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16/3/1982 tarihli ve 17635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2634 

sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine istinaden turizm sektöründe 

faaliyet gösteren işletmelere teşvik ve destek sağlanmaktadır.   

2634 sayılı Kanunda yer alan teşviklerden Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm 

Yatırımı veya İşletmesi Belgesi alan tesisler yararlanabilmektedir.  

2634 sayılı Kanunun 5/a maddesinde “Turizm sektöründe; bu Kanun ve diğer 

mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için 

Bakanlıktan, turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur” 

hükmü yer almaktadır. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 13 üncü maddesinde ise “Turizm sektöründeki 

teşvik tedbirleri ile turizm yatırım ve işletmelerinin bu teşviklerden yararlanma usul ve 

esasları, Bakanlığın koordinatörlüğünde ilgili bakanlıklar ve Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığınca  müştereken tespit edilir. 

Yatırımlar için öncelik sırası; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 

merkezleri ve Bakanlıkça tespit edilen diğer yerlerdir. 

Belgeli işletmelerden Cumhurbaşkanlığınca her yıl belirlenen döviz miktarını 

sağlayanlar, ihracatçı sayılırlar.” hükümlerine yer verilmiştir.  

 

Buna göre; 2634 sayılı Kanunda yer alan teşviklere ilişkin hükümler aşağıda yer aldığı 

şekildedir:

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamındaki Destekler 
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Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8 inci maddesine göre, hazine ve orman arazilerinin 

turistik tesis yatırımlarına tahsisi sağlanmaktadır.  

Bu konuda 21/07/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” uyarınca 

işlem tesis edilmekte ve 49 yıla kadar tahsis işlemi yapılmaktadır. 

İlan Dönemi 

Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi Kültür ve Turizm Bakanlığı 

web sitesinde duyurulmak suretiyle ilan edilir. Yatırımcıdan Bakanlıkça belirlenen şartname 

bedeli alınır. 

Bu süreç zarfında şartnamede yer alan taşınmaz/taşınmazların tahsisini talep eden 

yatırımcılar Bakanlığın DÖSİMM1 hesabına şartname bedelini yatırmak suretiyle şartnameyi 

alabilirler. Şartnamede yer alan bilgi ve belgelerin Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir. 

Müzakere Dönemi 

İlan süresi sonunda eksiksiz belgelerle başvuruda bulunan yatırımcılara yapılacak 

müzakerenin yer, tarih ve koşulları yazılı olarak bildirilir. 

Şartnamede yer alan herhangi bir taşınmaza;  

✓ Tek bir başvuru olması halinde; yatırımın özelliğine göre (yer, turizm türü vb.) 

Bakanlıkça belirlenecek sosyal ve teknik altyapıya katılım payı istenilebilir. 

✓ Birden fazla başvuru olması halinde; yatırımcılar tarafından Bakanlıkça belirlenen 

tutardan az olmamak kaydıyla müzakere teminat mektubu Bakanlığa teslim edilir. 

Getirilen teminat mektubu miktarlarından en yüksek teklifle gelen yatırımcının teklifi 

üzerinden yapılacak müzakerede yapılan artırımlar sonucu en yüksek tutarı teklif eden 

yatırımcı tahsise hak kazanır. Müzakere sonucunda sosyal ve teknik altyapıya katılım 

payını en fazla öneren girişimciden teklif ettiği tutarı en geç 1 (bir) ay içerisinde 

Bakanlığın DÖSİMM1 hesabına yatırılması istenilir. En yüksek ikinci teklifi veren 

yatırımcı dışında diğer yatırımcıların teminat mektupları müzakere sonrası iade edilir. 

                                                 
1 Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 

Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı Amacıyla Yapılan Tahsisler 
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Ön İzin Dönemi 

Uygulama imar planı bulunan alanlarda 1 (bir) yılı, bulunmayan alanlarda ise 2 (iki) yılı 

geçmemek üzere adına ön izin verilen yatırımcıdan ön izin dönemi için; 

✓ Gerçekleştirilecek turizm tesisi için hesaplanacak yıllık toplam yatırım maliyetinin 

%0,1’i (bindebir) oranındaki yıllık ön izin bedelinin Hazineye (ilgili muhasebe birimi) 

yatırılması istenilir. Termal, kış, kırsal ve yayla turizmi gibi tahsislerde bu bedel %50 

indirimli olarak uygulanmaktadır. 

✓ Gerçekleştirilecek turizm tesisi için hesaplanacak toplam yatırım maliyetinin %5’i 

oranındaki teminat mektubu Bakanlığa iletilir. Teminat mektupları termal, kış, kırsal 

ve yayla turizmi gibi tahsisler için toplam yatırım maliyetinin %1’idir. 

