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4848 Sayılı  

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  

2634 Sayılı 

Turizmi Teşvik Kanunu 

•Yetki 

 



 

4848 Sayılı Kanunun  

 
1. maddesinde  
  Kanunun amacı; 

     “…yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını 
ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde 
değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, 
teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, 
kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla 
işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum 
kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve 
işbirliği yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının 
kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları 
düzenlemektir.”  olarak tanımlanmıştır. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4848 Sayılı Kanunun  
 
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün  
görevlerinin tanımlandığı  
12. maddesinin (g) bendinde; 

  

“ Kültür ve turizm sektöründe yatırım yapan kamu kurum ve 

kuruluşları ile özel sektörün alt yapı ve üst yapı yatırımlarını, 

sektörün tespit edilen öncelik ve ihtiyaçlarına göre yönlendirmek, 

yıllık yatırım programlarını hazırlamak, gerekli görülenlerin 

uygulamalarını yapmak veya yaptırmak,” 



  Ayrıca 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun Kamu 
Yatırımları başlıklı 9.maddesinin (a) bendinde; 

 
  “Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 

merkezlerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik ve 
telekomünikasyon gibi altyapı ihtiyaçlarının ilgili kamu 
kuruluşlarınca öncelikle tamamlanması zorunludur. Bu 
maksatla ilgili Bakanlık ve kuruluşlara tahsis edilen ödenekler 
Bakanlığın uygun görüşü alınmadan başka maksatla 
kullanılamaz. 

 
  (b) bendinde; 
 
  “Bakanlığın uygun görüşü alınmadan kamu kuruluşlarınca 

turizm işletmeciliği amaçlı yatırımlar programlanamaz.”  



  

  Teşvikle İlgili Esaslar ve Hükümlerin 
belirlendiği 13. maddesinde de;  

 
  “…Yatırımlar için öncelik sırası; kültür ve 

turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 
merkezleri ve Bakanlıkça tespit edilen diğer 
yerlerdir.” 

  
 denilmektedir. 

 



KTKGB ve TM ile turizm potansiyeli olan illerin 

 

-Mahalli idarelerinden  

 (Belediye, İl Özel İdaresi, Mahalli İdare Birlikleri) 

 

-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarından  

  

Turizm amaçlı alt yapı ve çevre düzenlemelerine  yönelik mali 

yardım yapılması yönünde gelen ödenek talepleri  

 Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde değerlendirilmektedir.  
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Değerlendirme; 

 Başkanlığımızca Valiliklere 11.03.2015 tarih ve 
48358 sayılı yazı ekinde gönderilen Bakanlık 
Makamının 10.03.2015 tarih ve 46936 sayılı 
2015/04 No’lu Genelgesi kapsamında yapılmaktadır. 

 

  Söz konusu Genelge gereği talep dosyaları İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüklerine verilebildiği gibi, doğrudan 
Bakanlığımıza da iletilebilir. 

 

 



 
 2015/04 No’lu Genelgesi Kapsamında  mali yardım talep dosyasında 

bulunması gereken belgeler; 
 
1- Talep yazısı, 
2- Gerekçe raporu,  
3-Talebe ilişkin Encümen Kararı (İl Daimi Encümeni – Belediye 
   Encümeni - Birlik Yönetim Kurulu vs.), 
4- Proje uygulama alanına ait doküman (Onaylı imar planı, vaziyet planı, harita, 

v.b.)  
5- Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge (tapu, kira kontratı, tahsis belgesi ile 

yol, kanalizasyon hattı, içme suyu isale hattı vb. uygulamaları için mülkiyet 
sorunu olmadığına dair ilgili idarece hazırlanarak onaylanacak beyan),  

6- Uygulanacak proje (proje yapım talebinde istenmez), 
7- Yaklaşık Maliyet (Kamu İhale Kanunu ve İlgili mevzuata uygun ),  
8- Yapılacak işin zaman çizelgesi veya işin süresini belirten belge, 
9- Yardım talep edilen işe ait önceki yıllarda Bakanlığımızca mali yardım yapılıp 

yapılmadığına ilişkin doküman (Bakanlığımızca yardım yapıldı ise miktarlarının 
ve yıllarının, herhangi bir ödenek alınmamış ise alınmadığının belirtilmesi),  

10-Mali yardım alınması halinde, alınan mali yardımın gönderilen amacın 
dışında kullanılamayacağına dair taahhütnamedir. 

