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YÖNETMELİK

             Kültür ve Tur�zm Bakanlığından:

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA
TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölgeler�, bu bölgeler�n veya bu
bölgeler�n planlarla bel�rlenm�ş alt bölgeler� ve tur�zm merkezler�n�n �ç�nde veya dışındak� kamu taşınmazlarının
Bakanlığa tahs�s�, özel mülk�yete tab� taşınmazların kamulaştırılması, Haz�ne adına tapuya tesc�l�, yatırımcılara tahs�s�,
bağımsız ve sürekl� n�tel�kl� üst hakları da dah�l olmak üzere �rt�fak hakkı tes�s�, k�ralama, �şletme ve dev�r �şlemler� �le
bu �şlemlere �l�şk�n süre, bedel, hakların sona ermes� ve d�ğer koşullarla tur�zm amaçlı kullandırılmasına �l�şk�n usul
ve esasları bel�rlemekt�r.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölgeler�, bu bölgeler�n veya bu
bölgeler�n planlarla bel�rlenm�ş alt bölgeler� ve tur�zm merkezler�n�n �ç�nde veya dışındak� kamu taşınmazlarının
Bakanlığa tahs�s�, özel mülk�yete tab� taşınmazların kamulaştırılması, Haz�ne adına tapuya tesc�l�, yatırımcılara tahs�s�,
bağımsız ve sürekl� n�tel�kl� üst hakları da dah�l olmak üzere �rt�fak hakkı tes�s�, k�ralama, �şletme ve dev�r �şlemler� �le
bu �şlemlere �l�şk�n süre, bedel, hakların sona ermes� ve d�ğer koşullarla tur�zm amaçlı kullandırılmasına �l�şk�n usul
ve esasları kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 12/3/1982 tar�hl� ve 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanununun 8 �nc�
maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – Bu Yönetmel�kte geçen;
             a) Alt yatırımcı: Ana yatırımcıya tahs�s ed�len taşınmazlardan en az b�r�n� devralan tüzel k�ş�ler�,
             b) Ana yatırımcı: Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölges�n�n tamamı veya plânlarla bel�rlenm�ş alt
bölgeler�nde Bakanlar Kurulu Kararı �le tur�zm yatırımını plan kararıyla bel�rlenen tüm sosyal ve tekn�k altyapılarıyla
b�rl�kte gerçekleşt�recek veya gerçekleşt�r�lmes�n� sağlayacak olan gerçek veya tüzel k�ş�y�,
             c) Bakanlığa tahs�s: Kamu taşınmazlarının Kanun ve bu Yönetmel�k amaçlarına uygun olarak kullanılmak
üzere Bakanlığın tasarrufuna bırakılmasını,
             ç) Bakanlık: Kültür ve Tur�zm Bakanlığını,
             d) G�r�ş�mc�: Tur�zm yatırımı yapmak �steğ� �le Bakanlığa başvurmuş Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya
tüzel k�ş�ler �le �ş ortaklıkları ve konsors�yumları,
             e) Kamu taşınmazları: Kanun uyarınca Bakanlığa tahs�s ed�len Devlet�n hüküm ve tasarrufu altında bulunan
yerler, Haz�nen�n özel mülk�yet�nde bulunan taşınmazlar �le kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölgeler�, bu
bölgeler�n veya bu bölgeler�n planlarla bel�rlenm�ş alt bölgeler� ve tur�zm merkezler�n�n �ç�nde yer alan  orman
araz�ler�n�,
             f) Kanun: 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanunu,
             g) Kes�n tahs�s: Ön �z�n koşullarını yer�ne get�ren g�r�ş�mc�ler adına, kamu taşınmazı üzer�nde bağımsız ve
sürekl� n�tel�kl� üst hakları da dah�l olmak üzere �rt�fak hakkı tes�s� veya k�ralama ya da kullanma �zn� ver�lmes�
suret�yle kullanma hakkı ver�lmes�n�,
             ğ) Kom�syon: Bu Yönetmel�k uyarınca oluşturulan Araz� Tahs�s Kom�syonunu,
             h) Kullanma bedel�: K�ra, �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� bedel�n�,
             ı) Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m alt bölges�: Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölges� �çer�s�nde
bulunan ve 1/25000 veya daha alt ölçekl� plan �le bel�rlenen, �ç�nde tur�zm türler� �le kültür, eğ�t�m, eğlence, t�caret,
konut ve her türlü tekn�k ve sosyal altyapı alanlarından b�r veya daha fazlasını kapsayan, kend� �ç�nde alt alanlara
ayrılab�len taşınmazları,
             �) Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölges�: Tar�h� ve kültürel değerler�n yoğun olarak yer aldığı veya
tur�zm potans�yel�n�n yüksek olduğu yöreler� korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gel�ş�m� sağlamak
amacıyla değerlend�rmek üzere sınırları Bakanlığın öner�s� ve Bakanlar Kurulu Kararıyla tesp�t ve �lan ed�len
bölgeler�,
             j) Ön �z�n: Bu Yönetmel�k kapsamındak� kamuya a�t taşınmazlarla �lg�l� tur�zm amaçlı plan ve proje
gel�şt�r�lmes� �le d�ğer �şlemler�n tamamlanmasına �mkân tanınması amacıyla g�r�ş�mc� adına kes�n tahs�s aşamasına



kadar ver�len �zn�,
              k) Sosyal ve tekn�k alt yapı h�zmetler�n�n yapımı veya katılım payı: İlanen yapılacak tahs�slerden Bakanlık
tarafından bel�rlenen tahs�se konu alanlarda gerçekleşt�r�lecek sosyal ve tekn�k altyapı h�zmetler�n�n tamamının veya
b�r kısmının yapımını veya mal�yet�n�n karşılanması �ç�n toplam yatırım mal�yet�n�n b�nde on beş�nden az olmamak
üzere, g�r�ş�mc� tarafından tekl�f ed�len ve/veya müzakere sonucunda bel�rlenecek payı,
             l) Tahs�s şartnames�: Bakanlıkça her �lan dönem�nde tahs�se konu taşınmazların özel şartlarını ve genel
hükümler�n� �çeren şartnamey�,
             m) Toplam yatırım mal�yet�: Bakanlıkça yatırım türler� �ç�n her yıl bel�rlenecek b�r�m mal�yetlere göre
hesaplanacak toplam yatırım tutarını,
             n) Tur�zm bölgeler� ve alanları: 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanununda 24/7/2003 tar�hl� ve 4957 sayılı Kanun
�le yapılan değ�ş�kl�klerden önce yer�, mevk�� ve sınırları Bakanlığın öner�s� ve Bakanlar Kurulu Kararıyla tesp�t ve
�lan ed�len ve Kanunun Geç�c� 7 nc� maddes�ne göre yürürlükte olan bölgeler� ve alanları,
             o) Tur�zm merkezler�: Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölgeler� �ç�nde veya dışında, öncel�kle
gel�şt�r�lmes� öngörülen, yer�, mevk�� ve sınırları Bakanlığın öner�s� ve Bakanlar Kurulu Kararıyla tesp�t ve �lan
ed�len tur�zm hareketler� ve faal�yetler� yönünden önem taşıyan yerler� veya bölümler�n�,
             ö) Yatırımcı: Tur�zm yatırımı belges�ne sah�p tüzel k�ş�ler�
             �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Taşınmazların Bakanlık Tasarrufuna Alınması

