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Oturum Aç

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMÎ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA

 

Resmî Gazete Tar�h�: 26.06.2011 Resmî Gazete Sayısı: 27976

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR
TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, Tur�zm Tes�sler�n�n Belgelend�r�lmes�ne ve N�tel�kler�ne İl�şk�n Yönetmel�ğ�n (Yönetmel�k)
uygulanmasına da�r usul ve esaslar �le Yönetmel�ğ�n 42 nc� maddes�n�n 5 �nc� fıkrası ve 55 �nc� maddes�n�n 1 �nc� fıkrasının (a), (b), (c),
(d), (e), (f), (g), (h), (�), (j), (k) ve (l) bentler�nde bel�rt�len hususlara �l�şk�n düzenlemeler�n bel�rlenmes�d�r.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 12/3/1982 tar�hl� ve 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanununun 37 nc� maddes�n�n 1 �nc� fıkrasının (A)
bend� uyarınca 21/6/2005 tar�hl� ve 25852 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g�ren Tur�zm Tes�sler�n�n Belgelend�r�lmes�ne
ve N�tel�kler�ne İl�şk�n Yönetmel�ğ�n 42 nc� ve 55 �nc� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tur�zm Belges� Başvurularında İsten�len Belgeler�n

Değerlend�r�lmes�ne İl�şk�n Usul ve Esaslar

Başvuru

MADDE 3 – (1) Tur�zm belges� talepler�nde başvurular; Yönetmel�kte ve bu Tebl�ğde �sten�len belgeler �le Kültür ve Tur�zm
Bakanlığına (Bakanlık) yapılır.

Başvuru d�lekçes�

MADDE 4 – (1) Belge taleb�nde bulunan gerçek k�ş� �se kend�s� veya tems�le yetk�l� kılınan k�ş� tarafından, tüzel k�ş� �se tüzel
k�ş�l�ğ� tems�le yetk�l� k�ş� veya k�ş�ler tarafından başvuru d�lekçes� (Ek-1) �mzalanır. İmza sah�b�n�n �mza s�rküler� veya beyannames� �le
yetk� belges� �sten�r.

(2) B�rden fazla t�caret ş�rket�n�n, b�r ortaklık yapısı �le �şlett�kler� �şletmeler�n belges�ne belge sah�b� veya �şlet�c� olarak şerh�
talepler�n�n bulunması hal�nde; her ş�rket� kapsayan gerekl� belgeler �le b�rl�kte tems�l ve �lzama ortak yetk�l�n�n veya her b�r�n�n Bakanlığa
karşı mütesels�l sorumluluklarının bulunduğunu açıkça bel�rten ş�rketlerce düzenlenecek sözleşme Bakanlığa gönder�l�r.

(3) Gerçek k�ş� ve t�caret ortakları �le gerçek k�ş� ortaklıklarında tems�l ve �lzama ortak yetk�l�n�n veya her b�r�n�n Bakanlığa karşı
mütesels�l sorumlu olduğunun açıkça bel�rt�ld�ğ� sözleşme Bakanlığa gönder�l�r.

Tes�s tanıtım raporu

MADDE 5 – (1) Tur�zm belges� taleb� �le, belgel� tes�slerde kapas�te değ�ş�kl�ğ� talepler�n� �çeren başvurularda tes�s tanıtım
raporu (Ek-2) düzenlen�r.

İşyer� açma ve çalışma ruhsatı, t�caret s�c�l gazetes�, kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölgeler� veya tur�zm
merkezler�nde yer alma durumu

MADDE 6 – (1) İşyer� açma ve çalışma ruhsatı; “beyana göre düzenlenm�şt�r, geç�c�d�r, sürel�d�r, kısm�d�r” şekl�nde şartlı
olmamalıdır.

(2) Belge devr� �şlemler� har�ç, �şyer� açma ve çalışma ruhsatının veya mevcut �şyer� açma çalışma ruhsatının geçerl�l�ğ�ne �l�şk�n
yazının Bakanlıkça �sten�ld�ğ� durumlarda 6 ay süre ver�l�r.

(3) Tur�zm belgel� tes�slerde; kapas�te artışının �lave yapılaşmayla oluşması hal�nde yen� tar�hl� �şyer� açma ve çalışma ruhsatı
veya �lg�l� kurumun ruhsatın geçerl� olduğuna da�r yazısı �sten�r.

(4) Ver�len �şyer� açma çalışma ruhsatlarının, tes�s türünün konaklama olması hal�nde asl� faal�yet konusuna, d�ğer türlerde
türünün asgar� faal�yet konularından b�r�ne uygun veya benzer şek�lde düzenlenm�ş olması yeterl�d�r.

(5) Başvurularda, t�caret s�c�l gazetes� örneğ� veya t�caret s�c�l numarasının beyan ed�lmes� yeterl�d�r. T�caret s�c�l gazetes�nde
yer alan faal�yet konuları �ncelemelerde d�kkate alınmaz.

(6) Yatırım belges� veya kısm� tur�zm �şletmes� belges� başvurularında, yatırımın kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölgeler�
veya tur�zm merkezler�nde kalıp kalmadığı �le �lg�l� planda yer alan parsel kullanım kararı beyan ed�l�r.

