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1) Turizmi Teşvik Kanunu 

2634 Turizmi Teşvik Kanunu’nun amacı; turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı 

ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Bu Kanun, turizm hizmeti ile bu 

hizmetin gereği kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespiti ile 

geliştirilmelerine, turizm yatırım ve işletmelerinin teşvik edilmesine, düzenlenmesine ve denetlenmesine 

ilişkin hükümleri kapsar. 

 Bu kanunda yer alan bakanlık Kültür ve Turizm bakanlığıdır, kanun kapsamında Kültür ve Turizm Koruma 

ve Gelişim Bölgeleri Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilen alan olarak belirlenmiş aynı zamanda 

Turizm Merkezleri de Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilen alan olarak belirlenmiştir. Değişiklikten 

önce bu tespit edilen alanlar Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilirdi. 

Kültür ve Turizm Toruma 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 bölgelerinde alanın bütüncül bir anlayışla 

korunmasının, geliştirilmesinin, sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin özel 

sektör iş birliği ile sağlanması amacıyla, Bakanlık tarafından adına tahsis yapılanların katılımıyla turizm 

hizmetleri yönetim birlikleri kurulmasında Bakanlık yetkilidir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve 

esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

2) Zorunluluklar 

A. Turizm sektöründe; bu Kanun ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve 

haklardan yararlanabilmek için Bakanlıktan turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi 

alınması zorunludur. 

• Turizm Yatırım Belgesi: Turizm sektöründe yatırım yapana tespit edilen yatırım dönemi için 

Bakanlıkça verilen belge. 

• Turizm İşletmesi Belgesi: Basit konaklama tesisleri hariç olmak üzere, turizm sektöründe 

faaliyet gösteren turizm işletmelerine Bakanlıkça verilen belge. 

B. Belgeli yatırımların, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde tamamlanarak işletmeye açılması 

zorunludur. Ancak, Bakanlıkça bu süre uzatılabilir. 

C. 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. 

D. Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen konaklama işletmelerinin, iptal kararının 

tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde yeniden turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur. 

E. Kamu kurum veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetler evi ve ordu evleri için Bakanlıktan 

turizm belgesi alınması zorunlu değildir. 

F. 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.  
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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. 

Butik oteller ve özel konaklama tesisleri hariç oda sayısı onbeş ve altında olan turizm işletmesi belgeli 

konaklama işletmeleri ile turizm işletmesi belgeli plaj işletmeleri 19 uncu madde hariç bu Kanuna, 

24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 178 inci maddesine, 5/1/1961 tarihli ve 222 

sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 61 inci maddesine ve 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve 

İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 9 uncu maddesine tabidir. Ancak bu işletmeler için 4250 sayılı Kanunun 

9 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki mesafe şartı aranır. 

3) Doğal Turizm Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması 

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde; Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki yerlerin kamu yararına korunmasına veya kamu yararına kullanılmasına katkıda bulunacak yapı 

ve tesisler, bu Kanunun 3. maddesindeki belgelere sahip olmak kaydıyla, tapu kaydı aranmaksızın 8 inci 

maddedeki koşullara uygun olarak, imar planlarına göre yapılabilir ve işletilebilir. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, bölgenin 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. 

• Ücretsiz girişli günübirlik tesis ile 9 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen tesislerin Bakanlık 

tarafından yapılması halinde, ağaçlandırma ve bakım bedeli ile orman köylüleri kalkındırma geliri 

Bakanlıkça ödenmez. 

• 3621 sayılı Kanuna uygun olmak kaydıyla, yerleşim tasarım ve yönetim planı ile koşulları 

belirlenen, doğal çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, gerekli güvenlik tedbirleri alınan iyi 

donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan geçici lüks çadır tesisleri yapılması amacıyla 

kiralama yapılabilir. Tesis kapsamında yapılacak her türlü ünite, temelsiz ahşap platform üzerine, 

mümkün olan en az müdahaleyle, çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak ve doğal ekosisteme 

uygun olarak yapılır. Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve Bakanlıktan turizm 

işletmesi belgesi almayan tesisler işletmeye açılamaz. 

• Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alınmasını müteakip, başka bir işleme gerek 

kalmaksızın onbeş gün içinde bu tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir. Bu fıkra 

kapsamında sözleşmelerine aykırı olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan 

tesislerin kira sözleşmeleri feshedilir ve taşınmazın tahliyesi sağlanır. 

