme yapılarak ceza yoluyla bu 
aidatların tahsil edilmesinin planlandığı, pandemi döneminde zaten zor durumda olan turizm sektörüne 
bu Teklif’le yeni yükümlülükler getirildiği;
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Teklif’in getirilme amacının turizm yatırımlarının hızlandırılması ve turizm yatırımcılarının 
iş ve işlemlerini kolaylaştırma olduğu, bu yasal düzenlemenin ceza ve yaptırım hükümleri içerdiği, 
bu Teklif’i bir cezalandırma yasası olarak görmenin yanlış olduğu, madde metninde düzenlenen 
uyarma cezasının daha önceden de var olduğu, maddeyle ayrıca, yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri 
araçlarla tüketiciyi yanıltan, kurallara uymayan, tüketiciye eksik ve kusurlu hizmet veren işletmelere 
buna ilişkin eksikliğin giderilmesi için otuz gün süre verilmesinin öngörüldüğü, mevzuata uymayan 
firmalara, yaptırımların doğrudan değil, uyarmadan başlayıp belge iptaline giden, kademeli bir şekilde 
uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldığı ifade edilmiştir.

Teklif’in 15’inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,
Madde ile, para cezalarına ilişkin düzenleme yapılarak turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin 

üç beyanname döneminde Bakanlığa ibraz edilmemesi durumunda para cezasının iki kat uygulanacağı 
ve on beş gün süreyle faaliyet durdurma cezası verileceği, turizm işletmelerinin bu payı ödeyecek 
gücünün olmayabileceği, turizm sektörünün son yıllarda ciddi bir müşteri kaybına uğradığı, bu hususlar 
göz önüne alınarak cezaları düzenleyen bu maddenin Teklif metninden çıkarılması gerektiği, ayrıca 
salgın hastalık tedbirlerine uymayan tesislerin kapatılmasının yeni sorunlar doğurabileceği, işletmenin 
kapalı olduğu döneme rezervasyon yaptıran müşterilerin olabileceği, bu uygulamanın Türk turizmini 
olumsuz etkileyebileceği; 

Pandeminin başlangıcından sonra Bakanlığın salgın hastalıklar konusunda birtakım düzenlemelere 
gittiği, turizm işletmelerine yönelik salgın hastalık tedbirlerine dair kurallar getirildiği, ancak pandemi 
kurallarını kabul etmeyerek ısrarla uymak istemeyen işletmelerin bulunduğu; 

Pandemi sürecinde sıradan vatandaşlara tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 3.150 lira ceza 
uygulanırken turizm işletmelerine pandemi tedbirlerine uymamaları halinde uygulanacak 13.500 
liralık cezanın çok caydırıcı olmadığı, miktarın artırılması gerektiği, ihlalin tekrarında faaliyetin 
durdurulmasının doğru olduğu ancak bunun denetiminin sağlıklı yapılması gerektiği, ayrıca işletmelere 
uygulanacak cezaların işletmenin büyüklüğüne göre kademeli bir şekilde belirlenmesi gerektiği, beş 
yıldızlı bir otelle küçük bir pansiyona aynı cezanın uygulanmasının adil olmadığı;

Verilecek cezaların işletmenin büyüklüğüne göre verilmesine ilişkin madde metninde hüküm 
bulunduğu, dört ve beş yıldızlı oteller ile dört ve beş yıldızlı tatil köyleri, özel tesis, butik otel ve 
kruvaziyer ve yat limanları hariç, diğer işletmeler için birinci fıkrada belirlenen para cezalarının yarısı 
oranında uygulanacağı ifade edilmiştir.

Madde üzerindeki görüşmeler neticesinde, salgın hastalık tedbirlerinin ikiden fazla ihlali 
durumunda işletmelere verilecek faaliyet durdurma cezası, kabul edilen önerge doğrultusunda madde 
metninden çıkarılmış, bu işletmelere sadece para cezası verilmesi benimsenmiştir.

Teklif’in 16’ncı maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,
Madde metninde geçen “Birinci fıkranın (j) ve (l) bendi kapsamında tesislerin turizm belgelerinin 

iptal edilmesi durumunda yetkili idare tarafından bir ay içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal 
edilir.” hükmünün iş yeri faaliyetlerini kısıtlama anlamına geleceğinden teklif metninden çıkarılması 
gerektiği ifade edilmiştir. 

Teklif’in 17’nci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,
Madde ile, denize kıyısı bulunan ilçelerin sadece sahil kesimlerinde değil, sınırlarının tamamında 

orman alanlarının içerisine lüks çadır, karavan veya temelsiz yapıların yapılmasına olanak tanındığı, 
bu durumun ormanların tahribine ve orman yangınlarının artmasına sebep olabileceği belirtilerek 
düzenlemenin Teklif metninden çıkarılması gerektiği;
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Madde ile, denize kıyısı bulunan ilçelerde ve kültür ve turizm koruma gelişim bölgeleri ile turizm 
merkezlerinde konaklama amaçlı tahsislerin Tarım ve Orman Bakanlığının görüşüyle Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından yapılmasına yönelik düzenleme yapıldığı, ayrıca, bu yerlerde lüks çadır, çadır 
ve karavan alanı yapılması amacıyla ilgili mevzuatı uyarınca Orman Genel Müdürlüğü tarafından da 
kiralama yapılmasına imkân verildiği dile getirilmiştir.

Teklif’in 18’inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,
Madde ile, 2634 sayılı Kanuna geçici madde eklenerek maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tespit 

ve ilan edilen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren başka bir idari işleme gerek kalmaksızın kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi 
statüsü kazanmış sayılacağının hükme bağlandığı, bir idari işleme gerek kalmaksızın ibaresinin muğlak bir 
ifade olduğu, bu statü değişikliğinin ÇED raporu, ilgili yerel yönetimlerin görüş, öneri ve talepleri, hatta 
idari yargı kararları dahi olmaksızın yapılacağı, konunun tüm boyutlarıyla düşünülmesi gerektiği;

Maddede bahsi geçen bölgelerin, 1982’den beri turizm bölgesi, turizm merkezi, kültür ve turizm 
koruma ve gelişim bölgesi gibi adlarla Bakanlığın ilgili kurum ve kuruluşların görüşü, ilgili raporlar 
alınarak 2018’e kadar Bakanlar Kurulu kararıyla, 2018’den sonra da Cumhurbaşkanı kararıyla ilan 
edilen bölgeler olduğu, bu bölgelerin adları farklı olsa da uygulamada aynı usul ve esaslara tabi olduğu, 
bu nedenle madde ile bu bölgeler arasındaki farklılığın ortadan kaldırıldığı ifade edilmiştir.