İlg�l� kurumlara b�ld�r�m

MADDE 7 – (1) Bakanlıkça düzenlenen tur�zm belges� örnekler� �şyer� açma ve çalışma ruhsatını düzenlemekle yükümlü �lg�l�
�dares�ne, �lg�l� Val�l�ğe, tahs�sl� �se tahs�s yapan kuruma ve Araştırma ve Değerlend�rme Da�res� Başkanlığına, ayrıca tur�zm yatırımı
veya kısm� tur�zm �şletmes� belges� örnekler� Haz�ne Müsteşarlığına gönder�l�r.

Tat�l s�teler� ve v�llaların başvuru belgeler�ne �l�şk�n düzenlemeler

MADDE 8 – (1) Başvuru sah�pler�;

a) Yönetmel�ğ�n 51 �nc� maddes�n�n 1 �nc� fıkrasının (b) bend� kapsamındak� tur�zm �şletmes� belges� başvurularında ayrıca
tur�zm amaçlı kullanıma �l�şk�n tüm kat mal�kler�n�n yazılı �zn�n� Bakanlığa vermek zorundadırlar.
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b) Yönetmel�ğ�n 51 �nc� maddes�n�n 1 �nc� fıkrasının (a),  (b)  ve (c) bend� kapsamındak� tes�slere �l�şk�n İşyer� Açma ve Çalışma
Ruhsatlarında belge kapsamındak� ün�teler�n kapı numaraları açıkça bel�rt�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuruların Değerlend�r�lmes� ve Sınıflandırma Çalışmalarına

İl�şk�n Usul ve Esaslar

Tur�zm yatırımı belges� talepler�n�n değerlend�r�lmes�

MADDE 9 – (1) Tur�zm yatırımı belges� talepler�nde;

a) Yapılan başvuruları �ncelenerek uygun bulunan tes�sler �ç�n talep �nceleme raporu (Ek-3) düzenlen�r.

b) Yapılan �nceleme sonucunda;

1) Makam Oluru veya Değerlend�rme Kurulu Kararı �le belgelend�r�lmeler� uygun görülen tes�slere belge düzenlen�r.

2) Belgelend�r�lmeler� uygun görülmeyen tes�sler�n durumları �se gerekçel� yazı �le başvuru sah�b�ne tebl�ğ ed�l�r.

Doğrudan tur�zm �şletmes� belges� talepler�n�n değerlend�r�lmes�

MADDE 10 – (1) Doğrudan tur�zm �şletmes� belges� talepler�nde;

a) Yapılan başvuruları �ncelenerek uygun bulunan tes�sler �ç�n talep �nceleme raporu (Ek-4) düzenlen�r.

b) Yapılan �nceleme sonucunda; başvurusu uygun görülen tes�sler denet�me alınır, başvurusu uygun görülmeyen tes�sler�n
durumları gerekçel� yazı �le başvuru sah�b�ne  tebl�ğ ed�l�r.

c) Yapılan denet�m sonucunda;

1) Makam Oluru veya Değerlend�rme Kurulu Kararı �le belgelend�r�lmeler� uygun görülen tes�slere belge düzenlen�r.

2) Belgelend�r�lmeler� uygun görülmeyen tes�sler�n denet�m raporu sonucu veya Değerlend�rme Kurulu Kararı başvuru sah�b�ne
gerekçel� olarak tebl�ğ ed�l�r.

3) Yapılan denet�m sonrasında sadece belge eks�ğ�n�n bulunması hal�nde, söz konusu belgen�n gönder�lmes� �ç�n 30 gün süre
ver�l�r. İsten�len belgen�n gönder�lmemes� hal�nde talep redded�lm�ş kabul ed�l�r. 

4) Talep ed�len tes�s tür veya sınıfında farklılık tesp�t ed�lmes� hal�nde, bu hususa �l�şk�n g�r�ş�mc�n�n taleb� aranır. Aks� takd�rde
talep redded�l�r. Bu durum tur�zm belgel� tes�sler �ç�n de geçerl�d�r. Tahs�sl� tes�slerde �se talep aranmaksızın tür ve sınıf bel�rlen�r.

5) B�r yıl �çer�s�nde aynı g�r�ş�mc� adına üst üste yapılan �k� denet�m sonucunda taleb� uygun görülmeyen tes�slere �l�şk�n üçüncü
başvuru, en son denet�m sonucunun tebl�ğ tar�h�nden �t�baren altı ay geçm�ş olması hal�nde yapılab�l�r. B�r yılın hesabında �lk denet�m
tar�h� esas alınır.