             Tur�zme ayrılan alanlar �ç�n öncel�kle yapılacak �şlemler
             MADDE 5 – (1) Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölgeler� �le tur�zm merkezler� �ç�nde ve dışındak� kamu
taşınmazlarından tar�h�, kültürel ve doğal değerler, tur�zm potans�yel�, altyapı kolaylığı, sektörel kalkınma, planlı
gel�şme, tur�zm çeş�tl�l�ğ�, mahall� özell�kler g�b� nedenlerle öncel�kle tur�zm amaçlı değerlend�r�lmes�nde yarar
görülenler Bakanlıkça saptanır.
             (2) Bu g�b� alanlara rastlayan taşınmazların mülk�yet durumları bel�rlen�r. Kadastro çalışması yapılmamış �se
öncel�kle yaptırılab�l�r. İmar planları yapılmamışsa yapılır veya yaptırılır ve Bakanlıkça onaylanır.
             (3) Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölges� ve tur�zm merkez� dışındak� alanların Bakanlığın tasarrufuna
alınmasından sonra �mar planları �lg�l� kuruma onay �ç�n sunulur.
             Tur�zme ayrılan taşınmazların bakanlık tasarrufuna alınması �şlemler�
             MADDE 6 – (1) Kamu taşınmazlarından Bakanlık tasarrufuna alınması kararlaştırılanların Kanunun 8 �nc�
maddes�nde bel�rt�len usul ve süreler �ç�nde Bakanlığa tahs�sler� sağlanır. Bu amaçla planlama, kamulaştırma,
parselasyon, tapuya tesc�l, dev�r, tahs�s ve benzer� �şlemler Bakanlıkça �lg�l� mevzuata uygun olarak tak�p ed�l�r ve
sonuçlandırılır.
             (2) Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölgeler� �le tur�zm merkezler�nde, kamu kurum ve kuruluşlarına a�t
tur�zm, eğ�t�m ve d�nlenme amaçlı tes�sler �le araz�ler üzer�ndek� tahs�sler, Bakanlığın tekl�f� ve Mal�ye Bakanlığının
uygun görüşü üzer�ne, tahs�s� yapan �darece kaldırılır ve tasarruf hakları Bakanlığa ver�l�r.
             Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölges�, alt bölges� ve tur�zm merkezler� dışındak� haz�ne
taşınmazları
             MADDE 7 – (1) İmar planları �le tur�zme ayrılan Haz�ne taşınmazlarında yatırım yapmak amacıyla başvuru
olduğunda 18/3/1986 tar�hl� ve 86/10497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bu Yönetmel�k hükümler�
çerçeves�nde tahs�s yapılab�l�r.
             Kamulaştırma �şlemler�
             MADDE 8 – (1) Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölgeler� �le tur�zm merkezler� �ç�nde Bakanlığın
tasarrufuna alınmasına karar ver�len özel mülk�yete tab�  taşınmazlar Bakanlık tarafından 4/11/1983 tar�hl� ve
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümler�ne göre kamulaştırılarak Haz�ne adına tapuya tesc�l ed�l�r. Bu taşınmazlar
tesc�l tar�h�n� tak�ben b�r ay �ç�nde Kanunun 8 �nc� maddes� uyarınca Mal�ye Bakanlığı tarafından Bakanlığa tahs�s
ed�l�r.
             (2) Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölgeler� �le tur�zm merkezler� �ç�nde kalan özel mülk�yete tab�
taşınmazların tur�zm yatırımlarına tahs�s� amacıyla, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nc� maddes�
hükümler�ne göre acele kamulaştırma yapılab�l�r. Bu şek�lde kamulaştırılan taşınmazlar da tapuda Haz�ne adına tesc�l
ed�l�r.
             (3) Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölgeler� �le tur�zm merkezler� �ç�nde kalan, kamuya a�t olan
taşınmazlar �le bedel� Bakanlık bütçes�nden karşılanmak suret�yle kamulaştırılarak Haz�ne adına tesc�l ed�len
taşınmazlar üzer�nde sözleşmes�nde bel�rt�len süre kadar yatırımcılar leh�ne bedel� karşılığında, kamulaştırma bedel�
yatırımcı tarafından karşılanarak Haz�ne adına tesc�l ed�len taşınmazlar üzer�nde �se, yatırımcı leh�ne kamulaştırılan
kısma �sabet eden toplam yatırım mal�yet� bedel�n�n on b�nde beş oranında bedelle bağımsız ve sürekl� n�tel�kl� üst
hakları da dah�l olmak üzere �rt�fak hakkı tes�s ed�l�r. İrt�fak hakkına �l�şk�n tüm �şlemler Mal�ye Bakanlığınca yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşınmazların Tahs�s İlanı ve Talepler�n Değerlend�r�lmes�



             Duyuru
             MADDE 9 – (1) Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölgeler� �le tur�zm merkezler� �ç�nde ve dışında, �mar
planları �le tur�zme ayrılmış yerlerde bulunan ve Bakanlık tasarrufuna alınmış olan kamu araz�ler�nden g�r�ş�mc�lere
tahs�s� uygun görülenler�n yer�, �mar durumu, özell�kler�, altyapı durumu, krok�ler�, yatırımın tamamlanma süres� ve
tahs�s �ç�n son başvuru tar�h� de bel�rt�lerek Bakanlıkça yapılacak �lan �le g�r�ş�mc�lere duyurulur.
             Başvuru usul ve esasları
             MADDE 10 – (1) G�r�ş�mc�ler, bu Yönetmel�k uyarınca �lan ed�len taşınmazların tur�zm amaçlı kullanımı �ç�n
müracaat süres� �çer�s�nde;
             a) Bakanlıkça hazırlanan tahs�s şartnames�nde �sten�len tüm b�lg� ve belgeler �le örneğ� şartnamede ekl�
beyanname ve ek� formu, �lg�l�n�n yatırımı gerçekleşt�reb�lecek mal� durumunu gösteren yem�nl� mal� müşav�rce veya
bağımsız denet�m yetk�s�ne sah�p kurumlarca hazırlanacak mal� değerlend�rme raporunu,
             b) Tahs�se konu kamu taşınmazı üzer�nde gerçekleşt�r�lecek tes�s�n tür, sınıf ve kapas�tes� üzer�nden tahs�s
şartnames�nde bel�rt�len o yılk� b�r�m mal�yetler�ne göre tesp�t ed�lecek toplam yatırım mal�yet�n�n yüzde beş�
oranında kes�n ve süres�z tem�nat mektubunun �lg�l� muhasebe b�r�m�ne tesl�m ed�ld�ğ�ne �l�şk�n alındı belges�n�,
             c) Yatırımın gerçekleşt�r�leceğ� bölgen�n veya projen�n n�tel�ğ�ne göre, tahs�s yapılan ve yapılacak alanlarda
gerçekleşt�r�lecek sosyal ve tekn�k altyapı h�zmetler�n�n tamamının veya b�r kısmının yapımının veya mal�yet�n�n
karşılanması �ç�n Bakanlıkça tesp�t ed�lecek payın karşılanacağına ve ayrıca tahs�s şartnames�nde bel�rt�len d�ğer tüm
koşulların kabul ed�ld�ğ�ne ve yer�ne get�r�leceğ�ne �l�şk�n noter tasd�kl� taahhütnamey�,
             Bakanlığa vermekle ve tebl�gat adres�n� b�ld�rmekle yükümlüdür.
             (2) Başvurular ortak g�r�ş�m olarak yapılab�l�r. Ortak g�r�ş�mler b�rden fazla gerçek veya tüzel k�ş� tarafından
�ş ortaklığı veya konsors�yum olarak �k� türlü oluşturulab�l�r.  
             (3) İş ortaklığı; üyeler�, hak ve sorumluluklarıyla �ş�n tümünü b�rl�kte yapmak üzere anlaşmış ortaklıklardır.
             (4) Konsors�yum �se, üyeler�, hak ve sorumluluklarını ayırarak �ş�n kend� uzmanlık alanlarıyla �lg�l�
kısımlarını yapmak üzere anlaşmış ortaklıklardır.
             (5) İş ortaklığı anlaşmalarında p�lot ortak, konsors�yum anlaşmalarında �se koord�natör ortak bel�rt�l�r.
Bakanlıkça yapılacak �şlemlerde p�lot ortak ya da koord�natör ortak kanun� muhataptır.
             (6) İş ortaklığı veya konsors�yum sözleşmes�n�n noter tasd�kl� b�r örneğ� Bakanlığa ver�l�r.
             (7) Bakanlık, �ş�n farklı uzmanlıklar gerekt�rmes� durumunda, �lana konsors�yumların tekl�f ver�p
veremeyeceğ�n� tahs�s şartnames�nde bel�rt�r.
             (8) İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmes�nde �ş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel k�ş�ler�n taahhüdün yer�ne
get�r�lmes�nde müştereken ve mütesels�len sorumlu oldukları, konsors�yum anlaşma ve sözleşmeler�nde �se,
konsors�yumu oluşturan gerçek veya tüzel k�ş�ler�n, �ş�n hang� kısmını taahhüt ett�kler� ve taahhüdün yer�ne
get�r�lmes�nde koord�natör ortak aracılığıyla aralarındak� koord�nasyonu sağlayacakları bel�rt�l�r.
             (9) İş ortaklığı veya konsors�yum şekl�nde yapılan başvurularda, sonradan p�lot ortak veya koord�natör ortağın
dışındak� d�ğer ortaklardan b�r veya daha fazlasının çek�lmes� durumunda; p�lot ortak, koord�natör ortak ve kalan
ortakların mal� durumunun yatırımın en az yüzde ell�s�n� öz kaynaklarıyla gerçekleşt�rmeye yeteceğ�n�n başvuru
esnasında ver�len yem�nl� mal� müşav�rce veya bağımsız denet�m yetk�s�ne sah�p kurumlarca hazırlanacak mal�
değerlend�rme raporu �le belgelend�r�lmes� hal�nde, �ş ortaklıklarında p�lot ortak, konsors�yumlarda �se koord�natör
ortak �ş� sürdürmeye yetk�l�d�r.
             (10) Bakanlığa yapılan kamu taşınmazları tahs�s talepler�, tahs�s şartnames�nde bel�rlenen tüm b�lg� ve
belgeler�n Bakanlığa tesl�m tar�h�nden �t�baren altı ay �ç�nde Kom�syonca sonuçlandırılır. Bu süre gerekl� görüldüğü
hallerde Bakanlıkça uzatılab�l�r.
             (11) G�r�ş�mc�n�n yabancı uyruklu gerçek veya tüzel k�ş� olması hal�nde, bu g�r�ş�mc�ler tarafından bu
maddeye göre hazırlattırılacak mal� değerlend�rme raporu; Türk�ye’de bulunan yem�nl� mal� müşav�rce veya bağımsız
denet�m yetk�s�ne sah�p kurumlarca hazırlanab�leceğ� g�b�, bu g�r�ş�mc�ler�n uyrukluklarında bulundukları ülken�n
mevzuatına göre denet�m yetk�s� ver�len kuruluşlara hazırlattırılarak, bu raporun aslı �le o ülkedek� Türk Büyükelç�l�ğ�
veya Başkonsolosluğu tarafından; bulunulan ülke mevzuatına göre raporu düzenleyen kuruluşun yetk�l� olduğu
bel�rt�lerek onaylanan Türkçe tercümes� �le b�rl�kte de Bakanlığa ver�leb�l�r.
             Tekl�fler�n değerlend�r�lmes�
             MADDE 11 – (1) Bakanlığa yapılan başvurular, bu Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�nde ve tahs�s
şartnames�nde bel�rlenecek hususlar kapsamında hem mal� yeterl�l�k hem de sektörde deney�ml�l�k açısından
değerlend�r�l�r.
             (2) B�rden fazla başvuru yapılan taşınmazlar �ç�n yeterl� görülen g�r�ş�mc�ler arasında sosyal ve tekn�k
altyapıya katılım payı �ç�n müzakere yapılır. Müzakereye katılacak g�r�ş�mc�ler tarafından tekl�f ed�len �lk katılım
m�ktarı tutarında kes�n ve süres�z tem�nat mektubu müzakere önces�nde Bakanlığa tesl�m ed�l�r.
             (3) Müzakere sonucunda; sosyal ve tekn�k altyapıya en fazla katılım payını öneren g�r�ş�mc� tarafından
müzakereye katılmak �ç�n ver�len tem�nat mektubu Bakanlıkça �lg�l� muhasebe b�r�m�ne tesl�m ed�l�r. Ayrıca
g�r�ş�mc�den, müzakere başlangıcında tekl�f ett�ğ� m�ktar �le müzakere sonucunda tekl�f ett�ğ� m�ktar arasındak� fark