Teklif’in 19’uncu maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde, 
2634 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile, belediyeden işletme ruhsatı almış bulunan otellere 

turizm işletme belgesi verilmesine ilişkin sürecin düzenlendiği, bu sürecin küçük otellerin kazanılmış 
haklarının ihlaline yol açabileceği, bu otellerin yeni ruhsat almak amacıyla hem masraf yönüyle hem de 
ruhsat için gerekli koşulları sağlayabilme adına birtakım zorunlu iş ve işlemlere mecbur bırakılacakları, 
süreç içinde bu işlemleri gerçekleştirenler olacağı gibi gerçekleştiremeyenlerin de olacağı ve bu 
işletmelerin kapanma riskiyle karşı karşıya kalacakları;

Belediyeden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alarak faaliyette bulunan konaklama tesislerini 
mağdur etmemek amacıyla maddenin yazımında dikkatli hareket edildiği, bu şekilde faaliyette bulunan 
konaklama tesislerine maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, 
hiçbir belge talep edilmeden sadece başvuruyla turizm belgesi verileceği, madde metninde buna ilişkin 
cümlenin yazımında, belgenin alınacağı değil, verileceği şeklinde ifadeye yer verilerek Bakanlığa, 
sadece başvuruda bulunan işletmelere belge verilmesi konusunda yükümlülük getirildiği, bununla da 
yetinilmeyerek maddeye işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı kapsamındaki haklarının devam etmesine 
yönelik hüküm konulduğu, hiçbir masrafa ve işleme gerek kalmadan, belge verilmesi için başvurunun 
yeterli görüldüğü ifade edilmiştir.

Teklif’in 20 ve 21’inci maddeleri bağlantılı olduğu gerekçesiyle birlikte değerlendirilmiş, yapılan 
görüşmelerde,

Teklif’in 21’inci maddesinde “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.” hükmüne yer verildiği, 2008 yılında orman alanlarının turizm 
tahsisleriyle ilgili ülkedeki genel turizm beklentisinin ormanlarda yoğun yapılaşma şeklinde olduğu, 
2021 yılına gelindiğinde beklentilerin farklı bir noktaya evrilerek düşük yoğunluklu, olabildiğince 
yüksek olmayan yapı kültürüne dönüştüğü, bu nedenle yapılaşmaya esas inşaat haklarının tahsis süresi 
sonuna kadar yürürlükte kalıyor olmasının endişe verici olduğu, bu nedenle 2008 öncesinde verilmiş 
tahsislerle ilgili imar haklarının o bölgede var olan çevre düzeni varsa çevre planı ya da bölge planları 
da dikkate alınarak yeniden revize edilmesinin doğru olacağı;
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Daha önce de ifade edildiği gibi Tarım ve Orman Bakanlığının veya ilgili bakanlıkların Kültür ve 
Turizm Bakanlığı dışında yapılmış tahsislerinin bulunduğu, bunların sözleşmelerinin ilgili bakanlıkla 
yapılması ve bu bakanlıkların turizm tahsislerinde ihtisas sahibi olmamalarından dolayı bunların 
yürütülmesiyle ilgili sorunlar yaşandığı, bu tahsislerin dosyalarının Kültür ve Turizm Bakanlığına 
devredilmesiyle ilgili talep olduğu, maddeyle, bu tahsislerin Bakanlığa geçiş süreciyle ilgili hususların 
düzenlendiği, bu tahsislerin Bakanlığa devri durumunda tesislerin irtifak hakkı ve cirolarından devlete 
ödeyecekleri paylar konusunda avantajlarının olacağı, düzenlenen diğer bir hususun millî park 
alanlarındaki konaklama amaçlı tahsislerin Teklif’in yasalaşması durumunda Bakanlık tarafından 
yapılacağı ancak Kanun’un yürürlüğe gireceği tarihten önce tahsisi yapılmış, sözleşmesi imzalanmış 
iş ve işlemlerin bulunduğu, bu işletmelerin zarar görmemesi amacıyla ihaleleri yapılmış, sözleşmeleri 
imzalanmış tesislerin mevcut sözleşmelerden doğan haklarının devamına yönelik düzenleme yapıldığı, 
bu şekilde inşa edilen tesislerin ekonomik ömrü tamamlanana kadar mevcut emsallerinin devam 
ettiği, uygulamada bu tesislerin yeniden yapılanma yerine parça parça mevcut emsallerle yenilendiği, 
buradan hareketle bu tesislerin tahsis süresi dolana kadar sözleşmelerinde mevcut emsal ne ise onunla 
devam etmesi yönünde düzenleme yapıldığı, zira Bakanlığın yeni tahsislerde % 30’un üzerinde emsal 
kesinlikle vermediği dile getirilmiştir.

Teklif’in 22’nci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,

Düzenlenen geçici madde ile, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kültür ve turizm koruma ve 
gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde yer alan korunan alanlarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından ihale edilerek yaptırılmaya başlanılmış plan ve plan değişikliklerinin bu Bakanlık tarafından 
tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edilmiştir.

Teklif’in 23’üncü maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,

Madde ile, Kontrolörler Kurulunun kurumsal yapısını bozacak bir düzenleme yapıldığı, bu Kurulun 
yaklaşık elli yıldır var olduğu, görevinin ülke çapındaki tüm yatırım ve işletmeleri denetlemek olduğu, 
Kurulun halihazırda 60 kişiden oluştuğu, düzenleme ile başka kurumlardan 40 denetçi getirilmesinin 
öngörüldüğü, bu sayının Kurulun yapısını bozacak düzeyde olduğu, daha önce benzer bir düzenlemenin 
Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı için de yapıldığı, İçişleri Bakanlığından getirilen 16 kişinin müfettiş 
yapılarak Kurulun çalışma düzeninin bozulduğu;

Belediye belgeli tesislerin de Bakanlık denetimine girmesiyle birlikte denetlenecek tesis sayısının 
çok artacağı, kontrolörlerin yetişme dönemi göz önüne alındığında kısa sürede denetim elemanlarına 
ihtiyaç olduğu, denetim elemanı olarak alınacak personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 
denetim elemanları arasından seçileceği ifade edilmiştir.

