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23 Eylül 2022 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31962

YÖNETMELİK

Kültür ve Tur�zm Bakanlığından:

LÜKS ÇADIR TESİSLERİ NİTELİKLER YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, lüks çadır tes�sler�n�n yüksek kal�te standartlarında planlı ve kontrollü

gel�ş�m�n�n sağlanmasına �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, 12/3/1982 tar�hl� ve 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanunu uyarınca �lan ed�len

kültür ve tur�zm koruma gel�ş�m bölgeler� ve tur�zm merkezler� �ç�nde ya da dışında, lüks çadır tes�sler�n�n yerleş�m ve
kurulum koşullarının bel�rlenmes�ne, bu tes�sler�n yönet�m, personel ve �şletme özell�kler� �le uymak zorunda oldukları
f�z�k� şartların ve �şletmec�l�k esaslarının bel�rlenmes� �le belgelend�rme, k�ralanma ve ruhsatlandırma süreçler�ne
�l�şk�n usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 2634 sayılı Kanunun 6 ncı, 8 �nc� ve 37 nc� maddeler�ne dayanılarak

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Tur�zm Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünü,
c) İlg�l� �dare: Ruhsat vermeye yetk�l� �dareler�,
ç) İşletmec�: Tur�zm tes�s�n� kend� nam ve hesabına �şleten gerçek veya tüzel k�ş�y�,
d) Kanun: 2634 sayılı Kanunu,
e) Kom�syon: Bu Yönetmel�k uyarınca oluşturulan Lüks Çadır Kom�syonunu,
f) Lüks çadır: Doğada lüks ve konforlu konaklama �mkânı sunan, temels�z ahşap platform üzer�ne, doğal ışık

alacak şek�lde düzenlenen, doğa ve hava etk�ler�ne karşı korunaklı, �lg�l� akred�tasyon kuruluşlarından sert�f�ka almış
yangına dayanıklı, ses ve su geç�rmeyen çadır malzemes� kullanılan, n�tel�kl� tefr�ş dekorasyon malzemeler� kullanılan
bez çadırlar, bell tent, yurt, domme, bubble, safar� çadırı, çatısı açılab�len ya da yarı açık çadırları,

g) Lüks çadır tes�s�: Yerleş�m tasarım ve yönet�m planı �le koşulları bel�rlenen, doğal çevre �le uyumlu, doğal
peyzajların çeş�tl� ve yen�l�kç� b�r şek�lde değerlend�r�ld�ğ�, kalıcı yapı �çermeyen, temels�z, gerekl� güvenl�k tedb�rler�
alınan �y� donanımlı geç�c� lüks çadırlarda gel�şm�ş h�zmet sunan, aralarında en az y�rm� metre mesafe bırakılmak
koşulu �le en fazla kırk dokuz konaklama ün�tes� �çeren tes�sler�,

ğ) Tes�s: Lüks çadır tes�s�n�,
h) Tur�zm �şletmes�: Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel k�ş�ler tarafından b�rl�kte veya ayrı ayrı

gerçekleşt�r�len ve tur�zm sektöründe faal�yet gösteren t�car� �şletmeler�,
ı) Tur�zm �şletmes� belges�: Bu Yönetmel�kte n�tel�kler� bel�rt�len tur�zm �şletmeler�ne �şletme aşamasında

ver�len belgey�,
�) Tur�zm yatırımı: Bu Yönetmel�kte n�tel�kler� bel�rt�len tur�zm tes�sler�n� gerçekleşt�rmek �ç�n yapılan

yatırımı,
j) Tur�zm yatırımı belges�: Bu Yönetmel�kte n�tel�kler� bel�rt�len tes�sler �ç�n yatırım aşamasında ver�len

belgey�,
k) Yatırımcı: Tur�zm yatırımı belges�ne sah�p tüzel k�ş�ler�,
l) Yerleş�m tasarım ve yönet�m planı: Lüks çadır tes�sler�n�n yönet�m, yerleş�m ve kullanım koşullarını

bel�rleyen, koruma-kullanma denges� �çer�s�nde doğal kaynakların sürdürüleb�l�r kullanımını yönlend�ren, alt ve üst
yapı tes�sler�n�n uygulamalarını gösteren, hal� hazır durum üzer�nde hang� alanların ne şek�lde ve hang� maksatla
kullanılacağının veya korunacağının özel �şaretler �le göster�ld�ğ�, orman alanlarında yapılması durumunda ağaç rölöve
planını da �ht�va eden, dış sınır alanı koord�natlandırılmış uygun ölçekl� planları,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Lüks Çadır Tes�sler�n�n N�tel�kler�
Lüks çadır tes�sler�n�n genel n�tel�kler�
MADDE 5- (1) Lüks çadır tes�sler�n�n faal�yette bulunab�lmes� �ç�n bu Yönetmel�kte bel�rlenen n�tel�klerde

yapılması ve Bakanlıktan tur�zm �şletmes� belges� alması zorunludur.
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(2) Bu Yönetmel�k kapsamında aks� bel�rt�lmed�ğ� sürece, tes�s kapsamında yapılacak her türlü kapalı ün�te
temels�z ahşap platform üzer�ne, mümkün olan en az müdahaleyle, çevre dostu çadır malzemes� kullanılarak ve doğal
ekos�steme uygun olarak yapılır.