kadar kes�n ve süres�z tem�nat mektubunu en geç otuz gün �çer�s�nde �lg�l� muhasebe b�r�m�ne tesl�m ederek, alındı
belges�n�n Bakanlığa ver�lmes� �sten�r.
             (4) Bu yükümlülüğünü yer�ne get�ren g�r�ş�mc� adına Kom�syon kararı �le ön �z�n ver�l�r. D�ğer g�r�ş�mc�ler�n
tüm tem�nat mektupları müzakere sonrası �ade ed�l�r.
             (5) Mücb�r veya kamudan kaynaklanan sebepler dışında, müzakere sonucunda en yüksek tekl�f� veren
g�r�ş�mc�n�n taahhüdünden vazgeçmes� veya süres� �çer�s�nde ek tem�nat mektubunu get�rmemes� hal�nde, bu
g�r�ş�mc�den başvuru sırasında alınan tem�nat mektubu �le müzakereye katılmak �ç�n ver�len tem�nat mektubu nakde
çevr�lerek Haz�neye �rat kayded�l�r.  Bu durumda, Bakanlık müzakere sonucunda sosyal ve tekn�k altyapıya katılım
payı �ç�n �k�nc� en yüksek tekl�f� veren g�r�ş�mc�ye, yazılı b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren en geç otuz gün �çer�s�nde o yılk�
b�r�m mal�yetler�ne göre tesp�t ed�lecek toplam yatırım mal�yet�n�n yüzde beş� oranında kes�n ve süres�z tem�nat
mektubu �le müzakere sonucunda kend� tekl�f ett�ğ� sosyal ve tekn�k altyapıya katkı payı bedel� kadar kes�n ve süres�z
tem�nat mektubunu �lg�l� muhasebe b�r�m�ne tesl�m ederek, buna �l�şk�n alındı belges�n� Bakanlığa vermes� �sten�r. Bu
yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� hal�nde, bu g�r�ş�mc� adına Kom�syon kararı �le ön �z�n ver�l�r. İk�nc� en fazla
sosyal ve tekn�k altyapıya katılım payı m�ktarı öneren g�r�ş�mc�n�n Bakanlığın bu tekl�f�n� kabul etmemes� durumunda,
�k�nc� g�r�ş�mc�n�n önerd�ğ� katılım payı m�ktarını kabul etmeler� hal�nde sırasıyla d�ğer g�r�ş�mc�lere Bakanlıkça aynı
öner�de bulunulab�l�r.
             (6) Ön �z�n alan g�r�ş�mc�den, kes�n tahs�s yapılmadan önce müzakerede taahhüt ett�ğ� sosyal ve tekn�k
altyapıya katılım payı m�ktarının nakden Bakanlık Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü hesabına en geç otuz gün
�çer�s�nde yatırılması �sten�r. Bu bedel�n yatırılması hal�nde müzakere sırasında alınan tem�nat mektupları �ade ed�l�r.
G�r�ş�mc� tarafından bu bedel�n süres� �çer�s�nde yatırılmaması hal�nde �se, ön �z�n Bakanlıkça �ptal ed�l�r ve ön �z�n
�ç�n alınan tem�nat mektubu �le müzakere �ç�n ver�len tem�nat mektupları nakde çevr�lerek Haz�neye �rat kayded�l�r.
             (7) Müzakereye �l�şk�n usul ve esaslar Kom�syonca bel�rlenerek müzakereye katılacak g�r�ş�mc�lere tebl�ğ
ed�l�r. Müzakere önces�, bu usul ve esasların kabul ve taahhüt ed�ld�ğ�ne �l�şk�n noter onaylı taahhütname Bakanlığa
tesl�m ed�l�r.
             (8) Tek başvurunun yapıldığı parseller �se, Kom�syonca değerlend�r�lerek sonuçlandırılır. Bu durumda da,
yatırımın gerçekleşt�r�leceğ� bölgen�n ve projen�n n�tel�ğ�ne göre g�r�ş�mc�den Kom�syonca bel�rlenecek m�ktarda
sosyal ve tekn�k altyapıya katılım payı �steneb�l�r.
             (9) Kom�syon, projeler� �le tur�zme katkı sağlayacağı öngörülen g�r�ş�mc�lere, talep ett�ğ� parsel�n tahs�s
ed�lememes� hal�nde, �lana çıkarılan ancak talep olmayan d�ğer parsellerden b�r veya b�rden fazlasını önereb�l�r.
             (10) Ana yatırımcılara yapılacak tahs�slerde �se, Bakanlığa yapılan başvurular bu Yönetmel�ğ�n 10 uncu
maddes�nde ve tahs�s şartnames�nde bel�rlenecek hususlar kapsamında hem mal� yeterl�l�k hem de sektörde
deney�ml�l�k bakımından değerlend�r�l�r. Değerlend�rme sonucunda yeterl� görülen ana yatırımcılar arasında kullanım
süres�n�n azaltımı yönünde yapılan müzakerede en az kullanım süres�n� tekl�f eden ana yatırımcı Bakanlıkça Bakanlar
Kurulunun onayına sunulur. Bakanlar Kurulunun onayından sonra ana yatırımcıya Kom�syonca ön �z�n ver�l�r ve d�ğer
g�r�ş�mc�ler�n tüm tem�nat mektupları �ade ed�l�r.
             Ek alan tahs�s�
             MADDE 12 – (1) Aşağıda bel�rt�len n�tel�klerdek� kamu taşınmazları; özel mülk�yete veya tahs�sl�
yatırımlara, bu Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�ndek� duyuru şartı aranmaksızın, tahs�se �l�şk�n d�ğer hususların da
sağlanması ve h�ssel� parsel teşekkül ett�r�lmemek şartı �le ek alan olarak tahs�s ed�leb�l�r:
             a) Küçük ölçekl� planlardan büyük ölçekl� planlara geç�şte ölçeğ�n gerekt�rd�ğ� farklılıklardan doğan �lave
b�t�ş�k alanlar,
             b) Araz�n�n topoğraf�k durumu, zem�n yapısı, b�tk� örtüsü g�b� çeş�tl� kısıtlılık nedenler�yle �nşa ed�lecek tes�s
türünün ve sınıfının gerekt�rd�ğ� şartların sağlanamaması hal�nde meydana gelen olumsuzluğun g�der�lmes�ne �mkan
ver�lecek �lave b�t�ş�k alanlar,
             c) Uygulama �mar planının yapımı aşamasında geç�r�len kıyı kenar ç�zg�s� neden� �le küçülen �mar parsel�n�n,
�landa bel�rt�len yatak kapas�tes� ve büyüklüğe çıkarılması �ç�n gerekl� �lave b�t�ş�k alanlar,
             ç) İmar parsel� bütünlüğünün oluşturulması ve uygulama �mar planlarında öngörülen kapas�ten�n elde
ed�leb�lmes� bakımından, �mar parsel� �ç�nde kalan alanlar.
             (2) Ancak, ek alan ver�l�rken aşağıda bel�rt�len şartlara uyulur:
             a) Ek alanlar ana parsele doğrudan b�t�ş�k parsellerden ver�leb�l�r. Arada yol veya dere g�b� ayırıcı engeller�n
bulunması durumunda ek alan ver�lmez.
             b) Ek alanların toplamı, özel mülk�yete veya �lk yapılan kes�n tahs�se konu taşınmazın toplam yüzölçümünün
üçte b�r�n� ve toplam y�rm� beş b�n metre karey� geçemez.
             Mekan�k tes�s hattı tahs�s�
             MADDE 13 – (1) Faal�yetler�n�n tamamlayıcısı olarak h�zmet vermes� amacıyla, Bakanlıkça belgelend�r�lm�ş
bölgedek� tur�zm tes�sler�ne veya bunların kuracağı t�car� ortaklıklara, eş�t koşullarda yararlanmak ve b�rl�kte
�şlet�lmek şartıyla ve kuruluş kanunlarında tur�zm yatırımı ve �şletmec�l�ğ� �le görevlend�r�lm�ş kamu kurum ve
kuruluşlarına, bu Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�ndek� duyuru şartı aranmaksızın, �mar planına uygun mekan�k tes�s
hattı yapılmak üzere bedel� karşılığında araz� tahs�s ed�leb�l�r.