Tur�zm yatırım belges�n�n tur�zm �şletmes� belges� veya kısm� tur�zm �şletmes� belges�ne çevr�lmes� talepler�n�n
değerlend�r�lmes� ve yatırım belgel� tes�sler�n �şletmeye açıldığının bel�rlenmes�

MADDE 11 – (1) Tur�zm �şletmes� belges� ve kısm� tur�zm �şletmes� belges� talepler�nde;

a) İncelenerek uygun görülenlere talep �nceleme raporu düzenlenerek (Ek-4) tes�s denet�m programına alınır.

b) Gönder�lm�ş olan “İş Yer� Açma ve Çalışma Ruhsatının”  uygun görülmemes� hal�nde başvuru sah�b�ne tebl�ğ tar�h�nden
�t�baren 30 gün süre ver�lerek eks�kl�ğ�n g�der�lmes� �sten�r. Ver�len süre �çer�s�nde uygun belgen�n gönder�lmemes� hal�nde 2634 sayılı
Kanunun 34 üncü maddes�n�n 1 �nc� fıkrasının (d) bend� hükmü gereğ� belges� �ptal ed�l�r.

c) Yapılan denet�m sonucunda taleb� uygun görülen tes�slere Makam Oluru veya Değerlend�rme Kurulu Kararı �le belge
düzenlen�r.

ç) Yapılan denet�m sonucunda taleb� uygun görülmeyen tes�sler hakkında denet�m raporu veya Değerlend�rme Kurulu Kararına
göre �şlem yürütülür.

d) Yatırım belgel� tes�slerden, tur�zm �şletmes� veya kısm� tur�zm �şletmes� belges�ne çevr�lme başvurusu olmaksızın, �şletmeye
açıldığı bel�rlenen tes�slere �l�şk�n;  �şyer� açma ve çalışma ruhsatı �sten�r, son durum tesp�t� �ç�n denet�m programına alınır ve bu
madden�n 1 �nc� fıkrasının (c) ve (ç) bentler� uyarınca �şlemler yürütülür.

Tur�zm �şletmes� belges�n�n kısm� tur�zm �şletmes� belges�ne çevr�lmes� talepler�n�n değerlend�r�lmes�

MADDE 12 – (1) Kısm� tur�zm �şletmes� belges� talepler�nde;

a) D�lekçe ve tes�s tanıtım raporu �le müracaat ed�l�r. İncelenerek uygun görülenlere talep �nceleme raporu (Ek-4) düzenlen�r.

b) Yapılan �nceleme sonucunda;

1) Belgelend�r�lmeler� uygun görülen tes�slere Makam Oluru veya Değerlend�rme Kurulu Kararı �le belge düzenlen�r.

2) Belgelend�r�lmeler� uygun görülmeyen tes�sler�n durumları gerekçel� yazı �le başvuru sah�b�ne tebl�ğ ed�l�r.

Sınıflandırma çalışmaları

MADDE 13 – (1) Sınıflandırma Kom�syonunca yapılacak değerlend�rmeler sonucunda; tes�s�n kend� türüne �l�şk�n bel�rlenen
asgar� puan barajını aşamaması durumunda, denet�m raporu düzenlen�r ve tes�s�n �şletme dönem�nde belgelend�rmeye esas vasıflarını
y�t�rm�ş olacağından 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddes�n�n 1 �nc� fıkrasının (e) bend� hükmü gereğ� belges� �ptal ed�l�r.

(2) Yapılan sınıflandırma formu uygulaması sonucunda tes�s�n aldığı puan, türünün varsa sınıfını bel�rler. Üst sınıf �ç�n bel�rlenen
puan barajını aşan �şletmelerde; yen� sınıfının gerekt�rd�ğ� n�cel�k ve n�tel�kler aranmaz. Ancak, 4 ve 5 yıldızlı otellerde lokanta şartı
aranır.

(3) Sınıflandırma Kom�syonunun sınıf yükseltme, düşürme ve belgel� olarak faal�yet göstermes�nde fayda görülmed�ğ�ne �l�şk�n
kararları, alınacak Makam Oluru �le sonuçlandırılır. Sınıfı değ�şmeyen tes�slere �l�şk�n Makam Oluru alınmaz. Yapılan sınıflandırmaların
sonuçları kes�nleşmes�n� müteak�p belge sah�b�ne tebl�ğ ed�l�r. 

(4) Sınıflandırma formu uygulaması sonucu belge yen�lenmes� gereken durumlarda; belgelend�rme �şlem� tamamlanmadan
tes�se �l�şk�n yen� sınıflandırma taleb� �şleme konulmaz.

(5) B�r yıl �çer�s�nde üç defa sınıflandırması yapılan tes�se �l�şk�n yen� b�r sınıflandırma taleb�; son sınıflandırma tebl�ğ tar�h�nden
6 ay sonra yapılab�l�r. B�r yılın hesabında �lk sınıflandırma tar�h� esas alınır.

(6) Sınıflandırma çalışmalarında; yatırımı devam eden ün�teler �le konaklama tes�s� bünyes�ndek� Yönetmel�ğ�n 31 �nc�
maddes�n�n 2 nc� fıkrasında yer alan n�tel�kler� sağlamayan, yüzme havuzu puanlandırılmaz. Puanlandırılmayan bu havuzlar "B T�p�"
olarak �s�mlend�r�l�r.

(7) Tes�s bünyes�nde �şletmede olan tüm ün�teler b�r kez değerlend�r�lerek puanlandırılır. Tes�ste belge sah�b� ve/veya kapas�te
değ�ş�kl�ğ� �le daha önce eks�k hususlarının bulunması, sınıflandırma çalışması yapılmasını engellemez. Bu tesp�tlere �l�şk�n olarak
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ayrıca denet�m raporu düzenlenerek �şlem yapılması öner�l�r.

