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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN
UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nda
belirtilen cezaların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun
uygulanması ile cezaların kesinleşmesine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37’nci
maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (2) numaralı alt bendi hükmüne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Denetleme Elemanları: Bakanlık müfettişleri ile Bakanlık kontrolörlerini,
c) Kanun: 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nu,
ç) Turizm Yatırım ve İşletmeleri: Kanun uyarınca Bakanlıkça belgelendirilmiş
turizm amaçlı yatırım ve işletmeleri,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Uygulamaları
Cezalar
MADDE 5 – (1) Kanunun beşinci bölümünde yer alan ceza hükümleri uyarınca,
belgeli turizm yatırım ve işletmelerine verilecek uyarma cezası, para cezası ve
belge iptali cezası bu Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır.
(2) 11/3/1983 tarihli ve 83/6181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik
hükümleri uyarınca Bakanlık kontrolörleri ve müfettişleri dışındaki kişi veya kişiler
tarafından denetim yapılması halinde belirlenen tespitlerin cezayı gerektirmesi
durumunda, bu ceza ancak Bakanlık kontrolörleri veya müfettişleri tarafından ve
gerekli inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra verilebilir. Yapılacak
değerlendirmede; belirlenen kusur, aksaklık ve eksikliğin mevzuata açıkça bir
aykırılık teşkil edip etmediği, mezkur Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen
denetleme elemanları tarafından ve anılan Yönetmelikte belirtilen denetim
kapsamında tespit edilip edilmediği ile yatırım veya işletme hakkında yapılması
önerilen işlemin açıkça belirtilip belirtilmediği dikkate alınır.
(3) Cezalardaki bir yıllık sürenin hesabında, ilk cezanın tebliğ tarihi, izleyen
cezaların ise cezayı gerektiren fiil veya fiillerin tespit tarihi esas alınır.
(4) Turizm yatırımı ve işletmelerinde yapılan tespitler çerçevesinde ceza
uygulanmasını gerektiren hallerde, kusur, aksaklık ve eksikliğin idarece tespit
edildiği tarih esas alınır.
(5) (Mülga: R.G-27/1/2010-27475) 1
(6) Ceza tebligatına ilişkin işlem tamamlanmadan farklı bir hususa ilişkin yeni bir
cezanın uygulanmasını gerektiren hallerde tebligatın yapılması beklenmeden yeni
ceza veya cezalar uygulanır.
(7) Bir denetim raporuyla birden fazla cezanın uygulanmış olması halinde, ceza
sicili açısından işletme, bir ceza almış olarak değerlendirilir.
(8) Kamu kurum ve kuruluşlarının, Bakanlıktan belgeli işletmelerde yaptıkları
tespitler sonucunda, idari yaptırım uygulamaları nedeniyle işletmelere uygulanacak
Değişmeden önceki düzenleme
(5) Uygulanmış olan uyarma cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir yılın sonunda tekrar uyarma
cezasını gerektirecek fiil veya fiillerin tespiti halinde, Kanun’un 33’üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi hükmü uygulanmaz ve tespit edilen kusur, aksaklık ve eksiklikler için uyarma cezası
verilir.
1
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cezalarda, evrakın Bakanlığa giriş yaptığı tarihten önceki bir yıl içinde yapılan
tespitler dikkate alınır. Bu cezalarda, idari yaptırıma ilişkin tespitin yapıldığı
tarihteki ceza hükümleri ve miktarları uygulanır.
(9) İlgili birim tarafından cezaların etkin bir şekilde takibinin sağlanması
bakımından; turizm yatırımı ve işletmesi belgeli her bir tesis için, cezaların tayin
edildiği tutanak tarihleri ile ceza tebliğ tarihlerini de içerecek şekilde bilgisayar
ortamında ve tesis dosyalarında ceza sicili tutulur.
Uyarma cezası
MADDE 6 – (1) Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde görülecek
kusur, aksaklık ve eksiklikler için, belge sahibine Bakanlıkça veya denetim
elemanlarınca uyarma cezası verilir.
(2) Kanuna göre Bakanlıkça veya denetim elemanlarınca verilen uyarma cezası
kesindir.
İdari para cezaları
MADDE 7 – (1) İdari para cezaları, Kanunun 33 üncü maddesinde2 belirtilen
durumlarda ve miktarlarda uygulanır.
2

Para cezaları:

Madde 33- (Değişik:23/5/2019-7175/8 md.)
a) 32 nci maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentlerine göre verilen uyarma cezası ve eksikliğin
giderilmesi için verilen süreye rağmen, bu süre içinde kusur, aksaklık veya eksikliklerin
giderilmediğinin tespiti veya verilen uyarma cezasının tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı
bentlere göre yeni uyarma cezasını gerektiren kusur, aksaklık veya eksikliklerin tespiti halinde
sekiz bin beş yüz Türk lirası (2020 yılı için 10,419 TL ) idari para cezası.
b) 32 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre verilen uyarma cezasına rağmen otuz gün
içerisinde yanıltıcı tanıtıma son verilmemesi halinde on dört bin Türk lirası (2020 yılı için 17.161
TL ) idari para cezası.
c) Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik
gönderilmesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde sekiz bin beş yüz Türk lirası (2020
yılı için 10,419 TL ) idari para cezası.
d) Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde sekiz bin beş yüz

Türk lirası (2020 yılı için 10,419 TL ) idari para cezası.
e)

Konaklama

tesislerinde,

işletme

tarafından

taahhüt

edilmesine

rağmen

müşterinin

konaklatılmaması veya bu hizmetin yakın çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir işletmede
verilmesinin sağlanmaması hallerinde hizmetin sağlanamadığı her bir oda için sekiz bin beş yüz
Türk lirası (2020 yılı için 10,419 TL ) idari para cezası.

~3~

(2) İdari para cezasını gerektiren nedenler ve uygulanacak ceza, denetim raporu
ile belirlenir. Anılan rapor ve idari yaptırım karar tutanağı 11/2/1959 tarihli ve 7201
sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilgiliye tebliğ edilir.
(3) Uygulanan idari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde işletmeler
tarafından muhasebe yetkilisi mutemetlerine ve muhasebe birimlerine (merkez
muhasebe birimi, mal müdürlükleri veya defterdarlık muhasebe müdürlükleri)
ödenir. Bir aylık süre, cezanın tebliğ tarihinde başlar.
(4) On beş günlük süre içinde yargı yoluna başvurulmaksızın ödenen cezalar,
işletmeciden cezanın dörtte üçü oranında tahsil edilir. Ödemeye ilişkin belgelerin
bir sureti ödemeyi takip eden on beş gün içinde Bakanlığa intikal ettirilir.
(5) İdari para cezasının kesinleşmesine rağmen ödenmemesi halinde, cezanın
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre tahsil edilmesi için denetim raporu, idari yaptırım karar tutanağı
ve tebliğ alındısı Bakanlıkça ilgili vergi dairesine gönderilir.
Belge iptali cezası

f) Bakanlığa bilgi verilmeksizin yatırım veya işletmenin tümünün devredilmesi, kiraya veya
işletmeciye verilmesi hallerinde sekiz bin beş yüz Türk lirası (2020 yılı için 10,419 TL ) idari para
cezası.
g) İşletme sahibi veya sorumlusu ya da personelin kastı veya ihmali nedeniyle müşteriye karşı suç
işlendiğinin yargı kararı ile tespiti halinde sekiz bin beş yüz Türk lirası (2020 yılı için 10,419 TL )
idari para cezası.
h) Deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür ve kapasiteye aykırı olarak faaliyette bulunması
halinde on bin Türk lirası (2020 yılı için 12.258 TL ) idari para cezası.
ı) Turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmenin Bakanlıkça belirlenen koşullara aykırı
olarak faaliyette bulunması halinde on bin Türk lirası (2020 yılı için 12.258 TL ) idari para cezası.
i) Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde fazladan alınan ücretin yirmi katı idari
para cezası.
Turizm işletmesi belgesi olmaksızın faaliyette bulunan deniz turizmi araçları işletmecileri ile izinsiz
olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan turizm işletmecilerine Bakanlıkça on bin Türk lirası
(2020 yılı için 12.258 TL ) idari para cezası verilir.
Birinci fıkranın (i) bendi hariç, bu maddede belirtilen idari para cezaları her takvim yılı başından
geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci
maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu
suretle idari para cezasının hesabında bir Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz.
Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
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MADDE 8 – (1) Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesi, Kanunun 34 üncü
maddesinde belirtilen hallerde Bakanlıkça iptal edilir. İptal kararı, 7201 sayılı
Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak ilgiliye tebliğ edilir.
Dava açılması
MADDE 9 – (1) İdari yaptırım kararına karşı, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca Sulh Ceza Mahkemesine, belge iptali
işlemine karşı ise 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
hükümleri uyarınca İdare Mahkemesine başvurulabilir.
(2) İdare mahkemesine başvurulması halinde, mahkemenin esasa veya
yürütmenin durdurulması kararının sonucuna göre işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 10 – (1) 20/11/1998 tarihli ve 23529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Turizmi Teşvik Kanunu’nun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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