             Araz� tahs�s kom�syonunun oluşumu
             MADDE 14 – (1) Araz� Tahs�s Kom�syonu; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden sorumlu Müsteşar
Yardımcısı Başkanlığında, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, �lg�l� Genel Müdür Yardımcısı, araz� tahs�s�nden
sorumlu Da�re Başkanı �le yatırım gel�şt�rme ve planlamadan sorumlu Da�res� Başkanından oluşur.
             (2) Gerekl� görüldüğü hallerde, görüşüne başvurmak üzere Kom�syona Bakanlık 1. Hukuk Müşav�r� veya
konunun uzmanı çağırılab�l�r.
             (3) Kom�syonun sekretaryası, araz� tahs�s�nden sorumlu Da�res� Başkanlığı tarafından yürütülür.
             Araz� tahs�s kom�syonu kararları
             MADDE 15 – (1) Araz� Tahs�s Kom�syonu, taşınmazlar hakkında g�r�ş�mc�lere ön �z�n ver�lmes�ne, ön �zn�n
kes�n tahs�se dönüştürülmes�ne, bu �z�nler�n uzatılmasına, dondurulmasına, dondurulmanın kaldırılmasına, �ptal�ne, ek
alan ver�lmes�ne, mekan�k tes�s hatlarının tahs�s�ne veya �ptal�ne, ana yatırımcı tarafından sunulan �mar uygulama �ş
programı veya yatırımı gerçekleşt�rme programının onayına ve yatırımcının mücb�r sebepten  veya kusuru olmaksızın
kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul ed�leb�l�r hukuk� ve �dar� uyuşmazlıklardan doğan sebeplerle �ptal ed�len
tahs�sler�n �hyasına, tür ve kapas�te değ�ş�kl�kler�ne, kes�n tahs�s, kullanma hakkı ve h�sse dev�rler�ne, unvan
değ�ş�kl�ğ�ne, Kanunda ve bu Yönetmel�kte bel�rt�len d�ğer konulara �l�şk�n kararları alır. Kom�syon kararları Bakanlık
onayı �le kes�nleş�r. Kom�syon tüm üyeler�n katılımıyla toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu �le alır.
Karşıt oylar ayrıntılı gerekçelerle bel�rt�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tahs�s İşlemler�

             Ön İz�n
             MADDE 16 – (1) Onaylı uygulama �mar planı bulunmayan alanlarda g�r�ş�mc�ye har�ta ve plan çalışmaları,
tasd�k �şlemler�, tur�zm amaçlı anon�m ş�rket kurulması ve d�ğer �şlemler�n yapılması �ç�n altı ayı geçmemek üzere
bedel� karşılığında ön �z�n ver�l�r.
             (2) Ön �zn�n yürürlüğe g�reb�lmes� �ç�n, yazılı tebl�gat tar�h�nden �t�baren en geç b�r ay �çer�s�nde;
             a) Toplam yatırım mal�yet�n�n yüzde beş� oranında kes�n ve süres�z tem�nat mektubunun �lg�l� muhasebe
b�r�m�ne tesl�m ed�ld�ğ�ne �l�şk�n alındı belges�n�n,
             b) Noter onaylı ön �z�n taahhütnames�n�n,
             c) Ön �z�n bedel�n�n muhasebe b�r�m�ne hesabına yatırıldığına �l�şk�n makbuz örneğ�n�n,
             Bakanlığa tesl�m ed�lmes� şarttır.
             (3) Ön �z�n yukarıdak� belgeler�n Bakanlığa tesl�m� tar�h�nde başlar ve bu durumda Bakanlığa müracaat
aşamasında ver�len tem�nat mektubu �ade ed�l�r.
             (4) Bu yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmemes� hal�nde, g�r�ş�mc�n�n ön �z�n taleb� geçers�z sayılır ve müracaat
aşamasında ve müzakere sırasında alınan tem�nat mektupları nakde çevr�lerek Haz�neye �rat kayded�l�r.
             (5) Onaylı uygulama �mar planı bulunan alanlarda, g�r�ş�mc�ye en fazla dört ay ön �z�n süres� ver�l�r.
             (6) G�r�ş�mc�ler tarafından ön �z�n süres�n�n uzatılmasının talep ed�lmes� ve Bakanlıkça uygun bulunması
hal�nde ön �z�n süreler�, �mar planı olmayan yerler �ç�n altışar aylık, �mar planı olan yerler �ç�n dörder aylık dönemler
hal�nde ve bedel� karşılığında en fazla üç kez uzatılab�l�r.
             (7) Ana yatırımcıya �se b�r yıl ön �z�n süres� ver�l�r, bu süre b�rer yıllık dönemler hal�nde ve bedel� karşılığında
en fazla üç kez uzatılab�l�r.
             (8) Ön �z�n �şlemler�n�n ver�len veya uzatılan ön �z�n süres�nden önce gerçekleşt�r�lmes� hal�nde, peş�n alınan
ön �z�n bedel� kes�n tahs�s bedel�nden mahsup ed�l�r.
             (9) Ancak, kamudan kaynaklanan veya mücb�r sebepler �le Bakanlıkça kabul ed�leb�l�r �dar� ve hukuk�
uyuşmazlıklardan doğan sebepler�n varlığı hal�nde ön �z�n süres� sorun çözümlen�nceye kadar dondurulur ve
dondurulan süre �ç�n ön �z�n bedel� alınmaz.
             (10) Mücb�r veya kamudan kaynaklanan sebepler dışında g�r�ş�mc�n�n ön �z�n süres� �çer�s�nde
yükümlülüğünü yer�ne get�rmemes� hal�nde, ön �z�n Bakanlıkça �ptal ed�l�r. Bu durumda peş�n tahs�l ed�len ön �z�n
bedel� �ade ed�lmez ve müracaat aşamasında alınan tem�nat mektubu �le müzakere sırasında alınan tem�nat mektupları
nakde çevr�lerek Haz�neye �rat kayded�l�r.
             (11) Mücb�r veya kamudan kaynaklanan sebeplerle, ver�len veya uzatılan ön �z�n süreler� �çer�s�nde
yükümlülükler�n yer�ne get�r�lememes� hal�nde, g�r�ş�mc�n�n taleb� üzer�ne, ön �z�n Bakanlıkça �ptal ed�lerek alınan
tem�nat mektupları �le ön �z�n bedeller� fa�zs�z olarak �ade ed�l�r.
             (12) Ana yatırımcı adına ver�len ön �zn�n �ptal� ve tem�nat mektubunun nakde çevr�lerek Haz�neye �rat
kayded�lmes�ne �l�şk�n Kom�syon kararları, Bakanlar Kurulunun onayı �le yürürlük kazanır.
             (13) Bu durumda boşalacak olan kamu araz�s� �ç�n 10 uncu madde hükümler� uygulanır.
             (14) G�r�ş�mc�, ön �z�n süres� �çer�s�nde;
             a) 1/1000 ölçekl� uygulama �mar planı bulunmayan yerlerde yatırım alanının uygulama �mar planını hazırlatıp
�lg�l� kurumlara onaylatır. Ön �zne konu taşınmaz hakkında gerekl� olan �fraz, tevh�t, terk�n ve benzer� �şlemler� yapar
veya yaptırır.



             b) Tapu ve kadastro �dares�nden tasd�k ed�lm�ş apl�kasyon krok�s� ve ayrıca ormanlık alanlarda orman
�dares�nce tasd�k ed�lm�ş ağaç röleve planı alır.
             c) İşt�gal konuları arasında tur�zm olan b�r anon�m ş�rket kurar.
             1) Kurulan anon�m ş�rket�n ön �zne konu taşınmaz üzer�nde gerçekleşt�r�lecek yatırımın toplam mal�yet�n�n en
az yüzde ell� b�r� oranında sermayeye sah�p olması gerek�r.
             2) Ön �z�n ver�len gerçek veya tüzel k�ş�ler�n kurulan anon�m ş�rkettek� h�sses� yüzde ell� b�r�n altında olamaz.
             ç) Tur�zm yatırımı belges� veya ana tur�zm yatırımı belges�n� alır.
             d) Sosyal ve tekn�k altyapı katılım payının �lg�l� �dareye ödend�ğ�ne �l�şk�n belgey� Bakanlığa �let�r.
             (15) İş ortaklığı veya konsors�yum tarafından ön �z�n süres� �çer�s�nde kurulacak anon�m ş�rketlerde, �ş
ortaklığı veya konsors�yumun payı yüzde ell� b�r�n altında olamaz ve bu paylar �ş ortaklığı veya konsors�yum
sözleşmes�nde bel�rt�len orana göre ortaklar arasında dağıtılır.
             (16) Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölges�n�n tamamının ana yatırımcıya ver�lmes� hal�nde, ana
yatırımcı, yukarıda bel�rt�lenlere �lave olarak, �mar uygulama �ş programı veya yatırımı gerçekleşt�rme programı
hazırlayıp Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Ayrıca, �mar planının tamamlayıcısı olarak ana yatırımcı, tahs�s ed�len
alanın yatırımın tamamlanmasından sonra hang� yöntemle yönet�leceğ�ne �l�şk�n yönet�m planını da Bakanlığa
sunmakla yükümlüdür. Bu program ve yönet�m planı Kom�syonca onaylanır. Yönet�m planı, �mar planı notlarına
�şlen�r.
             Kes�n tahs�s
             MADDE 17 – (1) Ön �z�n yükümlülükler�n� yer�ne get�rerek tur�zm yatırımı belges� veya ana tur�zm yatırımı
belges� alan g�r�ş�mc� adına Kom�syon kararı �le kes�n tahs�s yapılır.
             (2) Yatırımcı tarafından kes�n tahs�s yazısının tebl�ğ tar�h�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde;
             a) Toplam yatırım mal�yet�n�n yüzde onuna tekabül eden m�ktarda kes�n ve süres�z tem�nat mektubunun �lg�l�
muhasebe b�r�m�ne tesl�m ed�ld�ğ�ne �l�şk�n alındı belges�n�n,
             b) Kes�n tahs�s koşullarının kabul ve taahhüt ed�ld�ğ�ne �l�şk�n ş�rket yönet�m kurulu kararının noter tasd�kl�
örneğ�n�n,
             Bakanlığa tesl�m ed�lmes� hal�nde kes�n tahs�s yürürlük kazanır.
             (3) Kes�n tahs�ste �sten�len tem�nat mektubunun g�r�ş�mc� tarafından �lg�l� muhasebe b�r�m�ne tesl�m ed�ld�ğ�ne
�l�şk�n alındı belges�n�n ver�lmes�nden sonra, ön �z�n �ç�n alınan tem�nat mektubu �ade ed�l�r.
             (4) Bu belgeler�n Bakanlığa tesl�m ed�lmes�nden sonra bağımsız ve sürekl� üst hakkı dah�l olmak üzere �rt�fak
hakkı tes�s ed�lmes� veya k�ralama yapılması ya da kullanma �zn� ver�lmes� Bakanlıkça Mal�ye Bakanlığından �sten�l�r.
             (5) G�r�ş�mc�lere, Kom�syon kararı �le kırk dokuz yıla kadar; ana yatırımcılara �se yetm�ş beş yıla kadar tahs�s
yapılab�l�r. Tahs�s süres�, kes�n tahs�s yazısının tebl�ğ� tar�h�nden başlar.
             (6) Yatırımın duyuruda bel�rt�len sürede tamamlanması zorunludur. Ancak, yatırımcının kend� kusurundan
kaynaklanmayan sebeplerle yatırımın tamamlanamaması hal�nde, yatırımcılara başlangıçta öngörülen yatırım süres�n�
geçmemek kaydıyla ek süre ver�leb�l�r. Bu ek süre �çer�s�nde yatırımın tamamlanmaması hal�nde tahs�s �ptal ed�l�r ve
tem�nat mektubu nakde çevr�lerek Haz�neye �rat kayded�l�r. Bu durumda araz� üzer�ndek� her tür yapı ve tes�sler
bedels�z olarak Haz�neye �nt�kal eder. Yatırımcı, bunlar �ç�n herhang� b�r hak ve bedel talep edemez.
             (7) Mücb�r veya kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul ed�leb�l�r �dar� ve hukuk� uyuşmazlıklardan
doğan sebeplerle yatırıma başlanamaması veya yatırımın gerçekleşt�r�lememes� durumunda kes�n tahs�s süres�
dondurulur. Kes�n tahs�s süres�n�n dondurulmasına �l�şk�n Kom�syon karar tar�h� �le dondurulan süren�n başlatılmasına
�l�şk�n Kom�syon karar tar�h� arasında geçen süre tahs�s süres�ne eklen�r ve bu süre �ç�n kullanma bedel� ödenmez.
             (8) Ancak, kend� kusuru dışında, mücb�r veya kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul ed�leb�l�r hukuk� ve
�dar� uyuşmazlıklardan doğan sebeplerle süres� �çer�s�nde yükümlülükler�n� tamamlayamadıklarını belgeleyen
yatırımcının taleb� durumunda, kes�n tahs�s� �ptal ed�l�r ve tem�nat mektupları �ade ed�l�r. Bu durumda kes�n tahs�s�n
�ptal ed�ld�ğ� tar�he kadar olan kullanım bedeller� tahs�l ed�l�r.
             (9) Ana yatırımcıya tahs�s ed�len alanlarda planlar �le oluşan parseller �ç�nde yer alan her türlü b�na, tes�s ve
bağımsız bölümler veya d�ğer alanlar tahs�s sözleşmes�nde öngörülmüş olmak ve tahs�s süres�n� aşmamak koşuluyla
üçüncü şahıslara k�ralanab�l�r, �şlett�r�leb�l�r veya bu bölümler üzer�nde ana yatırımcı leh�ne tes�s ed�len bağımsız ve
sürekl� n�tel�kl� üst hakkı ya da kullanma �zn� devred�leb�l�r.
             (10) Üçüncü şahısların tahs�s sözleşmes� ve koşullarından doğacak yükümlülükler� yer�ne get�rmes�nden ana
yatırımcı Bakanlığa karşı, üçüncü şahıslar da aynı yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�nden ana yatırımcıya ve
Bakanlığa karşı sorumludur. Bu sorumluluklar kes�n tahs�s sözleşmeler� �le bel�rlen�r.
             (11) Ana yatırımcıdan bu madden�n (a) bend�nde bel�rt�len tem�nat mektubunun yanı sıra tahs�s ed�lecek
alanda gerçekleşt�r�lecek sosyal ve tekn�k altyapının yapımına �l�şk�n olarak �lg�l� kurumlardan tem�n ed�lecek b�r�m
f�yatlara göre hesaplanan toplam yatırım tutarında olan ve Kom�syonca da uygun görülen �k�nc� b�r kes�n ve süres�z
tem�nat mektubu alınır. Bu tem�nat mektubu sosyal ve tekn�k altyapıların tamamlanması ve �lg�l� kurumlardan
kullanılab�l�r belges� alınmasından sonra �ade ed�l�r.
             (12) Alt yatırımcılar tarafından yapılacak tes�sler �ç�n bu madden�n (a) bend�nde bel�rt�len tem�nat
mektubunun �lg�l� muhasebe b�r�m�ne yatırıldığına �l�şk�n alındı belges�n�n Bakanlığa ver�lmes� hal�nde ana