 
 
  



   
 Dosyasında belgelerin yetkilileri tarafından onaylanmış asılları, ya 

da yetkilileri tarafından onaylı suretleri olmalıdır.  

 

 Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımadığından eksik 
belgeli talepler kayıtlara alınır ancak değerlendirmeye alınmaz. 

 

 Teknik Yardım Şubesince teknik incelemesi yapılan ve dosyası 
tamam olup, Makam talimatıyla ödenek gönderilecek olan talepler, 
Makam Oluru almak üzere Program İzleme Şubesine verilir. 

 

 Gerektiğinde talimat alınan talep eksik belgeli ise eksik olan 
belgeler tamamlatılır. 

 

 Ayrıca gerek telefonla, gerekse şahsen başvurularda başvuru  sahibi 
olan idarelere teknik bilgi verilir.  

 

 



Bu kapsamda Bakanlığımıza Ulaşan Talep Miktarı  
 

Talep yılı Toplam talep sayısı 

2010 2812 

2011 2966 

2012 2779 

2013 2372 

2014 1925 

2015 
 

2099 







 

 Bu bilinçle, 

    Bakanlığımız, ülkemiz genelinde bulunan turizm bölge, alan ve 

merkezleri ile turizm potansiyeli arz eden yerlerde özellikle de 

sahil kesimlerinde  yüzme suyu kalitesini doğrudan yada dolaylı 

etkileyecek kirletici unsurların bertarafı için, 

 atıksu arıtma tesisi,  

 derin deniz deşarjı, 

 kanalizasyon kollektör hattı,  

    turistik karayolları 

 gibi altyapı ihtiyaçlarını tespit eder,yapar, yaptırır.   
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   Bakanlığımız tarafından bugüne kadar ; 

 33 atıksu arıtma tesisi yapılmış olup bunların mali değeri 

yaklaşık 85.000.000$’dır.  

 Bunun yanı sıra 18 adette kanalizasyon kollektör hattı 
yapılmıştır. 
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 Mavi Bayrak Ödülü alabilmenin “olmazsa olmaz” 

ön koşulu yüzme suyu kalitesinin AB Yüzme suları 

direktifine uygun olmasıdır. 

 

 Mavi Bayrak yüzme suyu kalitesi kriterlerine göre 

sanayi ve kanalizasyon atıklarının plaj alanını 

etkilememesi gerekmektedir. 
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Mavi Bayrak Programı  

Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 

maddi, teknik desteği ve  

Sağlık Bakanlığı’nın teknik desteği ile  

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından  

yürütülmektedir. 
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Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) , 

Ülkemizde Mavi  Bayrak Programı'nın  

başlatılabilmesi amacıyla 

Bakanlığımız önderliğinde  

1993 yılında  

kurulmuştur. 
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      Neden Bakanlık değil de TÜRÇEV? 

 

Uluslararası bir organizasyon olan  

FEE’nin (Foundation for Environmental Education) 

prosedürü gereği kamu kuruluşları  

değil de yalnız sivil toplum kuruluşlarının  

kabul ediliyor olması nedeniyle 

 ülkemizde Mavi Bayrak Programını 

 uluslararası organizasyonda 

 temsil etmek üzere  kurulmuştur.   
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Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan 

protokol gereği her yıl 

 Bakanlığımızdan Sağlık Bakanlığına deniz suyu 

mikrobiyolojik parametrelerin analizi için ödenek 

aktarılmaktadır. 

Yapılan bu mali yardımın yanı sıra Bakanlığımız 

kampanyaya  

teknik destekte vermektedir.  
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Mavi Bayrak sayısının her yıl  

kalitesinin korunarak artmasını sağlamak ve ülkemiz turizm 
potansiyelinden 

 azami derecede yararlanarak 

 Dünya Turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi 
Bakanlığımız hedefleri 

 arasında yer almaktadır. 
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