(3) Tes�s kapsamında, doğada lüks ve konforlu konaklama �mkanı sunan, doğa ve hava etk�ler�ne karşı
korunaklı, �lg�l� akred�tasyon kuruluşlarından sert�f�ka almış, yangına dayanıklı, ses ve su geç�rmeyen malzeme
kullanılan, n�tel�kl� tefr�ş dekorasyon malzemeler� kullanılan çadırlar yer almalıdır.

(4) Tes�s bünyes�nde yer alan açık alan kullanımlarında, geç�rgen zem�n malzemes� ve gerekt�ğ�nde gölgel�kler
kullanılarak düzenleme yapılab�l�r. Çevre düzenlemeler�nde beton, ç�mento, tuğla, seram�k, plast�k ve asfalt
kullanılamaz. Açık alanda kullanılan ek�pmanlar ahşap ve/veya metal malzeme olmalıdır.

(5) Tes�sler�n, orman alanlarında yapılması durumunda ağaç rölöve planının da hazırlanması zorunludur.
Tes�sler�n kurulumunda ağaç kes�lmemes� esastır. Alanın doğal dokusuna aykırılık teşk�l edecek şek�lde peyzaj
düzenlemes� yapılamaz.

(6) Konaklamaya ayrılan her b�r çadır ayrı b�r konaklama b�r�m� olarak değerlend�r�l�r ve standart konaklama
ün�tes� �k� k�ş�l�kt�r. Su�t ve a�le çadırı yapılması durumunda 31/5/2019 tar�hl� ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla
yürürlüğe konulan Tur�zm Tes�sler�n�n N�tel�kler�ne İl�şk�n Yönetmel�ktek� hesaplama yöntem� geçerl�d�r. Konaklama
ün�teler� arasında en az y�rm� metre mesafe bırakılması zorunludur.

(7) Konaklama ün�teler� har�c�nde, tes�s bünyes�nde kullanılan d�ğer çadır t�pler�ne uyumlu olmak koşuluyla,
tes�s yönet�c�ler�n�n gerekt�ğ�nde kalması �ç�n b�r adet çadır daha yapılab�l�r.

(8) Mutfak, çamaşırhane, atık b�r�kt�rme ek�pmanları, atık geç�c� depolama alanı, ahır alanları, kompost
alanları ve benzer� h�zmet ün�teler�, tekn�k zorunluluklar gereğ� ahşap malzeme kullanılmamak koşulu �le prefabr�k,
sökülüp takılab�l�r çel�k prof�l, konteyner olab�l�r. Bu ün�teler�n her b�r� ell� m ’y� geçemez. Bu b�r�mler yer seç�m�,
fonks�yonlar arası olumsuz b�r etk�leş�m olmayacak şek�lde kurgulanmalıdır.

(9) Aynı tes�s alanı �çer�s�nde farklı kullanım türler�ne �z�n ver�lmez. Tes�s �çer�s�ndek� ün�teler, amacı dışında
kullanılamaz.

(10) Tes�slerde müşter� yatak kapas�tes�n�n en az %50’s�ne denk gelen sayıda personel �st�hdamı zorunludur.
(11) Tes�s genel�nde kullanılacak her türlü tem�zl�k malzemes� (yüzey tem�zley�c�ler, bulaşık deterjanı,

şampuan ve duş jeller� ve benzer�) ve tes�sten atık olarak çıkacak her türlü malzeme (ambalaj, saklama kapları, çöp
poşet� ve benzer�) doğada b�yoloj�k olarak parçalanab�l�r ve çevre dostu olmalıdır.

(12) Kullanılan tüm elektr�k ve mekan�k tes�satın, yüksek enerj� tasarruflu ve çevreye duyarlı olması
zorunludur.

(13) Enerj� tem�n�nde yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının terc�h ed�lmes� esastır.
(14) Tes�s alanının sınırları ç�t veya d�ğer doğal sınırlayıcılar �le net b�r şek�lde bel�rlenmel�d�r.
(15) Tes�s alanındak� aydınlatmanın tes�s�n �çer�s�nde bulunduğu doğal alana ve vahş� yaşama zarar vermes�n�n

ve ışık k�rl�l�ğ�n�n önüne geç�lmes� amacıyla; zaman ayarlı, harekete duyarlı, �ht�yaç duyulan lümende, hedef bölgey�
aydınlatacak n�tel�kte odaklanmış ve monokromat�k aydınlatma ek�pmanlarının kullanılması ve vahş� yaşamı daha
fazla etk�leyen beyaz ve mav� ışık tonlarının kullanımı yer�ne, amber, sarı veya yeş�l renkl� aydınlatmaların
kullanılması gerekmekted�r.

