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YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA 
 YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm
Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (i), (p) ve (r) bentleri ile 17 nci
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde, 11 inci maddesinin
sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, 16 ncı maddesinin on ikinci
fıkrasında ve 17 nci maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibareleri “Cumhurbaşkanı”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Kullanma
bedeli” ibaresi “Kullanım bedeli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşar Yardımcısı” ibaresi
“Bakan Yardımcısı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarın” ibaresi “Yatırım ve İşletmeler Genel
Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ek alan verilmesine,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “turizm tesisi hizmet alanı tahsisine, kısa süreli günübirlik tesis alanı kiralamaya,”
ibaresi eklenmiş, “her yıl” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altı ayı” ibaresi “iki yılı”
şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “tahsislerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve
ayrıca, kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi amacıyla yapılan tahsisler gibi Komisyon tarafından teşvik
edilmesi uygun görülen turizm amaçlı tahsislerde” ibaresi, ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “için” ibaresinden
sonra gelmek üzere “yazılı tebligat tarihinden itibaren” ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “dört ay” ibaresi
“bir yıl” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış, mevcut yedinci fıkrası “Ana yatırımcıya ise üç
yıla kadar ön izin süresi verilir.” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “veya uzatılan” ibaresi
yürürlükten kaldırılmış, “ön izin bedeli” ibaresi “ön izin bedelinin kalan süreye isabet eden kısmı” şeklinde
değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasına “Dondurulan beş yıllık ön izin süresi içerisinde de dondurma sebeplerinin ortadan
kalkmaması halinde, ön izin kendiliğinden sona erer. Bu durumda ön izin sahibi tarafından Bakanlıktan hiçbir hak ve
tazminat talebinde bulunulamaz. Varsa alınan teminatlar iade edilir.” cümleleri eklenmiş, on birinci fıkrasında yer alan
“veya uzatılan ön izin süreleri” ibaresi “ön izin süresi” şeklinde, “bedelleri” ibaresi “bedeli” şeklinde değiştirilmiş, on
dördüncü fıkrasının (b) bendi “İlgili idaresinden onaylı aplikasyon krokisi, ormanlık alanlarda aplikasyon krokisinin
alınamadığı hallerde tescile esas koordinatlı tapu planı ya da ölçü krokisi alır. Ayrıca, ormanlık alanlarda ilgili orman
idaresinden onaylı ağaç röleve planı alır.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “tahsislerinde”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ayrıca, kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi amacıyla yapılan tahsisler
gibi Komisyon tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm amaçlı tahsislerde” ibaresi, ikinci fıkrasının son
cümlesinde yer alan “için” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı tebligat tarihinden itibaren” ibaresi, üçüncü
fıkrasına “Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yapılan tahsislerde Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi/Turizm İşletmesi
Belgesi düzenlenmesi halinde kesin tahsiste istenilen teminat iade edilir.” cümlesi eklenmiş, altıncı fıkrasının ilk
cümlesinde yer alan “tamamlanabilmesi” ibaresi “tamamlanarak Turizm İşletmesi Belgesi alınması” şeklinde, (b)
bendi “İnşaatın en az yüzde ellisinin tamamlandığının belgelenmesi halinde, yatırımın tamamlanarak Turizm İşletmesi
Belgesi alınması için, ilk verilen süreyi geçmemek ve Bakanlıkça belirlenecek sosyal ve teknik altyapıya katılım
payının ödenmesi kaydıyla ek süre verilebilir. Ancak, verilen süreler içerisinde yatırımcı tarafından Turizm İşletmesi
Belgesi başvurusunda bulunulması üzerine yapılacak denetim sonucuna göre, yatırımın tamamlanarak Turizm
İşletmesi Belgesi alınabilmesi için Komisyonca son kez altı ayı geçmemek ve Bakanlıkça belirlenecek sosyal ve
teknik altyapıya katılım payının ödenmesi kaydıyla süre verilebilir. Verilen ek süre içerisinde de Turizm İşletmesi
Belgesi alınmaması halinde tahsis iptal edilir. Yatırımcı bu durumda herhangi bir hak ve bedel talep edemez.”
şeklinde, (c) bendinde yer alan “tamamlanabilmesi” ibaresi “tamamlanarak Turizm İşletmesi Belgesi alınması”
şeklinde, yedinci fıkranın son cümlesinde yer alan “yeni teminat” ibaresi “teminatının güncellenmesi” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “yapamazlar”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, adlarına tahsisli taşınmaz üzerinde gerçekleştirilen tesisleri bizzat veya hisselerin
tamamına sahip oldukları şirketler eliyle yaptırıp işletebilirler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “binde
biridir” ibaresi “binde iki buçuğudur” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü cümlesinde yer alan “tahsislerinde” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ve ayrıca, kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi amacıyla yapılan tahsisler gibi
Komisyon tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm amaçlı tahsislerde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesinde yer alan
“t i l d ” ü l i d l “t h i l d ” (b) b di i iki i di i ü l l i d l