yatırımcının bu tes�se �l�şk�n tem�nat mektubu �ade ed�l�r.
             (13) Kes�n tahs�s yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyen yatırımcının tahs�s� Bakanlıkça re’sen �ptal ed�l�r ve
tem�nat mektupları nakde çevr�lerek Haz�neye �rat kayded�l�r. Bu durumda araz� üzer�ndek� her tür yapı ve tes�sler
bedels�z olarak Haz�neye �nt�kal eder. Yatırımcı, bunlar �ç�n herhang� b�r hak ve bedel talep edemez.
             (14) Ana yatırımcı adına ver�len kes�n tahs�s�n �ptal� ve tem�nat mektubunun nakde çevr�lerek Haz�neye �rat
kayded�lmes�ne �l�şk�n Kom�syon kararı, Bakanlar Kurulunun onayı �le yürürlük kazanır.
             (15) Ana yatırımcının tahs�s� �ptal ed�ld�ğ�nde, alt yatırımcının hakları korunur. B�r başka ana yatırımcının
bulunamaması hal�nde Bakanlık �mar parseller� bazında alt yatırımcıların tahs�s�n� devam ett�r�r.
             (16) Bu durumda boşalacak olan kamu araz�s�n�n tahs�s� �ç�n Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes� uygulanır.
             Kamu kuruluşlarına taşınmaz tahs�s�
             MADDE 18 – (1) Kuruluş kanunlarında, tur�zm yatırımı ve �şletmec�l�ğ� �le görevlend�r�lm�ş kamu kurum ve
kuruluşlarına tur�zm yatırımı belges� alması şartıyla, konaklama har�ç �mar planlarında yalnızca günüb�rl�k, rekreasyon
ve spor tes�sler� g�b� kullanıma ayrılmış alanlar �lansız olarak tahs�s ed�leb�l�r. Bu şek�lde tahs�s ed�len taşınmazlar
üzer�nde sürel� �rt�fak hakkı kurulur.
             (2) Ancak, kamu kurum ve kuruluşları bu taşınmazlar üzer�nde adlarına yapılan tahs�s� üçüncü k�ş�lere
devredemezler ve tür değ�ş�kl�ğ� yapamazlar. Aks� takd�rde tahs�sler� �ptal ed�l�r.
             Tahs�s şek�ller�
             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� kamu taşınmazları, aşağıda bel�rt�len şek�llerde g�r�ş�mc�lere
tahs�s ed�leb�l�r:
             a) K�ralama: Kamu taşınmazları üzer�nde yapılacak tes�s�n tür, sınıf ve kapas�tes�, mahall� özell�kler� d�kkate
alınarak Kom�syonca bel�rlenecek süre �le tur�zm amaçlı kullanılmak üzere g�r�ş�mc�lere k�ralanab�l�r.
             b) İrt�fak hakkı: Kamu taşınmazları üzer�nde, Kom�syonca bel�rlenecek süre �le tur�zm amaçlı kullanılmak
üzere, bağımsız ve sürekl� n�tel�kl� üst hakkı dah�l olmak üzere �rt�fak hakkı tes�s ed�leb�l�r.
             c) Kullanma �zn�: Kamu taşınmazlarından özel mevzuatı gereğ�nce tapuya tesc�l� mümkün olmayan yerler
üzer�nde, Kom�syonca bel�rlenecek süre �le tur�zm amaçlı kullanılmak üzere g�r�ş�mc�lere kullanma �zn� ver�leb�l�r.
             (2) K�ralama veya �rt�fak hakkı tes�s� ya da kullanma �zn� ver�lmes�ne �l�şk�n tüm �şlemler, bu Yönetmel�k
hükümler� kapsamında Bakanlığın taleb� üzer�ne Mal�ye Bakanlığınca yürütülür.
             Ön �z�n bedel�
             MADDE 20 – (1) Yıllık ön �z�n bedel�; toplam yatırım mal�yet�n�n b�nde b�r�d�r. Ön �z�n bedel�, Bakanlıkça
bel�rt�len süre �ç�nde Haz�neye gel�r yazılmak üzere peş�n olarak �lg�l� muhasebe b�r�m�ne yatırılır. Ancak bu bedel,
29/1/2004 tar�hl� ve 5084 sayılı Yatırımların ve İst�hdamın Teşv�k� �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması
Hakkında Kanunun 2 nc� maddes� kapsamında kalan �llerde yapılacak yatırımlar �ç�n yüzde ell� �nd�r�ml� uygulanır.
             Kullanım bedel�
             MADDE 21 – (1) Kullanım bedel�n�n başlangıç tar�h� kes�n tahs�s tar�h�d�r. Kullanım bedel�, Haz�neye gel�r
yazılmak üzere bu tar�hten �t�baren yıllık olarak hesaplanıp peş�n olarak �lg�l� muhasebe b�r�m�ne yatırılır.
             a) Kes�n tahs�s� yapılan taşınmazların �lk yıl kullanım bedel�, toplam yatırım mal�yet�n�n b�nde beş�d�r. Termal
ve kış tur�zm� amaçlı tahs�slerde bu oran, toplam yatırım mal�yet�n�n b�nde �k� buçuğudur. Ancak bu bedeller, 5084
sayılı Yatırımların ve İst�hdamın Teşv�k� �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 2 nc� maddes�
kapsamında kalan �llerde yapılacak yatırımlar �ç�n yüzde ell� �nd�r�ml� uygulanır. Müteak�p yıllar �ç�n kullanım
bedeller�, Türk�ye İstat�st�k Kurumu tarafından açıklanan üret�c� f�yatları endeks�ndek� meydana gelen artış oranının
(b�r öncek� yılın aynı ayına göre değ�ş�m oranı) b�r öncek� yıl kullanım bedel� �le çarpımı suret�yle arttırılarak tahs�l
ed�l�r. Ancak bu bedel, kullanıma konu tes�s�n o yıldak� b�r�m f�yatlara göre hesaplanan toplam yatırım mal�yet�nden,
tes�s�n yaşına göre her yıl �ç�n yüzde �k� yıpranma payı düşüldükten sonra bulunacak bak�ye değer�n b�nde beş�nden;
termal ve kış tur�zm� amaçlı tahs�slerde b�nde �k� buçuğundan az olamaz. Ancak bu bedeller, 5084 sayılı Yatırımların
ve İst�hdamın Teşv�k� �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 2 nc� maddes� kapsamında kalan
�llerde yapılacak yatırımlar �ç�n yüzde ell� �nd�r�ml� uygulanır.
             b) Tes�s�n �şletmeye açılmasından sonra toplam yıllık �şletme hasılatı üzer�nden Haz�nece yüzde b�r oranında
pay alınır. Termal ve kış tur�zm� amaçlı tahs�slerde bu oran b�nde beşt�r. Ancak, 5084 sayılı Yatırımların ve İst�hdamın
Teşv�k� �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 2 nc� maddes� kapsamında kalan �llerde
yapılacak yatırımlar �ç�n bu oran yüzde ell� �nd�r�ml� uygulanır. İşletme hasılatı; �şletmen�n esas faal�yetler�
çerçeves�nde satılan mal veya h�zmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ett�r�len her türlü bedellerle, vade ve kur
farkları, fa�z ve k�ra gel�rler� �le d�ğer gel�rlerden oluşur. Yıllık �şletme hasılatını gösteren mal� tablolar 1/6/1989 tar�hl�
ve 3568 sayılı Serbest Muhasebec�l�k, Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rl�k ve Yem�nl� Mal� Müşav�rl�k Kanununa
göre yetk�l� kılınan yem�nl� mal� müşav�rlere tasd�k ett�r�lerek en geç b�lanço dönem�n� tak�p eden Mayıs ayı sonuna
kadar �lg�l� Defterdarlık/Malmüdürlüğüne ver�l�r ve �şletme hasılatından alınacak pay �lg�l�
Defterdarlık/Malmüdürlüğüne yatırılır. Ayrıca, tes�sler�n tamamının veya b�r kısmının �şletmec�l�ğ�n�n üçüncü k�ş�
veya kuruluşlara k�raya ver�lmes� hal�nde, k�raya veren k�ra bedel� üzer�nden, k�racı/k�racılar �se, k�raya verene
öded�kler� k�ra bedel� mahsup ed�ld�kten sonra kalan yıllık �şletme hasılatı üzer�nden Haz�neye yüzde b�r oranında pay
öderler. Termal ve kış tur�zm� amaçlı tahs�slerde bu oran b�nde beşt�r. Ancak, 5084 sayılı Yatırımların ve İst�hdamın