Teklif’in 24’üncü maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,

Maddeyle, Teklif’in 11’inci maddesinde yer alan, Türk karasularında faaliyet gösterecek olan 
39 metre ve üzerindeki yatlardan alınacak harçların düzenlendiği, uluslararası hukukta karşılıklılık 
ilkesinin bulunduğu, bu ilkeye göre yabancı bayraklı bir yatın Türk karasularında faaliyet göstermesi 
durumunda, Türk bayraklı bir yatın da o bayrak ülkesinde aynı haklara sahip olması gerektiği, bu 
maddenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen imtiyazları ortadan kaldırdığı ifade edilmiştir. 

Madde metninde yapılan atıf hatasının düzeltilmesi amacıyla önerge verilmiş, önergenin kabul 
edilmesiyle hata giderilmiştir.
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Teklif’in 25’inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,

Dünya genelinde etkili olan COVID-19 salgınının sona ermemiş olması ve bu durumun ülkemiz 
turizm sektörüne olumsuz etkilerinin halen devam etmesi nedeniyle 4706 sayılı Kanun’un geçici 
26’ncı maddesi kapsamında ödeme süreleri ertelenen 1/7/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihi arasındaki 
dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, 
ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ödemelerinin ertelenmesinin 31/3/2021’e kadar olan 
dönemdeki ödemelerini de kapsayacak şekilde uzatıldığı ancak pandeminin henüz sona ermemiş olması 
nedeniyle sürenin mart sonu değil, yılsonu olarak değiştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Teklif’in 26’ncı maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde jeotermal kaynaklarla ilgili olarak konusunda uzmanlaşmış 
personelin yeteri sayıda bulunmamasından dolayı sürecin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile jeotermal 
kaynağın bulunduğu yerin ilgili belediyesinin kontrol ve denetiminde olmasının uygun olacağı ifade 
edilmiştir.

Teklif’in 27’nci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde,

Maddeyle jeotermal kaynakların turizm yatırımında kullanılmasına ilişkin düzenleme yapıldığı, bu 
kapsamda bazı turizm alanlarında alınmış jeotermal ruhsatlarının iptal edilerek bu kaynakların ısıtma ve 
otellerde kullanılacak olmasının doğru bir uygulama olduğu, ancak bu ruhsatlara ilişkin düzenlemenin 
jeotermal elektrik santrallerini de (JES) kapsaması gerektiği, JES’lerin çevreye olumsuz etkilerinin 
bulunduğu;

Maddeyle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından meri mevzuata göre verilen arama 
ve işletme ruhsatlarının haksız yere iptal edilmesine yönelik düzenlemenin kazanılmış hakların yok 
sayılması anlamına geldiği, bu itibarla maddenin Teklif metninden çıkarılması gerektiği;

Jeotermal tesislerin uygulamada çok geniş bir alanı kapattığı, bu alanlarda başka hiç kimsenin 
herhangi bir faaliyette bulunamadığı, bazı durumlarda jeotermal ruhsatı alan kişilerin alan üzerinde 
hiçbir çalışma yapmadan alanı kapatarak uzun süre beklediği, ruhsat alan kişilere sondaj yapılmasıyla 
ilgili belli bir süre tanınarak bu süre içinde çalışma yapmayanların ruhsatlarının iptal edilmesi gerektiği, 
aksi durumda ruhsat verilen bölgede başka bir yatırımcının çalışma yapamadığı ifade edilmiştir.

Teklif’in 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanununda düzenlemeler öngören 28, 29 ve 30’uncu 
maddeleri bağlantılı oldukları gerekçesiyle birlikte değerlendirilmiştir. Maddeler üzerinde yapılan 
görüşmelerde,

Türkiye’yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, Türkiye’nin diğer 
ülkelerle dostluğunu geliştirmek, kültürel alışverişini artırmak, bununla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki 
bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak, Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak 
isteyenlere yurt dışında hizmet vermek üzere kurulan Yunus Emre Vakfının amacı dışına çıkarıldığı bu 
nedenle ilgili maddenin tekliften çıkarılması gerektiği, 

Yunus Emre Vakfının yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti devleti adına faaliyet gösterdiği, 
Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtılması, Türkçenin öğretilmesi konusunda, Türkiye’yle bağ 
kuran insanların sayısının artırılması anlamında önemli bir kuruluş olduğu, bu nedenle desteklenmesi 
gerektiği, Vakfın her geçen gün büyüdüğü, 50 ülkede 60 kültür merkezi sayısına ulaştığı, Vakfın 
büyümesine paralel olarak personel ihtiyacının hâsıl olduğu, personel sayısının yetersizliği nedeniyle 
bazı ülkelerde açılması planlanan kültür merkezlerinin açılamadığı, düzenleme yapılarak, Vakfa diğer 
kurumlardan geçici olarak personel görevlendirme imkânı getirildiği ifade edilmiştir.
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Teklif’in yürütme ve yürürlük maddeleri olan 31 ve 32’nci maddelerinde söz alan olmamıştır.

Yapılan görüşmeler neticesinde,

1 ve 2’nci maddeler aynen, 

3’üncü madde; işlenecek hükümde yer alan, beş yıldızlı otel ve tatil köylerinin kendi öz malı 
araçlarıyla müşterilerine hizmet verebilmesine imkân sağlayan hükmün önergeyle teklif metninden 
çıkarılması suretiyle;

4’üncü madde, redaksiyona tâbi tutulmak suretiyle,

5’inci madde aynen;

6’ncı madde; redaksiyona tâbi tutulmak suretiyle, 

7’nci madde aynen kabul edilmiş;

Turizm işletmesi belgeli tesislerde ve deniz turizmi araçlarında yabancı personel çalıştırılmasına 
imkân veren 8’inci madde Teklif metninden çıkarılmıştır.

9’uncu madde redaksiyona tâbi tutulmak suretiyle kabul edilmiş ve 8’inci madde olarak metne 
işlenmiştir.

10’uncu madde; redaksiyona tâbi tutulmak suretiyle kabul edilmiş ve 9’uncu madde olarak metne 
işlenmiştir. 