(16) Tes�s �çer�s�nde kurgulanacak olan açık hava yürüyüş yollarının en az yüzde seksen� �k� metreden gen�ş
olmayacak şek�lde doğal dokuya uyumlu malzeme kullanılarak yapılmalıdır. Geç�rgen olmayan yüzeyler tasarlanamaz.

(17) Lüks çadır tes�sler�n�n zorunlu ün�teler�nde aşağıdak� asgar� n�tel�kler aranır:
a) Konaklama b�r�mler�; temels�z ahşap platform üzer�ne, çadır malzemes� kullanılarak, doğal ışık alacak

şek�lde ve banyolu olarak düzenlen�r. Uygun tefr�ş elemanlarıyla rahat kullanım �mkânı vereb�lecek şek�lde dekore
ed�l�r. Odalarda tekn�k normlara uygun yatak, k�ş� başı b�r yastık, yastık kılıfı, çarşaf, �kl�m koşullarına göre p�ke veya
yorgan, yatak başucu sehpası veya benzer� düzenleme, genel aydınlatma, pr�z, tuvalet masası veya benzer� düzenleme,
gece lambası, en az �k�l� atık b�r�kt�rme ek�pmanı, m�n�bar, müşter�ler�n sıcak �çecek hazırlamasına �mkan sağlayan
donanım ve serv�s �kram malzemeler�, kıymetl� eşya kasası, �kl�m koşullarına göre ısıtma ve soğutma s�stem�, elb�se
dolabı veya benzer� düzenleme bulunur. Oda ve banyolarda bulunan donanım ve c�hazların kullanımına, tes�ste yer
alan ün�telere ve ver�len h�zmetlere �l�şk�n b�lg�lend�rme sağlanır. Banyolarda, suyun yayılımını engelley�c� önlemler
alınır; v�tr�f�ye, armatür, batarya, duş donanımı, ayna, pr�z, en az �k�l� atık b�r�kt�rme ek�pmanı, on beş adet buklet
malzemes� �le el, banyo ve ayak havlusu bulundurulur. Oda serv�s h�zmet� ver�l�r. Kes�nt�s�z sıcak ve soğuk su bulunur.

b) Kabul holü/reseps�yon; açık veya kapalı olarak düzenleneb�l�r.
c) Yeme-�çme tes�s�; açık veya kapalı olarak düzenleneb�l�r.
ç) Mutfak; mutfak alanı tekn�k zorunluluklar gereğ� konteyner, ahşap bungalov ya da karavan olab�l�r.
(18) Lüks çadır tes�sler�nde çocuk oyun ün�tes�, SPA, hob� atölyes�, sağlık, güzell�k ve bakım ün�tes�, eğlence

ve spor ün�tes�, yoga ve med�tasyon alanı bulunması durumunda, bu ün�telerde sert�f�kalı veya eğ�t�ml� personel
çalıştırılması zorunludur.

(19) Konaklama b�r�mler� har�ç olmak üzere, tes�ste yer alan kullanımlarda, yaratıcı tasarımların desteklenmes�
amacıyla, yerleş�m tasarım ve yönet�m planında bel�rt�lmek koşulu �le var�ller, jeodez�k kubbel� yapılar, ağaç hamak ve
benzer� malzeme kullanılab�l�r.
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(20) Otopark alanları, tes�s müşter�ler�n�n (konaklayan veya restorana gelen) araçlarını park edeb�lecekler�
yeterl� büyüklükte tasarlanmalı ve tes�ste araç traf�ğ�nden kaynaklı ses ve egzoz oluşturmayacak şek�lde bel�rl� b�r
mesafede yer almalıdır. Müşter�ler�n otoparktan tes�se er�ş�m�, elektr�kl� araçlar ya da d�ğer doğa dostu sess�z ulaşım
araçları �le sağlanmalıdır.

Altyapı ve sert�f�kalandırma
MADDE 6- (1) Doğa ve hava etk�ler�nden korunmaya yönel�k olarak, kullanılan çadır malzemes�n�n, yangına

dayanıklılık, güvenl�k ve su geç�rmezl�k konularında sert�f�kalı olması zorunludur. Ayrıca, yılan ve akrep g�b� zeh�rl�
canlılara karşı önlem alınması zorunludur.

(2) Şebeke suyu dışında su kaynağı kullanılması hal�nde Sağlık Bakanlığı ya da �lg�l� beled�ye başkanlıklarına
bağlı su ve kanal�zasyon �dareler� tarafından, suyun �ç�leb�l�rl�ğ�/kullanılab�l�rl�ğ�ne �l�şk�n uygunluk yazısı alınması
zorunludur.

(3) Atık su bertarafında tes�s bünyes�nden kaynaklanan evsel n�tel�kl� atık suların çevresel ve sosyoekonom�k
özell�kler� d�kkate alınarak çevre ve �nsan sağlığına zarar vermeyecek şek�lde İl Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ�
Müdürlüğünce uygun görülecek arıtma ve/veya bertaraf yöntemler� uygulanır.