Teşv�k� �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 2 nc� maddes� kapsamında kalan �llerde
yapılacak yatırımlar �ç�n bu oran yüzde ell� �nd�r�ml� uygulanır.
             c) Tahs�s ed�len taşınmazın orman araz�s� olması hal�nde; 31/12/2005 tar�hl� ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Orman Köylüler� Kalkınma H�zmetler�ne İl�şk�n Esas ve Usuller�n 5 �nc� maddes�nde bel�rt�len esas ve
usullere göre bütçeye gel�r kayded�lmek ve b�r defaya mahsus olmak üzere Orman Köylüler� Kalkındırma Gel�r� alınır.
Orman Köylüler� Kalkındırma Gel�r� proje toplam bedel�n�n orman sahasına �sabet eden kısmının yüzde üçüdür.
Ayrıca �şletmede tür, sınıf ve kapas�te değ�ş�kl�ğ� yapılması hal�nde, yatırım veya �şletme belges� düzenlend�ğ�
tar�htek� b�r�m mal�yetler üzer�nden yapılan değ�ş�kl�k esas alınarak hesaplanacak bedel her defasında öden�r.
             (2) Ana yatırımcıya yapılacak tahs�slerde Bakanlıkça belgelend�r�lemeyen ancak kabul ed�len �mar planında
bulunan d�ğer kullanımlardan alınacak bedeller kes�n tahs�se �l�şk�n alınacak Kom�syon kararında bel�rlen�r.
             (3) Bu Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�ndek� �st�snadan yararlanarak �lansız ek alan tahs�s� yapılanlar �ç�n �lk yıl
kullanım bedel� ve hasılat payları, ek alanın, ek alan dah�l toplam alana oranlanması sonucunda bulunan ve ek alana
�sabet eden kapas�te üzer�nden hesaplanır.
             (4) Tur�zm yatırımı veya �şletmes� belgel� tes�ste meydana gelen tür ve sınıf değ�ş�kl�kler�nde, belgedek�
değ�ş�kl�ğ�n yapıldığı tar�h �t�bar�yle o yıl �ç�n bel�rlenen b�r�m mal�yetler üzer�nden yen� kullanım bedel� tesp�t ed�l�r.
Kapas�te artışlarında �se belgedek� değ�ş�kl�ğ�n yapıldığı tar�h �t�bar�yle, artan kapas�te �ç�n o yıl �ç�n bel�rlenen b�r�m
mal�yetler üzer�nden ek kullanım bedel� tesp�t ed�l�r.
             (5) Tesp�t ed�len yen� veya ek bedeller, yatırımcı tarafından tebl�ğ tar�h�nden �t�baren otuz gün �çer�s�nde �lg�l�
muhasebe b�r�m�ne peş�n olarak öden�r.
             (6) Tes�s�n türü, sınıfı ve kapas�tes�n�n düşürülmes� hal�nde kullanım bedeller�nde herhang� b�r �nd�r�me
g�d�lmez.
             (7) Kullanım bedeller�n�n �k� yıl üst üste ve yatırımcıya ödeme �ç�n ver�lecek 30 günlük süre �ç�nde
ödenmemes� hal�nde kes�n tahs�s ve tapuya tesc�l ed�len �rt�fak hakkı �ptal ed�lerek hak tapudan terk�n ed�l�r. Bu
durumda araz� üzer�ndek� her tür yapı ve tes�s bedels�z olarak Haz�neye �nt�kal eder. Yatırımcı, bunlar �ç�n herhang� b�r
hak ve bedel talep edemez.
             Yapıların tahs�s�nde bedel
             MADDE 22 – (1) Kanun ve bu Yönetmel�k hükümler� uyarınca Bakanlığa tahs�s ed�len taşınmazlar ve
üzer�ndek� yapılar da gerçek ve tüzel k�ş�lere Bakanlıkça tahs�s ed�leb�l�r. Bu durumda;
             a) Tahs�s ed�len taşınmaz ve üzer�ndek� yapıların özel g�r�ş�mc�lerce aynen tur�zm amaçlı kullanımı hal�nde
toplam yatırım mal�yet�n�n yüzde beş� oranında yıllık kullanım bedel� alınır. Termal ve kış tur�zm� amaçlı tahs�slerde
bu oran, toplam yatırım mal�yet�n�n yüzde �k� buçuğudur. Ancak bu bedeller, 5084 sayılı Yatırımların ve İst�hdamın
Teşv�k� �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 2 nc� maddes� kapsamında kalan �llerde
yapılacak yatırımlar �ç�n yüzde ell� �nd�r�ml� uygulanır.
             b) Tahs�s ed�len taşınmazın ve üzer�ndek� yapıların Bakanlıkça uygun görülecek b�r yatırım projes�n�n
gerçekleşt�r�lmes�nden sonra, ek kapas�te artışı sağlayacak şek�lde tur�zm amaçlı kullanımı hal�nde, bu madden�n (a)
bend�nde bel�rt�len kullanım bedel�ne �lave olarak, yatırımcı tarafından gerçekleşt�r�len toplam yatırımın b�nde beş�,
termal ve kış tur�zm� amaçlı tahs�slerde b�nde �k� buçuğu oranında kullanım bedel� alınır. Ancak, 5084 sayılı
Yatırımların ve İst�hdamın Teşv�k� �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 2 nc� maddes�
kapsamında kalan �llerde yapılacak yatırımlar �ç�n bu oran yüzde ell� �nd�r�ml� uygulanır. Ayrıca, bu madde uyarınca
tahs�s ed�len taşınmazın üzer�ndek� yapıların �şletmeye açılmasından sonra, toplam yıllık �şletme hasılatı
üzer�nden Haz�nece, bu Yönetmel�ğ�n 21 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len oran �le esas ve
usullere göre pay alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denet�m ve Hakların Sona Ermes�

             Denet�m
             MADDE 23 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne dayanılarak k�raya ver�len veya �rt�fak hakkı tes�s ed�len ya da
kullanma �zn� ver�len yerler�n denet�m�, Mal�ye Bakanlığının �lg�l� mevzuattan doğan yetk�ler� saklı kalmak kaydıyla
Bakanlık tarafından yapılır.
             (2) Denet�m sonucunda belge �ptal�n�n söz konusu olması durumunda, yatırımcıya yen� belge alması �ç�n altı
aylık b�r süre ver�l�r. Bu süre �çer�s�nde belge alınamaz �se tahs�s �ptal ed�l�r ve bu Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes�
hükümler� uygulanır.
             Tahs�s�n �ptal� ve sözleşmen�n fesh�
             MADDE 24 – (1) Tahs�s koşullarına, �rt�fak hakkı, k�ralama veya kullanma �zn� sözleşmeler�ne aykırı
davrananların kes�n tahs�sler� ve sözleşmeler� �ptal ed�l�r. Bu durumda yatırımcıların tüm hakları sona erer, taşınmazlar
üzer�nde bulunan yapı ve tes�sler müştem�latları �le b�rl�kte bedels�z olarak Haz�neye �nt�kal eder ve tem�natları nakde
çevr�lerek Haz�neye �rat kayded�l�r. Yatırımcılar bunlar �ç�n herhang� b�r hak, bedel veya tazm�nat taleb�nde
bulunamaz. Yatırımcılar tarafından taşınmaza veya üzer�nde bulunan yapı, tes�s ve müştem�latlara zarar ver�lm�ş �se,
bunun bedel� de ayrıca alınır.
             Tahs�s süres�n�n sona ermes�



             MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes� gereğ�nce, kes�n tahs�s süres�n�n sona ermes� �le
yatırımcıların tüm hakları sona erer. Bakanlıkça; amacına uygun kullanımın devamı şartıyla, tahs�s sözleşmes�n�n
süres�, bu Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes�nde bel�rt�len kullanım bedel� ve hasılat payı alınmak suret�yle uzatılab�l�r. 
Aks� halde, tahs�se konu taşınmazın üzer�nde bulunan yapı, tes�s ve müştem�latı �le b�rl�kte herhang� b�r bedel
ödenmeden Haz�neye �nt�kal eder.
             (2) Kes�n tahs�s süres� sona eren kamu taşınmazı �le Haz�neye �nt�kal eden üzer�ndek� yapı, tes�s ve
müştem�latı, Bakanlıkça; günün koşullarına göre bel�rlenecek şartlarla, yen� g�r�ş�mc�lere bu Yönetmel�ğe göre tahs�s
ed�leb�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

             Sosyal ve tekn�k altyapı h�zmetler�
             MADDE 26 – (1) Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölges�, alt bölges� ve tur�zm merkezler�nde Bakanlık,
sosyal ve tekn�k altyapı h�zmetler�n�n tamamının veya b�r kısmının yapımını veya mal�yet�n�n karşılanmasını
taşınmazın tahs�s�nde ve kapas�te artışlarında yatırımcıdan tahs�s koşulu olarak �ster. Yatırımcıların karşılayacakları
sosyal ve tekn�k altyapı katılım payları Bakanlıkça bel�rlen�r ve Bakanlığın bel�rleyeceğ� hesaba yatırılır.
             (2) Tahs�se konu taşınmazın bulunduğu alanda sosyal ve tekn�k altyapı h�zmetler�n�n karşılanamaması hal�nde,
bu h�zmetler�n sağlanması amacıyla Bakanlık tüzel k�ş� yatırımcılardan ayrı tüzel k�ş�l�k kurmalarını �steyeb�l�r.
Kurulacak tüzel k�ş�l�ğ�n kararlarına yatırımcılar tarafından uyulur ve katkı payları öden�r.
             (3) Ana yatırımcı kend�s�ne tahs�s ed�len bölgedek� �mar planlarına göre yapılması gereken her türlü tekn�k ve
sosyal altyapının gerçekleşt�r�lmes�nden sorumludur.
             (4) Ana yatırımcının tahs�s sözleşmes�ndek� sosyal ve tekn�k altyapı taahhütler�n� yer�ne get�rmemes� hal�nde
Bakanlık bu yükümlülükler�, sosyal ve tekn�k altyapıya �l�şk�n tem�natını paraya çev�rerek Kom�syonun bel�rleyeceğ�
usulle yaptırır.
             Bedels�z tahs�s
             MADDE 27 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�nde bel�rt�len kültür tur�zm koruma ve gel�ş�m bölgeler� ve
tur�zm merkezler�nde tur�st�k tes�sler�n atık su arıtma tes�s� ve katı atık tes�sler� ve d�ğer altyapı h�zmetler�n� yürütmek
üzere kamu kuruluşları �le mahall� �dareler�n kurmuş oldukları b�rl�klere �lansız ve bedels�z araz� tahs�s ed�leb�l�r.
Ancak bu tahs�s; bölgede faal�yet sürdüren ş�rketler veya mahall� �dareler�n kurmuş oldukları ş�rketler �ç�n taşınmazın
emlak verg� değer�n�n yüzde b�r�nden az olmamak üzere Kom�syonca bel�rlenecek bedel üzer�nden yapılır.
             Tahs�s Yapılamayacak Olanlar
             MADDE 28 – (1) Başvuru �le ön �z�n süres� arasında geçen zamanda 8/9/1983 tar�hl� ve 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu �le 4/1/2002 tar�hl� ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca �halelere katılmaktan yasaklananlara bu
Yönetmel�k uyarınca ön �z�n ver�lemez. Bakanlık, başvurular sona erd�kten sonra ve ön �z�n ver�lmeden önce başvuru
sah�pler�n�n yasaklı olup olmadığını kontrol eder.
             Şerh ve tesc�ller�n terk�n�
             MADDE 29 – (1) Tahs�s�n sona ermes� hal�nde, Mal�ye Bakanlığınca �rt�fak hakkı terk�n ett�r�lerek tapu
kütüğündek� şerh, taky�dat ve beyanlar kaldırılır.
             Yönetmel�kte yer almayan hususlar
             MADDE 30 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasıyla �lg�l� hususlarda, �lg�s�ne göre Bakanlık, Mal�ye
Bakanlığı �le  Çevre ve Orman Bakanlığı  düzenlemeler yapab�l�r.
             D�ğer kamu kuruluşlarınca ver�len �z�nler
             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölgeler�, kültür ve tur�zm gel�ş�m bölgeler� alt
bölgeler� ve tur�zm merkezler� �le bunların dışındak� alanlarda bulunan taşınmazlar hakkında d�ğer kamu
kuruluşlarınca ver�len �z�nler �le yapılan k�ralama, tahs�s, �rt�fak hakkı ve kullanma haklarına �l�şk�n �şlemler tahs�s�
yapan kurum tarafından yürütülür. Bu taşınmazlar Bakanlığa tahs�s ed�lemez.
             Yürürlük
             MADDE 31 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
             Yürütme
             MADDE 32 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kültür ve Tur�zm Bakanı yürütür.

 
 