11 ve 12’nci maddeler aynen kabul edilmiş ve sırasıyla 10 ve 11’inci maddeler olarak metne 
işlenmiştir.

13’üncü madde; işlenecek hükümde yer alan “yetkilendirilen görevlilerce” ibaresinin 
“yetkilendirilen kamu görevlilerince” şeklinde önergeyle değiştirilmesi suretiyle kabul edilmiş ve 
12’nci madde olarak metne işlenmiştir.

14’üncü madde aynen kabul edilmiş, 13’üncü madde olarak metne işlenmiştir.

15’inci madde; deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür ve kapasiteye aykırı olarak faaliyette 
bulunması halinde uygulanacak para cezası yaptırımında, tür ve kapasiteye aykırılığın birlikte aranmasından 
kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla, mevcut Kanunun 33’üncü maddesinin (h) bendinde yer 
alan “tür ve kapasiteye” ibaresinin “tür ve/veya kapasiteye” ibaresi şeklinde önergeyle değiştirilmesi ve 
salgın hastalık tedbirlerine aykırılık durumunda turizm işletmelerine, faaliyetin durdurulması yaptırımı 
yerine sadece para cezası uygulanması amacıyla, işlenecek hükmün 4’üncü fıkrasında yer alan “Birinci 
fıkranın (j) ve (k) bentleri” ibaresinin “Birinci fıkrasının (k) bendi” şeklinde önergeyle değiştirilmesi ve 
redaksiyona tâbi tutulması suretiyle kabul edilmiş ve 14’üncü madde olarak metne işlenmiştir. 

16, 17, 18 ve 19’uncu maddeler aynen kabul edilmiş ve sırasıyla 15, 16, 17 ve 18’inci maddeler 
olarak metne işlenmiştir.

20’nci madde redaksiyona tâbi tutulmak suretiyle kabul edilmiş ve 19’uncu madde olarak metne 
işlenmiştir.

21’inci madde, redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul edilmiş ve 20’nci madde olarak metne 
işlenmiştir.

22 ve 23’üncü maddeler aynen kabul edilmiş, sırasıyla 21 ve 22’nci maddeler olarak metne 
işlenmiştir.
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24’üncü madde, işlenecek hükümde yer alan atıf hatasının giderilmesi amacıyla “ikinci fıkrası” 
ibaresinin “üçüncü fıkrası” şeklinde önergeyle değiştirilmesi ve redaksiyona tâbi tutulması suretiyle 
kabul edilmiş ve 23’üncü madde olarak metne işlenmiştir.

25’inci madde aynen kabul edilmiş ve 24’üncü madde olarak metne işlenmiştir.
26’ncı madde; redaksiyona tâbi tutulmak suretiyle kabul edilmiş ve 25’inci madde olarak metne 

işlenmiştir. 
27’nci madde; redaksiyona tâbi tutulmak suretiyle kabul edilmiş ve 26’ncı madde olarak metne 

işlenmiştir. 
28’inci madde aynen kabul edilmiş ve 27’nci madde olarak metne işlenmiştir.
29’uncu madde; redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul edilmiş ve 28’inci madde olarak metne 

işlenmiştir.
30, 31 ve 32’nci maddeler aynen kabul edilmiş ve sırasıyla 29, 30 ve 31’inci maddeler olarak 

metne işlenmiştir.
Teklifin tümü oyçokluğuyla kabul edilmiştir.   
Muhalefet şerhi olan üyelere, şerhlerini vermeleri için 9/4/2021 Cuma günü mesai bitimine kadar 

süre verilmiştir. 
Komisyon tarafından verilen yetki doğrultusunda, teklifin tamamı tereddütleri gidermek, anlamı 

netleştirmek amacıyla terim ve ibareler; kanun dili ve tekniği bakımından gözden geçirilmiş; metinde 
redaksiyon mahiyetinde ekleme ve değişiklikler yapılmıştır.

İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca, Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 
temsil etmek üzere, İstanbul Milletvekili Mustafa DEMİR ve İzmir Milletvekili Necip NASIR özel 
sözcü olarak seçilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Sözcü
	 Tahir	Akyürek	 Metin	Yavuz	 Jülide	İskenderoğlu
 Konya Aydın Çanakkale

 Kâtip Üye Üye
	 Burhan	Çakır	 Mahmut	Celadet	Gaydalı	 Ertunç	Erkan	Balta
 Erzincan Bitlis Artvin
   (Son oylamada bulunamadı,
   muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye
	 Hüseyin	Yıldız	 Ahmet	Uzer	 İsmet	Tokdemir
 Aydın Gaziantep Hatay
 (Muhalefet şerhimiz vardır)  (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye
	 Gökan	Zeybek	 Hayrettin	Nuhoğlu	 Hulusi	Şentürk
 İstanbul İstanbul İstanbul
 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)
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 Üye Üye Üye

	 Mustafa	Demir	 Şamil	Ayrım	 Necip	Nasır
 İstanbul İstanbul  İzmir

 (Bu raporun özel sözcüsü)  (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

	 Hasan	Baltacı	 İlyas	Şeker	 Ahmet	Erbaş
 Kastamonu Kocaeli Kütahya

 (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Baki	Şimşek	 Mürsel	Alban	 Recep	Uncuoğlu
 Mersin Muğla Sakarya

   (Muhalefet şerhimiz vardır) 

 Üye Üye Üye

	 Ulaş	Karasu	 Nuran	İmir	 Hamdi	Uçar
 Sivas Şırnak Zonguldak

 (Son oylamada bulunamadı, (Muhalefet şerhimiz vardır)

 muhalefet şerhimiz vardır)



‒ 40 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 255)

MUHALEFET ŞERHİ
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	 Gökan	Zeybek		 Mürsel	Alban		 Hasan	Baltacı
	 İstanbul		 Muğla		 Kastamonu

 İsmet	Tokdemir		 Ulaş	Karasu		 Hüseyin	Yıldız
	 Hatay		 Sivas		 Aydın
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MUHALEFET ŞERHİ
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 Nuran	İmir	 M.	Celadet	Gaydalı	
	 Şırnak	 Bitlis
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MUHALEFET ŞERHİ



‒ 100 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 255)



‒ 101 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 255)



‒ 102 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 255)



‒ 103 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 255)



‒ 104 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 255)



‒ 105 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 255)



‒ 106 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 255)



‒ 107 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 255)



‒ 108 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 255)



‒ 109 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 255)



‒ 110 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 255)

 	 Hayrettin	Nuhoğlu
	 	 İstanbul
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(Antalya Milletvekili Atay Uslu ve
23 Milletvekilinin Teklifi)

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 1- 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b), (d), (g) ve (i) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler 
eklenmiştir.