• Deniz, göl ve akarsular ile kıyıları, özelliklerini bozucu ve yıpratıcı şekilde kullanılamaz. Bu 

yerlerden kum, çakıl ve taş alınması gibi çeşitli şekillerde yararlanma 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi 

Hizmetleri Kanununa göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığının görüşü alınmak kaydıyla Bakanlığın 

iznine bağlıdır. 
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4) Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı 

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde bulunan, Bakanlık tarafından 

turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen ve ilgili Bakanlığa bildirilen taşınmazlardan Kamu 

hizmetlerinde kullanılanlar ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilenler hariç, Hazinenin özel mülkiyetinde 

bulunan taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülenler üç ay içerisinde tahsis edilir, bu 

süre içinde tahsisin yapılmaması veya olumsuz görüş bildirilmemesi halinde tahsis yapılmış sayılır.  

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. Hazine mülkiyetinde yeterli alanın bulunmadığı durumlarda, 6831 

sayılı Orman Kanunu’na göre orman sayılan yerlerden; 

A)  Sağlık turizmine yönelik fizik tedavi tesisi veya rehabilitasyon merkezi tesislerini kapsayan 

konaklamalı tesisler yapılabilmesi için iklimsel ve çevresel zorunluluk bulunan, 

B) Termal turizmine yönelik jeotermal kaynakları bulunan, 

C) Kış turizmi kapsamında uygun yapı ve tesislerin yapılabileceği yeterli pist uzunluğunu ve gerekli 

rakımı sağlayan, 

D) Eko-turizm kapsamında yer alan yayla turizmi, kırsal turizm ve benzeri turizm türlerine yönelik 

tesislerin yer alabileceği çevresel ve sosyal anlamda imkân sağlayan, 

E) Golf turizmine yönelik olarak uygun iklim yapısı ve topografik özellikler dikkate alınarak 

uluslararası standartlara uygun tesisler gerçekleştirilmesine imkân sağlayan, 

F) Kıyıların coğrafi ve fiziksel yapısı nedeniyle kumsallardan, doğal manzaradan, çevresel 

zenginlikten, biyolojik çeşitlilikten yararlanma bakımından alt yapı ve üst yapı tesisi konusunda 

kolaylık sağlayan, 

G) Kruvaziyer ve yat gibi deniz turizmine yönelik olarak kıyıdan başka bir yerde gerçekleştirilmesi 

mümkün olmayan, 

H)  Uluslararası yarışmaların yapılabileceği turizm amaçlı spor tesisleri yapılabilmesi için uygun iklim 

yapısı veya coğrafi özellikler sağlayan, 

Yerler de Tarım ve Orman Bakanlığınca, bu fıkrada belirtilen usulle Bakanlığa tahsis edilir.  

 Bu Kanuna göre tahsis edilecek orman sayılan yerlerde; 

A) Turizme tahsis edilecek alan, il genelindeki toplam orman sayılan yerlerin binde 5’ini geçemez. 

B) Yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E) 0.30’u geçemez. 

C) Turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve 

ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü 

hesabına, doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak 

kaydedilir ve kaydedilen tutar karşılığı ödenek öngörülür. Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti 

halinde, yatırımcıya turizm yatırımı veya işletmesi belgesi verilmez. 

Kamu kuruluşlarına ait olanlar, talep tarihinden başlayarak en geç 2 ay içinde Hazine adına tapuya tescil 

ve Bakanlığa tahsis edilir. Devre ilişkin şartlar ve bedel, ilgili kuruluşlar ile Hazine arasında 6830 sayılı 

İstimlak Kanununun 30 uncu maddesine göre çözümlenir. 

Uyuşmazlıkların çözümlenmemiş olması, arazinin turizm amaçlı kullanıma tahsisine engel sayılmaz. 
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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 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. 

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. 

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerindeki taşınmaz malların iktisabı, 442 

sayılı Köy Kanunu ile, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nda yer alan yabancı uyruklularla ilgili tahditlerden 

Cumhurbaşkanı kararı ile istisna edilebilir. 