(8) Herhang� b�r kurum yazısı ve/veya �şyer� açma ve çalışma ruhsatı veya geçerl�l�ğ�ne �l�şk�n yazı �sten�lmes�n�n gerekt�ğ�
durumlar har�ç, sınıflandırma formu uygulaması esnasında, tesp�t ed�len eks�kl�k ve aksaklıklar sınıflandırma formunun �şleme
konulmasını ve yen� belge düzenlenmes�n� engellemez.

(9) Sınıflandırma çalışmalarında uygulama kapas�tes� d�kkate alınır.

(10) Tes�ste denet�m ve/veya sınıflandırma formu uygulaması yapılamaması durumlarında; denet�m ve/veya sınıflandırma
yapılamama neden� düzenlenecek raporda ayrıntılı olarak bel�rt�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tur�zm Belges� ve Plaketler�n�n Hazırlanmasına, Belge ve Plaketlerde

Yer Alacak B�lg�lere İl�şk�n Esaslar

Tur�zm yatırım belges�nde yer alacak b�lg�ler

MADDE 14 – (1) Tur�zm yatırım belges�nde;

a) Tes�s�n adı,

b) Adres� veya pafta-ada-parsel numarası,

c) Türü ve varsa sınıfı,

ç) Kapas�tes�,

d) İşletmeye açılma tar�h�,

e) Belge sah�b�n�n adı veya unvanı,

f) Yatırımın tahs�sl� araz�de gerçekleşt�r�lmes� durumunda mal sah�b�,

g) Belge tar�h ve numarası,

ğ) Belge düzenlenmes�ne esas Makam Oluru veya Değerlend�rme Kurulu Kararının tar�h ve sayısı,

b�lg�ler�ne yer ver�l�r.

Tur�zm �şletmes� ve kısm� tur�zm �şletmes� belgeler�nde yer alacak b�lg�ler

MADDE 15 – (1) Tur�zm �şletmes� belges�nde;

a) Tes�s�n adı,

b) Adres�,

c) Türü ve varsa sınıfı,

ç) Kapas�tes�,

d) Belge sah�b�n�n adı veya unvanı,

e) K�racı veya �şletmec�n�n unvanı,

f) İşletmen�n tahs�sl� araz�de yer alması durumunda mal sah�b�,

g) Belge tar�h ve numarası,

ğ) Belge düzenlenmes�ne esas Makam Oluru veya Değerlend�rme Kurulu Kararının tar�h ve sayısı,

b�lg�ler�ne yer ver�l�r.

(2) Kısm� tur�zm �şletmes� belgeler�nde yukarıdak� b�lg�lere �lave olarak yatırımdak� ün�teler�n �şletmeye açılış tar�h� b�lg�s�ne yer
ver�l�r.

Belge ve alt belge düzenlenmes�

MADDE 16 – (1) Tur�zm kent�, z�nc�r tes�sler, tat�l merkez� ve tur�zm kompleks� türler�ne �l�şk�n tur�zm belges�; belge ve alt belge
veya belgeler şekl�nde düzenleneb�l�r. Alt belge veya belgeler düzenlenmes� durumunda bu husus belge üzer�nde bel�rt�l�r. Alt belge
üzer�nde alt belge sah�b�n�n adı veya unvanı, ana belge b�lg�s� �le b�rl�kte belge türüne göre yukarıda bel�rlenen b�lg�lere yer
ver�l�r.               

Plaket düzenlenmes� �le belge ve plaket teşh�r�

MADDE 17 – (1) Üzer�nde Bakanlığın ve tes�s�n adı, tes�s�n türü ve varsa sınıfı �le �şletmen�n Bakanlığın denet�m�nde olduğuna
da�r b�lg�ler bulunan ve Bakanlıkça hazırlanarak soğuk damga �le �şaretlenm�ş plaket, belgel� tur�zm �şletmeler�nce tes�s g�r�ş�ne asılır.
Üzer�nde belge türüne göre bu tebl�ğde bel�rlenm�ş b�lg�ler bulunan ve Bakanlıkça hazırlanarak soğuk damga �le �şaretlenm�ş tur�zm
belges�, belgel� tur�zm �şletmeler�nce müşter�n�n kolayca görüp okuyab�leceğ� şek�lde asılır. Belge ve plaket ücretler� Bakanlıkça
bel�rlen�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� Düzenlemeler

Kl�ma �sten�lmes�ne �l�şk�n yöre ve esaslar

MADDE 18 – (1) İkl�m koşullarına göre kl�ma bulundurulması zorunlu olan �ller aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

  1 – Adana   2 – Adıyaman   3 – Amasya

  4 – Ankara   5 – Antalya  6 – Aydın

  7 – Balıkes�r   8 – Batman   9 – Bursa

10 – Çanakkale 11 – Den�zl� 12 – D�yarbakır

13 – Düzce 14 – Ed�rne 15 – Elazığ

16 – Gaz�antep 17 – G�resun 18 – Hatay

19 – Iğdır 20 – İçel 21 – İstanbul

22 – İzm�r 23 – Kahramanmaraş 24 – K�l�s

25 – Kocael� 26 – Konya 27 – Malatya
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28 – Man�sa 29 – Mard�n 30 – Muğla

31 – Ordu 32 – Osman�ye 33 – R�ze

34 – Sakarya 35 – Samsun 36 – S��rt

37 – S�nop 38 – Şanlıurfa 39 – Şırnak

40 – Tek�rdağ 41 – Trabzon 42 – Yalova

43 – Zonguldak

(2) Kış tur�zm� ve yayla tur�zm�ne yönel�k faal�yet gösteren asl� konaklama tes�sler�nde kl�ma şartı aranmaz.