“b) 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 plânlı 
ve kontrollü gelişiminin sağlanması amacıyla yeri, 
mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit 
ve ilân edilen alanları,”

“d) 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 dâhil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün 
olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde 
yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla 
tespit ve ilân edilen alanları,”

“g) Turizm İşletmesi Belgesi: Basit konaklama 
tesisleri hariç olmak üzere, turizm sektöründe 
faaliyet gösteren turizm işletmelerine Bakanlıkça 
verilen belgeyi,”

“i) Deniz turizmi araçları: Deniz ve iç 
sularda gezi, spor ve eğlence amaçlı olarak turizm 
faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait özel 
yatları ve ticari faaliyetine esas olarak Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmiş belgeleri 
haiz ticarî yatları, kruvaziyer gemileri, günübirlik 
gezi teknelerini, dalabilir deniz araçlarını ve diğer 
deniz turizmi araçlarını,”

“n) Basit konaklama turizm işletmesi belgesi: 
Geçici 12 nci madde kapsamında verilen belgeyi,

MADDE 1- 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b), (d), (g) ve (i) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler 
eklenmiştir.

“b) 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 plânlı 
ve kontrollü gelişiminin sağlanması amacıyla yeri, 
mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit 
ve ilân edilen alanları,”

“d) 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 dâhil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün 
olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde 
yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla 
tespit ve ilân edilen alanları,”

“g) Turizm İşletmesi Belgesi: Basit konaklama 
tesisleri hariç olmak üzere, turizm sektöründe 
faaliyet gösteren turizm işletmelerine Bakanlıkça 
verilen belgeyi,”

“i) Deniz turizmi araçları: Deniz ve iç 
sularda gezi, spor ve eğlence amaçlı olarak turizm 
faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait özel 
yatları ve ticari faaliyetine esas olarak Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmiş belgeleri 
haiz ticarî yatları, kruvaziyer gemileri, günübirlik 
gezi teknelerini, dalabilir deniz araçlarını ve diğer 
deniz turizmi araçlarını,” 

“n) Basit konaklama turizm işletmesi belgesi: 
Geçici 12 nci madde kapsamında verilen belgeyi,

ANTALYA MİLLETVEKİLİ ATAY USLU VE
23 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ
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o) Belge sahibi: Adına turizm belgesi 
düzenlenen gerçek veya tüzel kişileri,

p) Turizm belgesi: Turizm yatırımı belgesi, 
turizm işletmesi belgesi ve basit konaklama turizm 
işletmesi belgesini,”

MADDE 2- 2634 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“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 ile turizm potansiyeli dikkate alınır.

Cumhurbaşkanınca 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.”

MADDE 3- 2634 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“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 tamamlanarak işletmeye açılması 
zorunludur. Ancak, Bakanlıkça bu süre uzatılabilir.

o) Belge sahibi: Adına turizm belgesi 
düzenlenen gerçek veya tüzel kişileri,

p) Turizm belgesi: Turizm yatırımı belgesi, 
turizm işletmesi belgesi ve basit konaklama turizm 
işletmesi belgesini,”

MADDE 2- 2634 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“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, tarihî, arkeolojik ve sosyo-kültürel 
turizm değerleri ile turizm potansiyeli dikkate alınır.

Cumhurbaşkanınca 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.”

MADDE 3- 2634 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“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 tamamlanarak işletmeye açılması 
zorunludur. Ancak, Bakanlıkça bu süre uzatılabilir.
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 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.

 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 fıkra 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.”

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.

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 fıkra 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.
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MADDE 4- 2634 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
yerlerde, bölgenin doğal ve kültürel özelliklerinin 
bozulmaması, turizm işletmelerine zarar 
verilmemesi, turizm yatırımı veya işletmesi belgesi 
alınması ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin 
tüm önlemlerin alınması ve 4/4/1990 tarihli 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 fıkranın uygulanması ile 
ücretsiz girişli günübirlik tesis niteliklerine ilişkin 
usul ve esaslar, 37 nci maddenin (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 

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.”

MADDE 4- 2634 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
yerlerde, bölgenin 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 fıkranın uygulanması ile 
ücretsiz girişli günübirlik tesis niteliklerine ilişkin 
usul ve esaslar, 37 nci maddenin (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 
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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 fıkra kapsamında sözleşmelerine 
aykırı olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun 
yapılmayan tesislerin kira sözleşmeleri feshedilir ve 
taşınmazın tahliyesi sağlanır.”

MADDE 5- 2634 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “3 ay” 
ibaresi “otuz gün” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü 
fıkrasına “satış,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“bedelsiz devir, trampa, sınırlı ayni hak tesisi,” 
ibaresi eklenmiş ve maddeye üçüncü fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“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. İlgili 
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 

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 fıkra kapsamında sözleşmelerine 
aykırı olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun 
yapılmayan tesislerin kira sözleşmeleri feshedilir ve 
taşınmazın tahliyesi sağlanır.”

MADDE 5- 2634 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “3 ay” 
ibaresi “otuz gün” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü 
fıkrasına “satış,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“bedelsiz devir, trampa, sınırlı ayni hak tesisi,” 
ibaresi eklenmiş ve maddeye üçüncü fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“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. İlgili 
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 
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ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda öngörünüm 
bölgesi olarak belirlenen alanlar, özel çevre koruma 
bölgeleri ve özelleştirme kapsam ve programına 
alınan alanlar bu fıkra 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.”

MADDE 6- 2634 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendinde yer 
alan “iki ay” ibaresi “üç ay” şeklinde değiştirilmiş, 
bende ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki cümle ve fıkraya (3) numaralı bendinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, (C) 
fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı ve Çevre 
ve Orman Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı” şeklinde, 
(D) fıkrasında yer alan “Maliye” ibaresi “Çevre 
ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiş, (F) fıkrasına 
aşağıdaki bent eklenmiş, (G) fıkrasında yer alan 
“Maliye” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 
(H) fıkrası aşağıdaki şekilde, (J) fıkrasında yer alan 
“Maliye” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (O) fıkrası 
eklenmiştir.
“Mera, yaylak ve kışlaklar; ot bedeli taşınmazın 
yatırımcıya tahsisi aşamasında yatırımcı tarafından 
karşılanmak kaydıyla, 25/2/1998 tarihli ve 4342 
sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre tahsis amacı 
değiştirilerek, sadece turizm amaçlı kullanılacağına 
ilişkin şerhli olarak Hazine adına tapuya tescil edilir 
ve tescili müteakip Bakanlığa tahsis edilir.”