5) Bilgi Verme ve Tebligat 

Belgeli yatırım ve işletmelerin turizm amaçlı kullanımının devamı kaydıyla tümünün devredilmesi veya 

kiraya verilmesi durumunda, devir veya kiralama öncesinde Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur. Tahsisli 

kamu taşınmazında yer alan belgeye konu tesisler için tahsis koşulları ayrıca uygulanır. 

Belgeli işletmeler, ülke turizminin göstergelerinin belirlenmesinde kullanılacak verileri Bakanlıkça 

belirlenen sürelerde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Belgeli yatırım ve işletmeler Bakanlıkça 

istenilen bilgi ve belgeleri verilen süre içerisinde sağlamakla yükümlüdür. 

Bakanlık, göreviyle ilgili işlemlerin tebliği için gerçek ve tüzel kişilere elektronik tebligat adresi alma 

zorunluluğu getirmeye ve bu adresin alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bu şekilde 

adres alanlara tebligatın 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 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. 

6) Turizm Kredileri 

Turizm kredileri öncelikle kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde 

yapılacak yatırımlara tahsis edilir. T.C. Turizm Bankası Anonim Şirketi kültür ve turizm koruma ve gelişim 

bölgeleri ve turizm merkezlerindeki belgeli yatırımlara tahsis edilmek üzere, yabancı kaynaklardan döviz 

kredileri alabilir. Bu kredilerin temininde; Hazine tarafından sağlanan krediler için kabul edilen şartlar 

aynen uygulanır ve bu kredilerin tahsisi ve geri ödenmesi ile ilgili genel esaslar, Maliye Bakanlığı, Bakanlık 

ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca, müştereken düzenlenir. 

7) Personel Çalıştırılması 

Belgeli işletmelerde, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir. Ancak bu şekilde 

çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin % 10'unu geçemez. Bu oran Bakanlıkça %20'ye 

kadar artırılabilir. Bu personel işletmenin faaliyete geçişinden 3 ay öncesinden itibaren çalışmaya 

başlayabilir. 
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2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 12. maddesi kapsamına giren belgeli işletmelerde 21 

yaşından küçük kişilerin çalıştırılabilmeleri o yerin en büyük mülki amirinin izni ile mümkündür. 

8) Alkollü İçki Satışı 

Belgeli işletmeler, Bakanlığın iznine bağlı olarak, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 178 inci 

maddesi ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 61 inci maddesindeki alkollü içki satışı ve 

ruhsatlarına ilişkin hükümlerin dışındadır. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 12. maddesi 

kapsamına giren Bakanlıkça belge verilen işletmelere, yanlarında veli veya vasileri olmak şartıyla 18 

yaşından küçükler de girebilir. Turizm işletmelerine bağlı ya da müstakil olarak talih oyunları 

oynatılabilecek mahallerin açılması yasaktır. Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

9) Gelecek Yıllara Sâri Taahhüt Yetkisi 

Turizm Bakanlığı, yurt dışı reklam ve fuar gibi turizm pazarlama işleri için yılı ödeneğinin %50’sini 

geçmemek ve Maliye Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla gelecek yıllara sari taahhüt ve 

sözleşmeler yapmaya yetkilidir. Bakanlık bütçesinde yer alan tanıtma amaçlı ödeneklerden yıl sonu 

itibariyle kullanılmayan tutarları, ertesi yıl bütçesine aynı amaçla kullanılmak üzere devren ödenek 

kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

10) Deniz Turizmi Tesisleri İşletmeciliği 

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 tesisleri 

işletmelerinin, iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde yeniden belge almaları zorunludur. 

11) Türk Karasuları ve Limanları Arasında Seyir Esasları 

Özel veya ticarî Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Türkiye’ye giriş ve çıkış işlemleri deniz 

hudut kapılarında yapılır. Deniz turizmi araçları için yapılan bu işlemler sonradan uğrayacakları Türk 

limanları ve kışlama yaptıkları alanlarda da geçerlidir. Deniz turizmi araçlarına Türk limanlarında yapılan 

sıhhî muamele yabancı bir limana uğramadıkları ve Türkiye’de kaldıkları sürece geçerlidir ve bunlara vize 

uygulanmaz. Ancak ölüm ve bulaşıcı hastalık halinin, en yakın liman başkanlığına veya en yakın mülki idare 

amirliğine bildirilmesi zorunludur. 