(4) Katı atıklar açısından; 12/7/2019 tar�hl� ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık
Yönetmel�ğ� doğrultusunda atıkların türler�ne göre en az �k�l� b�r�kt�r�lmes� ve geç�c� depolanmasına yönel�k sıfır atık
yönet�m s�stem�n�n kurularak sıfır atık belges�n�n alınması zorunludur.

(5) Tabelaların;
a) Gerek tes�se er�ş�m �ç�n gerekse tes�s alanı �çer�s�nde yanıltıcı olmayacak şek�lde açıkça kurgulanması,

�şletmen�n adını açıkça bel�rtmes� ve yönlend�rme, b�lg�lend�rme ve uyarı amaçlarını karşılaması,
b) Tes�s alanının sınırlarının, �çerd�ğ� yapıların, yolların, mutfak, tuvalet ve benzer� tes�sler�n ve özell�kle ac�l

durumda başvurulması gereken (rev�r, yangın odası ve benzer�) yerler�n konumlarını net b�r şek�lde gösteren b�r
krok�n�n m�saf�rler�n göreb�leceğ� şek�lde yerleşt�r�lmes�,

c) Tes�s�n konumlandığı doğal alana (b�tk� türler�, hayvan türler� vesa�re) da�r b�lg�lend�r�c� ve uyarıcı olacak
şek�lde yerleşt�r�lmes�,

zorunludur.
(6) Afet ve yangın güvenl�ğ� açısından;
a) Tes�s kapsamında yangın, güvenl�k ve sele yönel�k önlemler�n alınması ve tüm afet durumlarını �çeren ac�l

durum plan/planlarının hazırlanması,
b) İşletmede tüm personel�n, yangın ve yangın söndürme konusunda eğ�t�m alması,
c) Konaklama b�r�mler� dah�l tes�s�n tüm b�r�mler�nde yangın alarm ve söndürme ek�pmanı bulunması,

bunların bakım ve değ�ş�m�n�n uygun zamanlarda gerçekleşt�r�lmes�,
ç) Yangın söndürme amacıyla kullanılacak b�r su deposunun her zaman dolu olacak şek�lde tes�ste bulunması,
d) Ac�l durumda �lk yardım müdahales� uygulamaya yönel�k �lk yardım sert�f�kası almış b�r görevl�n�n her

zaman tes�ste bulunması, �lk yardım malzemeler�n�n her b�r�mde hazır bulunması ve �çer�s�nde yılan ve böcek
sokmalarına müdahale ed�lmes� �ç�n zeh�r em�c� pompa bulunması,

zorunludur.
Planlama
MADDE 7- (1) K�ralamaya konu ed�len, orman vasıflı olanlar dâh�l Haz�ne taşınmazları �le tesc�l� mümkün

olan Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak� yerlerde, lüks çadır tes�sler� Bakanlıkça uygun görülen yerleş�m tasarım ve
yönet�m planları uyarınca yapılır.

(2) Lüks çadır tes�sler�n�n özel mülk�yette yapılab�lmes� �ç�n yerleş�m tasarım ve yönet�m planlarının yanı sıra
�lg�l� mevzuat uyarınca �mar planlarının da onaylanması zorunludur. Bu tes�sler�n m�ll� park, tab�at parkı �le 21/7/1983
tar�hl� ve 2863 sayılı Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulunan s�t alanları �çer�s�nde yer
alması durumunda, �lg�l� kurum, kurul ve kom�syonların olumlu görüşü alınması, bununla b�rl�kte yerleş�m tasarım ve
yönet�m planının yanı sıra 2863 sayılı Kanun ve �lg�l� yönetmel�kler� uyarınca koruma amaçlı �mar planı yapılması da
zorunludur. Ayrıca tesc�ll� taşınmaz kültür varlığı parsel� �le bunların korunma alanları �çer�s�nde yer alması
durumunda �lg�l� Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşünün alınması zorunludur.

Yerleş�m tasarım ve yönet�m planı
MADDE 8- (1)Yerleş�m tasarım ve yönet�m planı Bakanlıkça yapılır/yaptırılır ya da gerçek veya tüzel k�ş�ler

tarafından yapılarak Bakanlığa sunulur.
(2) Bakanlığa değerlend�r�lmek üzere sunulan yerleş�m tasarım ve yönet�m planı tekl�f� kapsamında;
a) Tes�ste, hang� alanların ne şek�lde ve hang� maksatla kullanılacağı veya korunacağı hal�hazır durum

üzer�nde koord�natlanarak göster�l�r.
b) Yapılacak ün�teler�n büyüklükler� �le kullanılacak çadır malzemes� ve d�ğer malzemeler bel�rt�l�r, detay