Müşter� asansörü, serv�s merd�ven� ve asansörü düzenlemes�ne �l�şk�n esaslar

MADDE 19 – (1) Dört ve beş yıldızlı oteller�n serv�s merd�ven� veya asansörü düzenlenmeler�nde, Yönetmel�kte müşter�
asansörü �ç�n bel�rlenen kr�terler esas alınır. Bu esaslar, dağınık yerleş�m düzen�ndek� dört ve beş yıldızlı oteller �ç�n de geçerl�d�r.

(2) Ayrıca, kademel� katlar şekl�nde düzenlenm�ş tes�slerde serv�s asansörü veya merd�ven� her farklı kademedek� bölüm �ç�n,
h�zmet�n aksamaması kaydıyla, ayrı sağlanmak zorunda değ�ld�r. Bu husus but�k otellerde müşter� asansörü düzenlemeler� �ç�n de
geçerl�d�r.

Bedensel engell�ler düzenlemeler�ne �l�şk�n esaslar

MADDE 20 – (1) Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�n�n 1 �nc� fıkrasının (c) bend� hükmü uyarınca bedensel engell�ler �ç�n yapılacak
düzenlemeler aşağıdak� şek�lded�r.

a) Tes�s bahçe ve g�r�ş�;

1) Farklı sev�yedek� yerler bedensel engell� dolaşımına uygun olarak düzenlen�r.

2) Tes�s g�r�ş kapısı tem�z gen�şl�ğ� en az doksan sant�metre olmalıdır.

b) Reseps�yonda tekerlekl� sandalye er�ş�m�ne �z�n verecek şek�lde tasarlanmış en fazla 90 cm yüksekl�ğ�nde banko
düzenlemes� yapılır.

c) Genel tuvaletler:

1) Tem�z kapı gen�şl�ğ� en az 85 cm olmalıdır. Eş�k yapılmaması tavs�ye ed�lmekle b�rl�kte yapılması hal�nde en fazla 1,5 cm
yüksekl�kte ve pahlı olarak yapılmalıdır.

2) Klozet, lavabo, s�fon, batarya g�b� donatılar bedensel engell�n�n  kullanab�leceğ� şek�lde düzenlenmel�d�r. Klozet etrafına,
b�tm�ş döşemeden 85-95 cm yüksekl�kte olacak şek�lde tutunma barları yerleşt�r�lmel�d�r.

3) Aynalar göz h�zasında veya �n�p çıkan ayarlı veya öne doğru 10-15 derece eğ�k olmalıdır. Aynaların alt kenarı b�tm�ş
döşemeden en fazla 100 cm yüksekl�kte olmalıdır.

4) Tekerlekl� sandalyen�n tam b�r dönüş yapmasına �mkan sağlayacak 150 cm çapında b�r da�re kadar alan sağlanmalı ve
zem�n� kaygan olmayan malzeme �le kaplanmalıdır.

5) Sabunluk, havluluk ve kağıtlık g�b� aksesuarlar b�tm�ş döşemeden 50-120 cm yüksekl�ğe monte ed�lmel�d�r.

ç) Yatak odaları:

1) Odalar, bedensel engell�ler�n rahatça hareket ed�p odayı kullanab�leceğ� şek�lde, uygun büyüklük ve konumdak� eşyalarla
tefr�ş ve dekore ed�l�r, denges�z duran, s�vr� köşel� eşyalar bulundurulmaz.

2) Oda g�r�ş kapısı gen�şl�ğ� en az 85 cm olmalıdır.

3) Zem�n� kaygan olmamalı, kalın, yumuşak, tutan halı kullanılmamalıdır.

4) Dolap kapıları sürgülü ve askı yüksekl�ğ� en fazla 140 cm olacak şek�lde düzenlenmel�d�r.

5) Elektr�k düğme ve pr�zler� zem�n döşemes�nden en fazla 120 cm, en az 40 cm yüksekl�kte olacak şek�lde düzenlenmel�d�r.

6) Yatak başucunda merkez� aydınlatma düğmes� bulunmalıdır.

7) Oda banyolarında; genel tuvaletlerde yapılan düzenlemelere �lave olarak bedensel engell� kullanımına uygun şek�lde küvet 
veya  duş  düzenlemes�  yapılır.  Bu bölümlerde oturma yer� �le  uygun yerlerde tutunma bantları sağlanır. Banyo kapısı açılımı rahat
hareket �mkanı verecek şek�lde düzenlen�r. Eş�k yapılmaması tavs�ye ed�lmekle b�rl�kte yapılması hal�nde en fazla 1,5 cm yüksekl�kte ve
pahlı olarak yapılır. Reseps�yonla bağlantı alarm s�stem� veya telefon bulunur.