Türkiye’ye giriş işlemini tamamlamış Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçları; Türk karasuları ve 

limanları arasında serbestçe dolaşabilirler. Yabancı bayraklı veya yabancıların kullandıkları deniz turizmi 

araçları, Cumhurbaşkanınca tespit ve ilan edilen seyir haritalarına işlenmiş yasak bölgeler dışında kalan 

kıyı ve koylara gezi amacıyla yanaşabilir ve demirleyebilirler. 

Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Türkiye’ye giriş ve çıkış işlemleri ile Türk limanları 

arasında yapacakları seferler ve kışlama işlemleri ilgili idarelerince düzenlenecek belge üzerinde yapılır. 

Ancak Türk bayraklı özel deniz turizmi araçları; Türk limanları arasında yapacakları seferlerde bu belgeyi 

kullanmak zorunda değildir. Kruvaziyer gemilerde casino varsa Türk karasularında seyir esnasında kapalı 

tutulmasına ilişkin gerekli tedbirler ilgili idarelerce alınır. 
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12) Denetim Yetkisi 

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 iş birliği 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. 

13) Cezalar ve Uyarılar 

Bu Kanuna ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde gösterilen koşullara uymayan belgeli 

yatırım, işletme ve deniz turizmi araçlarının belge sahiplerine, diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla, aşağıdaki maddelerde belirtilen cezalar uygulanır. 33. maddedeki idari yaptırımlar; 30 

uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında denetim yetkisi verilenler, Bakanlık kontrolörleri ve Bakan 

tarafından yetkilendirilen kamu görevlilerince tayin edilir. 

• Belge sahibine, aşağıda belirtilen durumlarda Bakanlıkça uyarma verilir: 

• Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti. 

• Tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması. 

• Tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde 

tanıtılması. 

• 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. 

Bu Kanuna göre verilecek uyarma kesindir. 

14) Para Cezaları 

Belge sahibine, aşağıda belirtilen durumlarda ve miktarlarda idari para cezası uygulanır: 

32. maddenin birinci fıkrasının bentlerine göre verilen uyarma ve eksikliğin giderilmesi için verilen süreye 

rağmen, bu süre içinde kusur, aksaklık veya eksikliklerin giderilmediğinin tespiti veya uyarmanın tebliği 

tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı bentlere göre yeni uyarma gerektiren kusur, aksaklık veya eksikliklerin 

tespiti halinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idari para cezası.  

32. maddenin birinci fıkrasının bendine göre verilen uyarmaya rağmen otuz gün içerisinde yanıltıcı 

tanıtıma son verilmemesi halinde on dört bin Türk lirası idari para cezası. 

Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi veya 

yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idari para cezası. 
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Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde sekiz bin beş yüz Türk lirası 

idari para cezası. 

Konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt edilmesine rağmen müşterinin konaklatılmaması veya 

bu hizmetin yakın çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir işletmede verilmesinin sağlanmaması hallerinde 

hizmetin sağlanamadığı her bir oda için sekiz bin beş yüz Türk lirası idari para cezası. 

Bakanlığa bilgi verilmeksizin yatırım veya işletmenin tümünün devredilmesi, kiraya veya işletmeciye 

verilmesi hallerinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idari para cezası. 

İşletme sahibi veya sorumlusu ya da personelin kastı veya ihmali nedeniyle müşteriye karşı suç işlendiğinin 

yargı kararı ile tespiti halinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idari para cezası. 

Deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür ve/veya kapasiteye aykırı olarak faaliyette bulunması 

halinde on bin Türk lirası idari para cezası. 

Turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmenin Bakanlıkça belirlenen koşullara aykırı olarak 

faaliyette bulunması halinde on bin Türk lirası idari para cezası. 

Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde fazladan alınan ücretin yirmi katı idari para 

cezası. 

Salgın hastalık durumunda, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi 

halinde on üç bin beş yüz Türk lirası idari para cezası. 

Usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen sertifika programları çerçevesinde sertifikaların alınmaması halinde 

on üç bin beş yüz Türk lirası idari para cezası. 

32. maddenin birinci fıkrasının bendinde belirtilen uyarmayı takiben verilecek onbeş günlük süre içerisinde 

7183 sayılı Kanun kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin ibraz edilmemesi halinde on üç 

bin beş yüz Türk lirası idari para cezası. 