ç�z�mler� eklen�r.
c) Yer altı altyapı ve su tem�n� ağları, kanal�zasyon, elektr�k, er�ş�m ve park projeler� hazırlanır.
ç) Tes�s kapsamında yer alacak d�ğer kullanımlar (jakuz�, mutfak, banyo-tuvalet, depolama alanı ve benzer�)

tanımlanır.
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d) Konaklama dışında ver�lecek h�zmetlere da�r (spa, restoran ve benzer�) tanımlamalar yapılır.
(3) Yerleş�m tasarım ve yönet�m planı ek�nde, �k�nc� fıkrada yer alan belgeler�n yanı sıra fotoğraf albümü ve

drone çek�mler� veya üç boyutlu fotogerçekç� �llüstrasyonlar �le özel tur�zm b�ç�m� ve sunulacak h�zmetlere
er�ş�leb�l�rl�k sorunlarına da�r çözüm öner�ler�n�n doğal çevre üzer�ndek� olası etk�ler�ne �l�şk�n açıklama raporu �let�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
K�ralama, Belgelend�rme ve Denet�m

Kom�syonun oluşumu, görevler� ve çalışma esasları
MADDE 9- (1) Kom�syon; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı

başkanlığında, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Kontrolörler Kurulu Başkanı, Tur�zm İşletmeler� Belgelend�rme
ve Gel�şt�rme Da�re Başkanı, Araz� Tahs�s Da�re Başkanı, Yatırım Gel�şt�rme ve Planlama Da�re Başkanı ve �lg�l� Da�re
Başkanlıklarının bağlı olduğu genel müdür yardımcılarından oluşur.

(2) Kom�syon, yerleş�m tasarım ve yönet�m planı tekl�fler�, �ht�lafa düşülen konuları ve alanda f��len yapılacak
değ�ş�kl�kler� değerlend�rmekle yükümlüdür.

(3) Kom�syon sekretaryası, Tur�zm İşletmeler� Belgelend�rme ve Gel�şt�rme Da�re Başkanlığı tarafından
yürütülür.

(4) Bakanlıkça yapılan/yaptırılan veya Bakanlığa sunulan yerleş�m tasarım ve yönet�m plan tekl�fler�,
kom�syon davet yazısı ek�nde, gündem �le b�rl�kte kom�syonda yer alan Başkanlıklarına �let�l�r.

(5) Kom�syon tüm üyeler�n katılımıyla toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu �le alır. Karşıt
oylar ayrıntılı gerekçelerle bel�rt�l�r. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde Başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar
ver�lm�ş olur.

(6) Gerekl� görülen hallerde, görüşüne başvurmak üzere Kom�syona Hukuk H�zmetler� Genel Müdürü veya
konunun uzmanı çağrılab�l�r.

(7) Kom�syon kararları Bakan Onayı �le kes�nleş�r.
(8) Kes�nleşen kom�syon kararı uyarınca Genel Müdürlükçe uygunluğu tasd�k ed�len planlar, belgelend�rme

�şlemler� başlatılmak üzere �lg�l� b�r�me �let�l�r. Uygun bulunmayan planların ret gerekçeler� tekl�f sah�b�ne tebl�gatla
b�ld�r�l�r.

Tur�zm yatırımı belges�
MADDE 10- (1) Tur�zm yatırımı belges� ver�lmes� �ç�n yapılan başvurularda aşağıda bel�rt�len b�lg� ve

belgeler aranır:
a) Taleb�n gerçek k�ş� adına yapılması hal�nde Türk�ye Cumhur�yet� k�ml�k numarası, tüzel k�ş�l�k adına

yapılması hal�nde t�caret s�c�l veya MERSİS numarası ve verg� k�ml�k numarası.
b) Tes�s�n adı, yer�, süres�, kapas�tes�, yen� yatırım veya yen�leme olduğuna �l�şk�n beyanlar �le kısm� tur�zm

�şletmes� veya tur�zm �şletmes� belges� başvurusuna kadar �şletme faal�yet� göster�lmeyeceğ�ne �l�şk�n taahhüt.
c) Başvuru sah�b�n�n gerçek k�ş� olması durumunda �mza beyannames� veya üzer�nde �mza bulunan Türk�ye

Cumhur�yet� k�ml�k kartı örneğ�.
ç) İs�m tesc�l� yapılmış �se tesc�le �l�şk�n belge.
d) Yatırımın kamu taşınmazı üzer�nde yapılması durumunda; yatırımcı, yatırım süres�, türü ve kapas�tes�

konularında �lg�l� kurum veya kuruluşun uygunluk yazısı.
e) Tahs�sl� kamu taşınmazları har�ç tapu örneğ�, taleb�n mülk�yet sah�b� dışındak� gerçek veya tüzel k�ş�lerce

yapılması hal�nde yatırıma konu taşınmazda talep ed�len tes�s�n yapılmasına �z�n veren sözleşme veya muvafakatname
�le mal sah�b� gerçek k�ş� �se �mza beyannames� veya üzer�nde �mza bulunan Türk�ye Cumhur�yet� k�ml�k kartı örneğ�,
tüzel k�ş� �se MERSİS numarası veya t�caret s�c�l numarası.

f) Mülk�yet� farklı k�ş�lere a�t taşınmazların plan kapsamına alınması hal�nde, �lg�l� mal�kler�n planlamaya
�l�şk�n noter tasd�kl� muvafakatnames�.