“(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 Millî 
Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilân edilen 
yerlerde, ilgili Bakanlıkça belirlenen ve üzerinde 
konaklama tesisi bulunan veya konaklama tesisi 

ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda öngörünüm 
bölgesi olarak belirlenen alanlar, özel çevre koruma 
bölgeleri ve özelleştirme kapsam ve programına 
alınan alanlar bu fıkra 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.”

MADDE 6- 2634 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendinde yer 
alan “iki ay” ibaresi “üç ay” şeklinde değiştirilmiş, 
bende ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki cümle ve fıkraya (3) numaralı bendinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, (C) 
fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı ve Çevre 
ve Orman Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı” şeklinde, 
(D) fıkrasında yer alan “Maliye” ibaresi “Çevre 
ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiş, (F) fıkrasına 
aşağıdaki bent eklenmiş, (G) fıkrasında yer alan 
“Maliye” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 
(H) fıkrası aşağıdaki şekilde, (J) fıkrasında yer alan 
“Maliye” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (O) fıkrası 
eklenmiştir.
“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.”

“(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 Millî 
Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilân edilen 
yerlerde, ilgili Bakanlıkça belirlenen ve üzerinde 
konaklama tesisi bulunan veya konaklama tesisi 
yapılması uygun görülen alanları yatırımcılara 
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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.”

“(1) Kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgeleri ve turizm 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.”

“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 fıkra kapsamında 
ana yatırımcıya ve alt yatırımcılara taşınmaz tahsisi 
işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
belirlenir.

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.”

“(1) Kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgeleri ve turizm 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.”

“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 fıkra kapsamında 
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Kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgelerinde; ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli 
değildir kararı verilen yatırımlar hakkında, 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.”

“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.”

MADDE 7- 2634 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“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.

ana yatırımcıya ve alt yatırımcılara taşınmaz tahsisi 
işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
belirlenir.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgelerinde; Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Gerekli Değildir Kararı verilen yatırımlar hakkında, 
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 on beş gün içinde verilir.”

“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.”

MADDE 7- 2634 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“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.
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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 çerçevesinde ibraz 
etmekle yükümlüdürler. Bu belgelerin tesis 
mahallinde yapılacak denetimlerde de ibrazı 
zorunludur.”

MADDE 8- 2634 sayılı Kanunun 18 
inci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, maddeye (a) fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut (b) fıkrası 
buna göre teselsül ettirilmiştir.

“a) 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.”

MADDE 9- 2634 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“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.”

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 Kanununun 
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 on beş gün içerisinde Bakanlıkça 
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ibraz 
etmekle yükümlüdürler. Bu belgelerin tesis 
mahallinde yapılacak denetimlerde de ibrazı 
zorunludur.”

MADDE 8- 2634 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Deniz turizmi tesisleri işletmeciliği:
MADDE 26- Gerçek ve tüzel kişiler, 

Bakanlıktan belge almak koşulu ile deniz turizmi 
tesisleri işletmeciliği yapabilirler.

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.”
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MADDE 10- 2634 sayılı Kanunun 27 
nci maddesinin başlığı “Deniz turizmi araçları 
işletmeciliği:” şeklinde, birinci ve ikinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mevcut ikinci 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“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 kaydıyla ve 
belirlenecek bedel üzerinden belge düzenlenmek 
suretiyle turistik gezi amaçlı kullanılabilir.”

MADDE 11- 2634 sayılı Kanunun 29 
uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Yabancı bayraklı deniz turizmi araçları” ibaresi 
“Yabancı bayraklı gezi, spor, eğlence amaçlı özel 
yatlar” şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, maddeye ikinci fıkrasından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“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 ticarî 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 

MADDE 9- 2634 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin başlığı “Deniz turizmi araçları 
işletmeciliği:” şeklinde, birinci ve ikinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mevcut ikinci 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

“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 
zorunludur.

Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçları 
ile turizm amaçlı sportif faaliyet işletmeleri, 
Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelikte belirtilen 
amaçlar dışında faaliyette bulunamazlar.”

“İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve ilgili 
idareler tarafından yolcu taşımacılığı yapmak 
üzere yetkilendirilen deniz araçları, Bakanlıkça 
belirlenecek şartları taşımaları kaydıyla ve 
belirlenecek bedel üzerinden belge düzenlenmek 
suretiyle turistik gezi amaçlı kullanılabilir.”

MADDE 10- 2634 sayılı Kanunun 29 
uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Yabancı bayraklı deniz turizmi araçları” ibaresi 
“Yabancı bayraklı gezi, spor, eğlence amaçlı özel 
yatlar” şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, maddeye ikinci fıkrasından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“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 ticarî 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 
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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.”

MADDE 12- 2634 sayılı Kanunun 30 uncu 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“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 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.”

MADDE 13- 2634 sayılı Kanunun 31 
inci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

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

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.”

MADDE 11- 2634 sayılı Kanunun 30 uncu 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“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 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.”

MADDE 12- 2634 sayılı Kanunun 31 
inci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“b) 33 üncü maddedeki idari yaptırımlar; 30 
uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında denetim 
yetkisi verilenler, Bakanlık kontrolörleri ve Bakan 
tarafından yetkilendirilen kamu görevlilerince tayin 
edilir.”
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MADDE 14- 2634 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin başlığı “Uyarma:” şeklinde değiştirilmiş, 
birinci fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde ve maddenin son fıkrasında yer 
alan “uyarma cezaları” ibaresi “uyarma” şeklinde 
değiştirilmiştir.

“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.”