8) Oda düzenlemeler� �ç�n öngörülen %1 oranının değerlend�r�lmes�nde küsuratlar d�kkate alınmaz.

d) Bedensel engell� kullanımına ayrılan oda veya yeme �çme ün�tes�n�n zem�n kattan farklı b�r katta olması durumunda ün�teler
arasındak� ulaşım uygun donanım �le sağlanır. Bu durumda asansörde aşağıdak� düzenlemeler yapılır:

1) Kapı fotosell� olmalıdır. Kapı açılıp kapanma aralığı 5 san�yeden kısa olmamalıdır.

2) Kumanda düğmeler�n�n zem�n döşemes�nden 90 cm-120 cm yüksekl�kte ve tekerlekl� sandalye yaklaşmasına �z�n verecek
konumda yer almalıdır.

3) Kab�n �ç�nde zem�n döşemes�nden yaklaşık 85 cm yüksekl�ğ�nde yerleşt�r�lm�ş kes�nt�s�z tutunma barları sağlanır.

4) Kab�n �ç�, halı kaplı olmamalıdır. 

e) Yeme-�çme ün�teler�;

1) G�r�ş kısmından yeme-�çme ün�teler�ne engels�z er�ş�m sağlanmalıdır.

2) Masaların ve tezgahların altında 70 cm yüksekl�ğ�nde ve en az 50 cm gen�şl�ğ�nde d�z boşluğu bırakılmalıdır. Masaların
arasında bırakılacak geç�şler en az 90 cm olmalıdır.

3) Zem�n kaygan olmamalı, kalın, yumuşak ve tutan halı kullanılmamalıdır.

ALTINCI BÖLÜM

D�ğer Hükümler

Belge devr�, �şletmec�, k�racı şerh�ne �l�şk�n usul ve esaslar

MADDE 21 – (1) Tur�zm yatırımı belgel� tes�sler �ç�n belge devr� talepler�nde; belge sah�b� �le belge talep eden k�ş� tarafından,
Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n 1 �nc� fıkrasının (a), (c), (d) ve (e) bentler�nde bel�rt�len belgeler �le, tur�zm �şletmes� ve kısm� tur�zm
�şletmes� belgel� tes�sler �ç�n belge devr� talepler�nde, belge talep eden k�ş� tarafından 9 uncu maddede bel�rt�len belgeler �le,  �şletmec�
veya k�racı şerh� talepler�nde, belge sah�b� ve �şletmec� tarafından �şletmec�ye �l�şk�n 9 uncu maddede bel�rt�len belgeler �le Bakanlığa
başvurulur. 
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(2) Yapılan �nceleme sonucunda;

a) İncelenerek uygun görülenlere talep �nceleme raporu düzenlen�r (Ek-5).

b) Belge devr� uygun görülen tes�sler �ç�n Makam Oluru alınır ve belge düzenlen�r.

c) Belge devr� uygun görülmeyen tes�sler�n durumları �se gerekçel� yazı �le başvuru sah�pler�ne tebl�ğ ed�l�r.

(3) Bakanlığımıza başvuru olmaksızın, tes�s�n dev�r ed�ld�ğ�n�n veya tamamının belge sah�b�nden farklı b�r �şletmec� tarafından
�şlet�ld�ğ�n�n bel�rlenmes� hal�nde; 2634 sayılı Yasa uyarınca yapılacak �şlemler saklı kalmak kaydı �le belge devr� veya �şletmec�n�n
belgeye şerh �şlem�ne �l�şk�n taleb�n olup olmadığının b�ld�r�lmes� ve talep olması hal�nde Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�nde bel�rt�len
uygun belgeler�n 30 gün �çer�s�nde Bakanlığımıza gönder�lmes� �sten�l�r.

(4) Ver�len süre �çer�s�nde; belge devr�ne veya tes�s�n tamamı �ç�n �şletmec� veya k�racı şerh�ne �l�şk�n taleb�n Bakanlığa
b�ld�r�lmemes� ve/veya uygun �şyer� açma ve çalışma ruhsatının gönder�lmemes�, belge devr�n�n uygun görülmes� sonrasında belge harç
ve ücretler�n yatırılmaması durumlarında tes�se a�t belge 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddes�n�n 1 �nc� fıkrası (d) ve/veya (e) bentler�
hükmü uyarınca �ptal ed�l�r.

(5) Tes�s bünyes�nde farklı b�r �şletmec� tarafından �şlet�len satış yer�, berber, kuaför, sauna vb. alt ün�teler�n �şletmec�ler�n�n
belgeye şerh ed�lmes� hakkında Bakanlığımıza ulaşmış taleb�n bulunmaması hal�nde, şerh �şlem� yapılmaksızın d�ğer �şlemler yürütülür.
Tahs�sl� araz�lerde bu durum �lg�l� kurumlara b�ld�r�l�r.