Deniz turizmi tesislerinin 26. maddede belirtilen süresi içerisinde turizm işletmesi belgesi almaması 

halinde yirmi bin Türk lirası idari para cezası. 

Basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin 34. maddenin birinci fıkrasının 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. 

7183 sayılı Kanun kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin art arda üç beyanname 

döneminde Bakanlığa ibraz edilmemesi halinde, birinci fıkranın I bendinde yer alan tutar iki katı olarak 

uygulanır ve on beş gün süreyle işletme faaliyeti durdurulur. 

Dört ve beş yıldızlı oteller ile dört ve beş yıldızlı tatil köyleri, özel tesis, butik oteller ve kruvaziyer liman ile 

yat limanları hariç diğer işletmeler için birinci fıkrada belirlenen para cezaları yarısı oranında uygulanır. 

Turizm işletmesi belgesi olmaksızın deniz turizmi araçlarıyla ticari faaliyette bulunanlar ile izinsiz olarak 

turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanlara mahallin en büyük mülki amiri tarafından on bin Türk lirası 

idari para cezası verilir. 

Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. 
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15) Belge İptali 

Turizm belgesi, aşağıdaki durumlarda Bakanlıkça iptal edilir: 

• Turizm belgesinde belirtilen belge sahibinin ya da işletmecinin değişmesi halinde Bakanlıkça 

verilen sürede uygun evrakın sunulmaması veya bu bent kapsamında belge sahibi değişikliğinin 

uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi. 

• Bakanlıkça verilen sürede işletme iznine esas belgenin gönderilmemesi. 

• İşletmeye açılan turizm yatırım belgeli tesise ilişkin işletme iznine esas belgenin Bakanlıkça verilen 

süre içerisinde gönderilmemesi veya bu tesislerde yapılan denetimde tespit edilen eksikliklerin 

Bakanlıkça verilen sürede giderilmemesi nedeniyle kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi 

belgesi düzenlenememesi. 

• Tür, sınıf veya kapasite değişikliği nedeniyle tesisin turizm belgesinin yeniden düzenlenmesinin 

uygun görülmesi durumunda, belge düzenlenmesi için 33. maddenin birinci fıkrasının C bendi 

hükmü uygulanmasına rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi. 

• Belgelendirilmeye esas olan ilgili kurum veya kuruluştan alınan işletme iznine esas belgenin 

geçerliliğini yitirmesi veya iptal edilmesi. 

• Yapılan denetim ya da sınıflandırma çalışması sonucunda niteliklerin önemli ölçüde kaybedilmiş 

olduğunun tespit edilmesi. 

• Kamu taşınmazı üzerinde gerçekleştirilen yatırım ve işletmelerde, taşınmazın kullanım hakkına 

esas iznin iptal edilmesi. 

• İşletme faaliyetine son verilmesi. 

• Tesisin belgelendirildiği türdeki faaliyetine son verilerek belgelendirilebilecek türler dışında 

faaliyet gösterilmesi. 

• Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde bulunan ve yapılaşma 

koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin 37. 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. 

• İşletmelerde, sertifika programları çerçevesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen 

sertifikaların olmaması ve 33. maddenin birinci fıkrasının K bendinin uygulanmasını müteakip 

Bakanlıkça verilecek otuz günlük süre içerisinde sertifika alınmaması. 

 

16) Son Hükümler 

Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girecek yönetmeliklerle düzenlenecek hususlar: 

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve  turizm merkezlerinin belirlenmesi için çalışma gruplarının 

oluşturulması, Bakanlık ile ilişkileri, görev ve yetkileri ile çalışma şekline ilişkin konular, turizm yatırımı ve 

turizm işletmesi belgelerinin verilmesi, bu işletmelerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak 

zorunda oldukları fiziki şartlar ve diğer konular, İnsan ve çevre sağlığı ile can ve mal güvenliği de dahil 

olmak üzere; belgeli yatırım ve işletmelerin belgeye esas olan vasıflarının, tarifelerinin, temizlik, intizam, 

servis, idare ve işletme tarzları ile diğer hususların denetlenmesine ve denetleme elemanlarının 

niteliklerine, atanmalarına ve yetkilerine ait konular, Deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçları yatırım 

ve işletmeciliği ile bu Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerinin uygulanmasına ilişkin Denizcilik Müsteşarlığının 

görüşü alınarak tespit edilecek hususlardır. 
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