MADDE 15- 2634 sayılı Kanunun 33 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 
“uyarma cezası” ve “uyarma cezasını” ibareleri 
“uyarma” şeklinde, “verilen uyarma cezasının 
tebliği” ibaresi “uyarmanın tebliği” şeklinde 
değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bentler, maddeye 
birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkralar eklenmiş, mevcut ikinci fıkrasında yer 
alan “faaliyette bulunan deniz turizmi araçları 
işletmecileri” ibaresi “deniz turizmi araçlarıyla 
ticari faaliyette bulunanlar” şeklinde, “turizm amaçlı 
sportif faaliyette bulunan turizm işletmecilerine 
Bakanlıkça” ibaresi “turizm amaçlı sportif faaliyette 
bulunanlara mahallin en büyük mülki amiri 
tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

“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.

1) 32 nci maddenin birinci fıkrasının (d) 
bendinde belirtilen uyarmayı takiben verilecek 
onbeş günlük süre içerisinde 7183 sayılı Kanun 

MADDE 13- 2634 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin başlığı “Uyarma:” şeklinde değiştirilmiş, 
birinci fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde ve maddenin son fıkrasında yer 
alan “uyarma cezaları” ibaresi “uyarma” şeklinde 
değiştirilmiştir.

“d) Belgeli işletmeler veya seyahat acentaları 
tarafından 7183 sayılı Kanun kapsamında turizm 
payının ödenmesine ilişkin belgenin on beş 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.”

MADDE 14- 2634 sayılı Kanunun 33 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 
“uyarma cezası” ve “uyarma cezasını” ibareleri 
“uyarma” şeklinde, “verilen uyarma cezasının 
tebliği” ibaresi “uyarmanın tebliği” şeklinde, (h) 
bendinde yer alan “tür ve kapasiteye” ibaresi “tür 
ve/veya kapasiteye” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya 
aşağıdaki bentler, maddeye birinci fıkrasından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, mevcut 
ikinci fıkrasında yer alan “faaliyette bulunan deniz 
turizmi araçları işletmecileri” ibaresi “deniz turizmi 
araçlarıyla ticari faaliyette bulunanlar” şeklinde, 
“turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan turizm 
işletmecilerine Bakanlıkça” ibaresi “turizm amaçlı 
sportif faaliyette bulunanlara mahallin en büyük 
mülki amiri tarafından” şeklinde değiştirilmiştir. 

“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 
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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 fıkranın (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 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 fıkranın (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.”

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 fıkranın (l) bendinde yer alan tutar iki katı 
olarak uygulanır ve on beş gün süreyle işletme 
faaliyeti durdurulur.

Birinci fıkranın (k) bendi uyarınca idari 
yaptırım uygulanmış işletmelerde aynı bent 
kapsamında bir yıl 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 fıkranın (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.”
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MADDE 16- 2634 sayılı Kanunun 34 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Turizm 
yatırım veya işletmesi belgesi” ibaresi “Turizm 
belgesi” şeklinde, fıkranın (d) bendinde yer alan 
“turizm yatırım veya turizm işletmesi belgesinin” 
ibaresi “turizm belgesinin” şeklinde değiştirilmiş, 
fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“j) Kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgeleri ile turizm merkezleri içinde bulunan ve 
yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin 
37 nci maddenin (C) fıkrasının (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.

1) 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.”

MADDE 17- 2634 sayılı Kanunun ek 5 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“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 

MADDE 15- 2634 sayılı Kanunun 34 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Turizm 
yatırım veya işletmesi belgesi” ibaresi “Turizm 
belgesi” şeklinde, fıkranın (d) bendinde yer alan 
“turizm yatırım veya turizm işletmesi belgesinin” 
ibaresi “turizm belgesinin” şeklinde değiştirilmiş, 
fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“j) Kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgeleri ile turizm merkezleri içinde bulunan ve 
yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin 
37 nci maddenin (C) fıkrasının (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.

l) 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 (l) bendi kapsamında 
tesislerin turizm belgelerinin iptal edilmesi 
durumunda yetkili idare tarafından bir ay içinde 
işyeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilir.”

MADDE 16- 2634 sayılı Kanunun ek 5 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“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 
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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.”

MADDE 18- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ 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.”

MADDE 19- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ 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.

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.”

MADDE 17- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ 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.”

MADDE 18- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ 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.
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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 
fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
ile bu fıkra kapsamında belgelendirilecek deniz 
turizmi tesislerinin nitelikleri ve denetimlerine 
ilişkin konular 37 nci maddenin (A) fıkrasının (4) 
numaralı bendine dayanılarak yürürlüğe konulacak 
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 20- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ 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, 

 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 
fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
ile bu fıkra kapsamında belgelendirilecek deniz 
turizmi tesislerinin nitelikleri ve denetimlerine 
ilişkin konular 37 nci maddenin (A) fıkrasının (4) 
numaralı bendine dayanılarak yürürlüğe konulacak 
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 19- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ 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 yapılan 
kiralama sözleşmeleri ile 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 
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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 Millî 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) fıkrasının 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.”

MADDE 21- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ 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.”

konusu kiralama, 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 Kanun 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) fıkrasının (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.”

MADDE 20- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- Orman sayılan 
alanlarda, 15/5/2008 tarihinden önce kesin tahsisi 
yapılmış turizm yatırımları için bunların tahsis 
edildiği tarihte yürürlükte olan 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.”



‒ 128 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 255)

(Antalya Milletvekili Atay Uslu ve
23 Milletvekilinin Teklifi)

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 22- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ 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.”

MADDE 23- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ 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.”

MADDE 24- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununa bağlı (7) sayılı tarifenin “II-
Liman işlemleri:” başlıklı bölümünün (9) numaralı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9. 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

MADDE 21- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 15- Bu maddenin 
yürürlük tarihinden önce onaylanmak üzere 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına intikal ettirilmiş 
bulunan plânlarla ilgili iş ve işlemler Bakanlığın 
görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
tamamlanarak sonuçlandırılır.”

MADDE 22- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ 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.”

MADDE 23- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununa bağlı (7) sayılı tarifenin “II-
Liman işlemleri:” başlıklı bölümünün (9) numaralı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9. 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanununun 29 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrası çerçevesinde yatlara verilen izin belgesi:

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan  200.000 TL
Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan  300.000 TL
Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan  400.000 TL
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Belgenin yenilenmesi ve süresinin 
uzatılmasından aynı miktarda harç alınır.”