Özel tes�sler�n �s�mlend�r�lmes�, belgelend�r�lmes�, n�tel�kler�

MADDE 22 – (1) Yönetmel�ğ�n 42 nc� maddes� kapsamına g�ren konaklama tes�sler� özel konaklama tes�s�, d�ğer tes�sler �se
özel tes�s �sm� altında belgelend�r�l�r.

(2) Özel tes�s başvurularında, hazırlanması gereken CD ler�n; tüm mahaller� �çerecek şek�lde, gece ve gündüz çek�mler�n�
�çermes�, çek�mler�n 5-7 dak�ka arasında ve AVI uzantılı olmasına özen göster�l�r. Yönetmel�ğ�n 42 nc� maddes� kapsamında
değerlend�r�leb�lmes� �ç�n tes�s�n özell�ğ�ne �l�şk�n detaylı b�lg� ve belge sunulur.

(3) Özel tes�s tur�zm �şletmes� belgel� tes�slerde; kapas�te değ�ş�kl�ğ� veya belge devr� sonucu yen� belge düzenlenmes�n�
gerekt�ren durumlarda da, �k�nc� fıkrada bel�rt�len b�lg� ve belgeler �sten�l�r. Yapılan denet�m sonucunda, yen� belge düzenlen�p
düzenlenmeyeceğ� hususu Değerlend�rme Kuruluna sunulur.

(4) Yönetmel�ğ�n 42 nc� maddes�nde �sten�lenlere �lave olarak, yeme-�çme türünde faal�yet gösteren özel tes�s tur�zm �şletmes�
ve kısm� tur�zm �şletmes� belges� başvurularının değerlend�r�lmes�nde; metr�k l�m�tler ve kapas�te unsurları d�kkate alınmaksızın,
Yönetmel�ğ�n 26 ncı maddes�nde yer alan 2. sınıf lokanta asgar� n�tel�kler�, konaklama türünde faal�yet gösteren ve Yönetmel�ğ�n 42 nc�
maddes�n�n 2 nc� fıkrasının (e) bend� kapsamında yer alan özel tes�s başvurularının değerlend�r�lmes�nde �se; metr�k l�m�tler ve kapas�te
unsurları d�kkate alınmaksızın, Yönetmel�ğ�n 43 üncü maddes�nde yer alan but�k otel asgar� n�tel�kler� aranır.

(5) Üst fıkrada bel�rt�len, ancak �kl�m, yöre, konum, tesc�ll� kültür varlığında yer alma g�b� yapı koşulları �le �şletmec�l�k n�tel�kler�
neden�yle tes�ste düzenlenemeyen n�tel�kler, yapılan denet�mde değerlend�r�l�r. Mevcut hal�yle tes�s�n; nedenler�yle b�rl�kte
belgelend�r�lmes�n�n uygun görüldüğü veya eks�k hususlar açıklanarak belgelend�r�lmes�n�n uygun görülmed�ğ� denet�m raporunda
bel�rt�l�r. Denet�m raporu Değerlend�rme Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Tes�s�n adı

MADDE 23 – (1) Tur�zm belges�nde yer alacak tes�s adı; talep ed�len �s�m veya �s�mler göz önüne alınarak Bakanlıkça bel�rlen�r.

(2) Tes�s adının bel�rlenmes� veya değ�ş�kl�k taleb� hal�nde aşağıda bel�rt�len hususlar d�kkate alınır:

a) Yetk�l� �dareden �s�m tesc�l� yaptırmış olan tes�slere söz konusu �s�m ver�l�r.

b) İs�m tesc�l�n�n yaptırılmamış olması hal�nde, Bakanlığa başvuru tar�h� öncel�ğ� göz önüne alınarak talep ed�len �s�m ver�l�r.
Talep ed�len �s�mler b�r başka tur�zm belgel� tes�s �le karıştırılab�lecek veya aynı �sm� çağrıştırab�lecek n�tel�kte olamaz.

c) Bakanlıkça daha önce ver�lm�ş b�r �s�m, bu �sm� kullanan �şletmen�n süres�z ve kes�n �zn� �le başka b�r belgel� tes�s tarafından
kullanılab�l�r.

Tahs�sl� araz�lerde yer alan tes�slerle �lg�l� �şlemler

MADDE 24 – (1) Bakanlığımızdan veya d�ğer kamu kurumlarından tahs�sl� araz�lerde yer alan yatırım ve �şletmeler�n belge
devr�, kapas�te, sınıf ve tür değ�ş�kl�ğ� �şlemler� tahs�s yapan kurumun görüşü doğrultusunda yürütülür.

(2) Tahs�sl� araz�lerde yer alan tes�sler�n,  bulunduğu parselden farklı ve bağımsız b�r parselde yer alan personel lojmanları,
�şyer� açma ve çalışma ruhsatı gerekt�rmeks�z�n yapı kullanma �z�n belges� �le de tur�zm �şletmes� belges� kapas�tes�ne dah�l ed�l�r.

Sağlıklı yaşam tes�sler�

MADDE 25 – (1) Sağlıklı yaşam tes�s�ne �l�şk�n tur�zm belges� talepler�nde; Sağlık Bakanlığının uygun görüşü �sten�r.