g) Tahs�sl� kamu taşınmazları har�ç �mar durumunu gösteren belge veya yazı.
ğ) Yerleş�m tasarım ve yönet�m planı ve ekler�.
(2) Tur�zm yatırımı belgel� tes�sler�n �şletmeye açılma süres�, yatırım belges� ver�lmes�nden �t�baren �k� yıla

kadar olmak üzere, yatırımın özell�kler� ve yatırıma başlama koşulları d�kkate alınarak Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
Bu süre, belge sah�b�n�n taleb� üzer�ne, başlangıçta ver�len yatırım süres�n� geçmemek kaydıyla b�r defaya mahsus
uzatılab�l�r. Yatırımın kamu taşınmazı üzer�nde yapılması durumunda, yatırım süres� ve bu süren�n uzatılması
konusunda �lg�l� kurum veya kuruluşun görüşü doğrultusunda �şlem tes�s ed�l�r.

(3) Tur�zm yatırımı belgel� tes�slere �l�şk�n, �şletmeye açılma süres� uzatımı, kısm� tur�zm �şletmes� belges�
veya tur�zm �şletmes� belges� düzenlenmes� veya yatırım belges� �ptal �şlemler� devam ett�ğ� sürece tur�zm yatırımı
belgel� olarak kabul ed�l�r.

(4) Bakanlık tarafından kabul ed�leb�l�r, kamudan kaynaklanan f��l� veya hukuk� �mkânsızlık durumunun veya
mücb�r sebepler�n ortaya çıkması hal�nde, yatırımcının taleb� üzer�ne, bu sebepler�n ortadan kalkmasına kadar geçecek
süre boyunca yatırım süreler� dondurulur.

(5) İşletme faal�yet� gösteren tes�sler �ç�n tur�zm yatırımı belges� taleb�nde bulunulamaz.
(6) İmar durumunda bel�rt�len kullanım amacına aykırı başvurulara tur�zm yatırımı belges� düzenlenmez.
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Tur�zm yatırımı belges�nden kısm� tur�zm �şletmes� belges�ne veya tur�zm �şletmes� belges�ne geç�ş
MADDE 11- (1) Tur�zm yatırımı belgel� tes�s�n kısmen veya tamamen �şletmeye açıldığının tesp�t ed�lmes�

veya belge sah�b� tarafından b�ld�r�lmes� hal�nde; belgede bel�rt�len süreye bakılmaksızın yatırım süres� sona erer. Bu
durumda, Bakanlık tarafından tes�se kısm� tur�zm �şletmes� belges� veya tur�zm �şletmes� belges� düzenlenmes�ne esas
süreç başlatılarak, belge sah�b�nden aşağıda bel�rt�len b�lg� ve belgeler �sten�r:

a) Tes�s�n �şletmeye açık ve kapalı olduğu dönemler.
b) İlg�l� yerel �dareden, yangına karşı gerekl� önlemler�n alındığını gösteren �tfa�ye raporu.
(2) Tur�zm yatırımı belges� alınmadan doğrudan kısm� tur�zm �şletmes� belges� veya tur�zm �şletmes� belges�

başvurusu yapılamaz.
(3) İlg�l� yerel �dareden, yangına karşı gerekl� önlemler�n alındığını gösteren �tfa�ye raporu alınmadan tes�sler

�şletmeye açılamaz.
Tur�zm belges� �şlemler�
MADDE 12- (1) Belgelend�r�lmeye �l�şk�n tüm başvurular �le tüzel k�ş�ler�n talep ve b�ld�r�mler�ne �l�şk�n

d�ğer başvurular e-Devlet üzer�nden yapılır. Bu madde kapsamında olan ancak e-Devlet üzer�nden yapılmayan f�z�k�
başvurular değerlend�r�lmeye alınmadan başvuru sah�b�ne �ade ed�l�r.

(2) Bakanlık tarafından başvuru evrakı �ncelenerek uygun görülmeyen başvurular gerekçes� bel�rt�lerek
redded�l�r.

(3) Başvuru evrakının �ncelenmes� sonucunda;
a) Yatırım belges� talepler� �le tur�zm �şletmes� belges�nden kısm� tur�zm �şletmes� belges�ne geç�ş talepler�nde

evrak üzer�nden yapılan �ncelemede, başvurusu uygun görülenler belgelend�r�l�r.
b) Tur�zm yatırımı belgel� tes�sler�n kısm� tur�zm �şletmes� belges� veya tur�zm �şletmes� belges�ne

geç�şler�nde, başvuru evrakı uygun görülenler denet�m programına alınır. Yapılan belgelend�rme denet�m� sonucunda
g�der�leb�l�r eks�kl�kler�n tesp�t ed�lmes� hal�nde belge sah�b�ne b�r defaya mahsus olmak üzere otuz gün süre ver�l�r.