MADDE 25- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı 
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi 
ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunun geçici 26 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” 
ibaresi “31/3/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı 
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanununun 17 nci maddesinin başlığı “Turizmi 
Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlara ilişkin 
işlemler” şeklinde, birinci fıkrasının (c) bendinde 
yer alan “görüşü” ibaresi “uygun görüşü” şeklinde 
değiştirilmiş, üçüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut son fıkra 
buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) Bu Kanun kapsamında orman alanları, 
Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındaki taşınmazlarda, turizm tesisi 
yapılması amacıyla kiralama yapılamaz, irtifak 
hakkı tesis edilemez ve kullanma izni verilemez. 
Bu yerlerin turizm amaçlı yatırımlara tahsisi 2634 
sayılı Kanun hükümlerine göre münhasıran Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca yürütülür.”

MADDE 27- 5686 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ 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.

b) İşletme ruhsatlarına bağlı olarak edinilmiş 
kaynak ve irtifak hakları turizm yatırımları 
gerçekleştirmek üzere, Kültür ve Turizm 

Belgenin yenilenmesi ve süresinin uzatılması 
hâlinde aynı miktarda harç alınır.”

MADDE 24- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı 
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi 
ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunun geçici 26 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” 
ibaresi “31/3/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı 
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanununun 17 nci maddesinin başlığı “Turizmi 
Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlara ilişkin 
işlemler” şeklinde, birinci fıkrasının (c) bendinde 
yer alan “görüşü” ibaresi “uygun görüşü” şeklinde 
değiştirilmiş, üçüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut son fıkra 
buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) Bu Kanun kapsamında orman alanları ile 
Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındaki taşınmazlarda, turizm tesisi 
yapılması amacıyla kiralama yapılamaz, irtifak 
hakkı tesis edilemez ve kullanma izni verilemez. 
Bu yerlerin turizm amaçlı yatırımlara tahsisi 2634 
sayılı Kanun hükümlerine göre münhasıran Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca yürütülür.”

MADDE 26- 5686 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu maddenin 
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.

b) İşletme ruhsatlarına bağlı olarak edinilmiş 
kaynak ve irtifak hakları, turizm yatırımları 
gerçekleştirmek üzere Kültür ve Turizm 
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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.”

MADDE 28- 5/5/2007 tarihli ve 5653 sayılı 
Yunus Emre Vakfı Kanununun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci, üçüncü ve 
dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde, (c) bendi 
aşağıdaki şekilde, (ç) bendinde yer alan “Bakanlık 
Müsteşarı” ibaresi “Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiş, “Başbakanlık 
Tanıtma Fonu Genel Sekreteri” ibaresi madde 
metninden çıkarılmış, “Basın Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürü” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı temsilcisi” şeklinde, “Bakanlık 
müsteşarı” ibaresi “Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“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 Millî 
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 

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.”

MADDE 27- 5/5/2007 tarihli ve 5653 sayılı 
Yunus Emre Vakfı Kanununun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci, üçüncü ve 
dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde, (c) bendi 
aşağıdaki şekilde, (ç) bendinde yer alan “Bakanlık 
Müsteşarı” ibaresi “Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiş, “Başbakanlık 
Tanıtma Fonu Genel Sekreteri,” ibaresi madde 
metninden çıkarılmış, “Basın Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürü” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı temsilcisi” şeklinde, “Bakanlık 
müsteşarı” ibaresi “Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
“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 Millî 
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 
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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.”

“(2) Birinci fıkra 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 fıkranın 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
belirlenir.”

MADDE 29- 5653 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir.

“Personel görevlendirilmesi
EK MADDE 2- (1) 3 üncü maddede sayılan 

amaçların gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan 
personelin temini amacıyla kamu kurumlarında 
istihdam edilen Devlet memurları ile öğretim 
elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, 
Vakfın 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.

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.”

“(2) Birinci fıkra 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 fıkranın 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
belirlenir.” 

MADDE 28- 5653 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir.

“Personel görevlendirilmesi
EK MADDE 2- (1) 3 üncü maddede sayılan 

amaçların gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan 
personelin temini amacıyla kamu kurumlarında 
istihdam edilen Devlet memurları ile öğretim 
elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, 
Vakfın 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, yurt dışında görev 
yaptıkları süre için, görevlendirildikleri ülkede 
sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci 
kademesinden aylık alan bekâr meslek memuruna 
ödenmekte olan yurt dışı 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.
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

(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 
Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirlenmiş olan 
usul ve esaslar çerçevesinde karşılanır.

(6) Bu madde uyarınca görevlendirilenlerin 
görev süresi, ilgili kurumlarca süresi dolmadan 
sonlandırılabileceği gibi Vakfın gerekçeli talebi 
üzerine de sonlandınlabilir.

(7) Görev süresinin bitimini veya 
görevlendirmenin sonlandırılmasını izleyen 
onbeş gün içinde görevlerine dönmeyen personel 
memuriyetten çekilmiş sayılır.”

MADDE 30- 5653 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan 
Mütevelli Heyet üyeleri, yerlerine yeni bir 
görevlendirme veya seçim yapılana kadar 
görevlerine devam ederler.”

MADDE 31- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 32- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

(3) Bu şekilde görevlendirilebilecek azami 
personel sayısı Cumhurbaşkanlığınca belirlenir.

(4) Vakıf bu madde kapsamında görevlendirilen 
personelin, görevlendirildiği yere gidiş ve geliş 
harcırahı ile yurt dışında görev yaptığı sürece 
alacağı ücret ödemelerini kendi bütçesinden yapar.

(5) Bu madde kapsamında yurt dışına 
gönderilenler ile beraberlerindeki bakmakla 
yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık giderleri, 
görevlendirme dönemini geçmemek kaydıyla sürekli 
görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurları için 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirlenmiş olan 
usul ve esaslar çerçevesinde karşılanır.

(6) Bu madde uyarınca görevlendirilenlerin 
görev süresi, ilgili kurumlarca süresi dolmadan 
sonlandırılabileceği gibi Vakfın gerekçeli talebi 
üzerine de sonlandırılabilir. 

(7) Görev süresinin bitimini veya 
görevlendirmenin sonlandırılmasını izleyen on 
beş gün içinde görevlerine dönmeyen personel 
memuriyetten çekilmiş sayılır.”

MADDE 29- 5653 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan 
Mütevelli Heyet üyeleri, yerlerine yeni bir 
görevlendirme veya seçim yapılana kadar 
görevlerine devam ederler.”

MADDE 30- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 31- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.
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