Çeş�tl� Hükümler

MADDE 26 – (1) Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�n�n 5 �nc� fıkrasının (r) bend� �le 6 ncı fıkrasının (f) bend�nde bel�rt�len ün�teler�n
değerlend�r�lmes�nde; 19 uncu madden�n 5 �nc� fıkrasının (r) bend�nde 13 adet alt bent olarak sayılan ün�telerden, dört yıldızlı otellerde
en az 3 adet ün�ten�n, beş yıldızlı otellerde �se en az 6 adet ün�ten�n bulunması şartı aranır. 

(2) Sağlık Bakanlığı mevzuatı �le uyumlu olarak; Yönetmel�kte geçen “sürekl� doktor” �bares� yer�ne “�capçı doktor”, “hemş�re”
yer�ne “yardımcı sağlık personel�”, “rev�r” yer�ne “sağlık b�r�m�” bulunması hal�nde de uygun görülür.

(3) Ş�rket�n şubes� adına başvuru hal�nde �şlemler ş�rket adına yürütülür. Başvuru belgeler�nde bel�rt�len unvan şube �bares�
�çerse dah� belge ş�rket adına düzenlen�r.

(4) Doğrudan belge talepler�nde tes�s�n kapalı olduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde tesp�t tar�h� b�r�nc� denet�m olarak bel�rlen�r ve
talep ret olarak kabul ed�lerek g�r�ş�mc�ye tebl�ğ ed�l�r.

(5) Yatırım belges� düzenlenemeyen türler� �çeren yatırım belges� talepler�, değerlend�r�lmez.

(6) Tur�zm belges� başvurularında veya tur�zm belgel� tes�slerde, Bakanlıkça �sten�len belgelere �l�şk�n gerçeğe aykırı beyanda
bulunulması ve/veya gerçeğe aykırı belge ver�lmes� hal�nde, başvuran veya belge sah�b� hakkında yasal �şlem yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırma

MADDE 27 – (1) 25/10/2005 tar�hl� ve 25977 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�ren Tur�zm Tes�sler�n�n
Belgelend�r�lmes�ne ve N�tel�kler�ne İl�şk�n Yönetmel�ğ�n�n Uygulanmasına Da�r 2005/1 Nolu Tebl�ğ yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce belge almış olan tes�slerde, bu Tebl�ğde bel�rt�len bedensel
engell� düzenlemeler�n�n yapılması, �lave bedensel engell� düzenlemes� gerekt�ren oda kapas�tes� artışına kadar, zorunlu değ�ld�r.
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GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 3/7/2004 tar�hl� ve 4916 sayılı Çeş�tl� Kanunlarda ve Mal�ye Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamede Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun Geç�c� 2 nc� maddes� kapsamına g�ren tes�slere ver�lecek
belgeler; geç�ş dönem� tur�zm yatırımı veya geç�ş dönem� tur�zm �şletmes� belges� olarak �s�mlend�r�l�r. Bu kapsama g�ren tes�slerden
mevcut tur�zm yatırımı veya tur�zm �şletmes� belges� olanların bu belgeler�; ayrıca b�r tesp�te gerek kalmaksızın, yatırım veya �şletme
dönem�nde belge almaya esas vasıflarını y�t�rm�ş olması neden�yle 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddes�n�n 1 �nc� fıkrası (e) bend�
hükmü uyarınca �ptal ed�l�r. 

(2) Geç�ş dönem� belgeler�, Araz� Tahs�s Kom�syonu kararı veya �lg�l� kurum veya kuruluş yazısı �le ver�l�r ve ayrıca başka belge
�stenmez. Bu belgeler, Araz� Tahs�s Kom�syonu veya �lg�l� kurum veya kuruluşlarca ver�len süre kadar geçerl�d�r.

(3) Bu belgelerde;

a) Tes�s�n adı,

b) Adres�, varsa ek tahs�s alanı/pafta-ada-parsel numarası,

c) Türü ve varsa sınıfı,

ç) Belge sah�b�n�n adı veya unvanı,

d) Mal sah�b�,

e) Tesp�t ed�len kapas�te,

f) İz�n ver�len kapas�te,

g) Belge tar�h ve numarası,

b�lg�ler�ne yer ver�l�r.

ğ) Ayrıca belgen�n ön yüzünün alt bölümünde �mzadan sonra gelmek üzere "Bu belge 4916 sayılı Kanunun Geç�c� 2 nc�
maddes�ne �st�naden Araz� Tahs�s Kom�syonunun veya �lg�l� kurumun ..……. .tar�h ve ...……. sayılı yazısı üzer�ne düzenlenm�ş olup
……….…tar�h�ne kadar veya tahs�s yapan kurumun görüşünde bel�rt�len süre kadar geçerl�d�r. Bu süre sonunda belge başka b�r �şleme
gerek kalmaksızın geçerl�l�ğ�n� y�t�recekt�r."  �fades� yer alır.

4) Geç�ş dönem� belges�nden tur�zm �şletmes� belges�ne geç�ş talepler�nde Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�nde �sten�len belgelerle
başvurulur. 

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Kültür ve Tur�zm Bakanı yürütür.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız
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