(4) Bakanlıktan tur�zm �şletmes� belges� almayan tes�sler faal�yette bulunamaz. Kısm� tur�zm �şletmes� belges�
veya tur�zm �şletmes� belges� düzenlend�kten sonra, başka b�r �şleme gerek kalmaksızın belge tar�h�nden �t�baren on
beş gün �ç�nde yetk�l� �dare tarafından �şyer� açma ve çalıştırma ruhsatı ver�l�r. İşyer� açma ve çalışma ruhsatının b�r
örneğ�n�n belge sah�b� tarafından on beş gün �ç�nde Bakanlığa gönder�lmes� zorunludur.

(5) İşyer� açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen kurum veya kuruluş, ruhsata �l�şk�n her türlü değ�ş�kl�k veya
�ptal �şlem�n� Bakanlığa b�ld�rmekle yükümlüdür.

(6) Yerleş�m tasarım ve yönet�m planı değ�ş�kl�ğ� yapılmadığı sürece kapas�te artırımı talep ed�lemez. Kapas�te
değ�ş�kl�ğ� taleb�nde bulunulması hal�nde, 6 ncı, 7 nc� ve 8 �nc� maddelere göre �şlem yapılır. Tur�zm �şletmes� belgel�
veya kısm� tur�zm �şletmes� belgel� tes�slerde belge sah�b� tarafından tur�zm belges�nde bel�rt�len çadır kapas�tes�ne
uyulması zorunludur.

(7) Tur�zm belges� �ptal ed�len ve �ptal �şlem�ne yönel�k dava sürec� devam eden tes�slere �l�şk�n belge
talepler�, dava sonuçlanmadan değerlend�r�lmez.

Belge devr�, �şletmec� şerh� ve belge sah�b� veya �şletmec� b�lg�ler�n�n değ�ş�kl�ğ�
MADDE 13- (1) Tur�zm yatırımı belges�n�n farklı gerçek veya tüzel k�ş�lere devr� taleb�nde bulunulması veya

belgeye konu yatırımın devred�ld�ğ�n�n Bakanlıkça tesp�t� hal�nde, 10 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c), (ç),
(d) ve (e) bentler�nde bel�rt�len belgeler �sten�r.

(2) Kısm� tur�zm �şletmes� belges�n�n veya tur�zm �şletmes� belges�n�n farklı b�r gerçek k�ş�ye veya ş�rkete
devr� veya ana faal�yet konusuna �l�şk�n �şletmec� şerh� talepler�nde ya da f��len bu durumun gerçekleşt�ğ�n�n tesp�t�
hal�nde, 10 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (c), (ç) ve (d) bentler�nde bel�rt�len belgeler �le adına belge devr�
yapılacak veya �şletmec� şerh� düşülecek k�ş� adına düzenlenm�ş �şyer� açma ve çalışma ruhsatı �sten�r.

(3) Belge sah�b� veya �şletmec� ş�rket�n t�caret unvanının tad�l� veya değ�ş�kl�ğ� ya da ş�rket türünün değ�ş�kl�ğ�
durumunda, 10 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�nde bel�rt�len belge �sten�lerek tur�zm belges� güncellen�r.
Kısm� tur�zm �şletmes� veya tur�zm �şletmes� belgel� tes�sler�n ana faal�yet konusu dışında alt ün�teler�n�n
�şletmec�ler�n�n belgeye şerh düşülmes� talepler�nde sadece 10 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (c) ve (d)
bentler�nde sayılan belgeler �sten�r.

(4) İlg�l� kurum ve kuruluşun �zn�yle kamu taşınmazı üzer�nde gerçekleşt�r�len �şletmeler veya yatırımlarda
�lg�l� kurum veya kuruluşun görüşü üzer�ne yürütülen �şlemler har�ç olmak üzere Bakanlık tarafından yürütülen �dar�
�şlemler belge devr� talepler�n�n değerlend�r�lmes�n� engellemez.

(5) Mahkeme kararı �le belges� �hya ed�len tes�slere �l�şk�n belge devr� talepler�, dava sonuçlanıp karar
kes�nleşmeden değerlend�r�lmez.

Tanıtım, b�lg�lend�rme ve f�yat tar�feler�
MADDE 14- (1) Bakanlık tarafından düzenlenen plaket, müşter�n�n kolayca göreb�leceğ� b�r yerde

bulundurulur.
(2) Tes�s tanıtımı Bakanlıktan alınan belgeye uygun olarak yapılır. Belgel� tes�sler�n tur�zm belges�nde

bel�rt�len �s�m ve tür esas alınarak tanıtım yapılması zorunludur. Tes�s tanıtımında tüket�c� hakları açısından doğru
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b�lg�lere yer ver�l�r; yanıltıcı olab�lecek veya ülke tur�zm�n� zedeleyecek tanıtımlarda bulunulamaz. Tes�s tanıtımında,
belgelend�r�ld�ğ� sınıfın dışında algı yaratacak şek�lde yıldız s�mges�n� çağrıştıracak semboller kullanılamaz.

(3) Tes�s �sm�nde, kapas�tes�nde yer almayan ün�telere �l�şk�n ter�mler kullanılamaz.
(4) Belgel� tes�sler, Bakanlık tarafından �stenen her tür b�lg� ve belgey� zamanında �braz etmekle yükümlüdür.
(5) Belgel� �şletmeler�n uygulayacakları f�yat tar�feler� Bakanlık tarafından onaylanır.
Tur�zm belges�n�n �ptal�
MADDE 15- (1) Kanunun belge �ptal�ne �l�şk�n maddes�nde açıklanan nedenlerden en az b�r�n�n

gerçekleşt�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� durumunda tes�sler�n belges� �ptal ed�l�r.
(2) Tur�zm yatırımı belges�nde bel�rt�len �şletmeye açılma süres� sona erd�ğ�nde tur�zm yatırım belges� �ptal

ed�lm�ş sayılır. Ancak süre sona ermeden �şletmeye açılma süre uzatımı başvurusu veya kısm� tur�zm �şletmes� veya
tur�zm �şletmes� belges� düzenlenmes�ne veya tur�zm yatırımı belges�n�n �ptal�ne �l�şk�n �şlemler�n bulunması hal�nde
�şlemler sonuçlanıncaya kadar tes�s tur�zm yatırımı belgel� olarak kabul ed�l�r.

(3) İşletmeye açılan tur�zm yatırımı belgel� tes�se, bu Yönetmel�k kapsamında kısm� tur�zm �şletmes� belges�
veya tur�zm �şletmes� belges� düzenlenememes� hal�nde tur�zm yatırımı belges� Kanunun 34 üncü maddes� hükmü
uyarınca �ptal ed�l�r.

(4) Kısm� tur�zm �şletmes� veya tur�zm �şletmes� belges� geçerl�l�k süres� b�r yıldır ve bu süre sona ermeden
yen�lenmes�ne �l�şk�n e-Devlet üzer�nden başvuru yapılmaması hal�nde belge �ptal ed�lm�ş sayılır. Başvuru sonucunda,
yapılan denet�mde belgelend�r�lmes�ne esas n�tel�kler�n� koruyan tes�sler�n belges�n�n devamı sağlanır, eks�kl�k tesp�t
ed�lmes� hal�nde, Kanun uyarınca uygulanacak �şlemler saklı kalmak kaydıyla, eks�kl�kler�n g�der�leb�lmes� �ç�n b�r
defaya mahsus otuz gün süre ver�l�r. Ver�len süre sonunda eks�kl�kler�n g�der�ld�ğ�n�n tesp�t� hal�nde tes�s�n belges�n�n
devamı sağlanır, aks� takd�rde �ptal ed�l�r.

(5) Bakanlığın �zn� olmadan ve yerleş�m tasarım ve yönet�m planı değ�ş�kl�ğ� yapılmaksızın �lave yapılaşma �le
kapas�te değ�ş�kl�ğ� yapıldığının tesp�t ed�lmes� ve Bakanlıkça ver�lecek süre �çer�s�nde tes�s�n uygun hale
get�r�lmemes� hal�nde, �şletmeye esas n�tel�ğ�n� kaybetm�ş olması neden�yle tur�zm belges� �ptal ed�lerek faal�yet�ne
son ver�l�r.

(6) Yerleş�m tasarım ve yönet�m planına aykırı �nşa ed�len tes�sler�n belges� �ptal ed�l�r ve aykırılığa neden olan
unsurlar otuz gün �ç�nde �lg�l� �dares�nce yıkılır. Bu tes�sler başka b�r tür adı altında yen�den belgelend�r�lemez.

K�ralama
MADDE 16- (1) Orman vasıflı olanlar dâh�l Haz�ne taşınmazları �le tesc�l� mümkün olan Devlet�n hüküm ve

tasarrufu altındak� yerlerde, �mar planı gerekmeks�z�n, alan koord�natları bel�rt�lmek suret�yle, 21/7/2006 tar�hl� ve
26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Tur�zm Yatırımlarına Tahs�s� Hakkında Yönetmel�k
hükümler� uyarınca Bakanlık tarafından y�rm� yılı geçmemek üzere k�ralama yapılab�l�r. Bu k�ralamalar �ç�n ön �z�n
süres� altı ay olarak uygulanır. Yatırımcı ön �z�n süres� �ç�nde anılan Yönetmel�kte bel�rt�len ön �z�n yükümlülükler� �le
b�rl�kte yerleş�m tasarım ve yönet�m planı hazırlatarak Bakanlığa sunmak zorundadır. Planın Bakanlıkça uygun
bulunmasını tak�ben aynı Yönetmel�k hükümler� uyarınca yatırımcı adına k�ralama yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yönetmel�ğ�n uygulanmasına �l�şk�n esaslar
MADDE 17- (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, Tur�zm Tes�sler�n�n N�tel�kler�ne İl�şk�n

Yönetmel�k �le Kamu Taşınmazlarının Tur�zm Yatırımlarına Tahs�s� Hakkında Yönetmel�ğ�n bu Yönetmel�ğe aykırı
olmayan hükümler� uygulanır.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütler� g�dermeye Bakanlık yetk�l�d�r.
Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kültür ve Tur�zm Bakanı yürütür.

 
 