✓ Ön izin verilen alanın orman vasıflı olması halinde alanın üç katı büyüklüğündeki alanın 

ağaçlandırma ve bu ağaçlandırılan alanın 3 yıllık bakım bedelinin ilgili Orman İdaresi’ne 

ödenmesi gerekmektedir. Bu bedelin ödenmemesi halinde firma adına Turizm Yatırımı 

Belgesi düzenlenemez. 

 

Kesin Tahsis Dönemi 

Ön izin yazısındaki tüm yükümlülükleri yerine getiren yatırımcı adına kesin tahsis 

işlemi yapılır. 

Adına kesin tahsis işlemi yapılan yatırımcı kesin tahsis dönemi için;  

✓ Toplam yatırım maliyetinin %10’una tekabül eden tutarda teminat mektubunu 

Bakanlığa iletir. Bu mektubun iletilmesi halinde ön izin dönemine ait teminat mektubu 

iade edilir. Termal, kış, kırsal ve yayla turizmi gibi tahsislerde kesin tahsis döneminde 

istenilen teminat mektubu tutarı toplam yatırım maliyetinin %2’si kadardır. 

✓ Yıllık kira bedeli toplam yatırım maliyetinin %0,5’i (bindebeşi) kadardır. Termal, kış, 

kırsal ve yayla turizmi gibi tahsislerde bu oran %50 indirimli olarak tahsil edilmekte, 

bunun yanı sıra ilk üç yıl için bu bedeller üzerinden %70 indirim uygulanarak tahsil 

edilmektedir. 

 

 



Türkiye’de Turizm Sektörüne Sağlanan Teşvik ve Destekler 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

4 

✓ Tahsis edilen taşınmazın orman vasıflı olması halinde toplam yatırım maliyetinin 

%3’ü (yüzde üçü) oranında Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri hesaplanır ve bu bedel 

kesin tahsis yazısından itibaren üçüncü yıldan itibaren 5 (beş) yıl vade ve 5 (beş) eşit 

taksitte ödenir. 

✓ Kesin tahsis döneminde tahsisli taşınmaz üzerinde gerçekleştirilen tesisin işletmeye 

geçmesiyle birlikte yıllık hasılattan %1 oranında pay alınmakta olup, bu payın oranı da 

termal, kış, kırsal ve yayla turizmi gibi tahsislerde %0,5 (bindebeş) olarak 

alınmaktadır. 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Kamu 

Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan 

tahsislerde termal, kış, kırsal ve yayla turizmi için yukarıda bahsi geçen teşvik hususları 

özetle aşağıda yer almaktadır; 

Bu unsurlar; 

✓ Adına ön izin verilen yatırımcıdan ön izin dönemi için istenilen yıllık toplam yatırım 

maliyetinin %0,1’i (bindebir) oranındaki ön izin bedeli termal, kış, kırsal ve yayla 

turizmi gibi tahsisler için %50 indirimli uygulanmaktadır. 

✓ Diğer taraftan ön izin dönemi için yatırımcıdan istenilen toplan yatırım maliyetinin %5’i 

oranındaki kesin ve süresiz teminat mektubu termal, kış, kırsal ve yayla turizmi 

yatırımları için toplam yatırım maliyetinin %1’i kadardır. 

✓ Adına kesin tahsis işlemi yapılan yatırımcıdan kesin tahsis dönemi için istenilen ve 

toplam yatırım maliyetinin %10’una tekabül eden kesin ve süresiz teminat mektubu, 

termal, kış, kırsal ve yayla turizmi gibi tahsisler için toplam yatırım maliyetinin %2’si 

oranında istenilmektedir. 

✓ Bununla birlikte yine kesin tahsis dönemi için yıllık kira bedeli toplam yatırım 

maliyetinin %0,5’i (bindebeş) iken termal, kış, kırsal ve yayla turizmi gibi tahsislerde 

bu oran %50 indirimli olarak tahsile edilmekte, bunun yanı sıra ilk üç yıl için bu 

bedeller üzerinden %70 indirim uygulanarak tahsil edilmektedir. 

✓ Kesin tahsis döneminde tahsisli taşınmaz üzerinde gerçekleştirilen tesisin işletmeye 

geçmesiyle birlikte yıllık hasılattan %1 oranında pay alınmakta olup, bu payın oranı da 

termal, kış, kırsal ve yayla turizmi gibi tahsislerde %0,5 (bindebeş) olarak 

alınmaktadır. 
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İLANA ÇIKILACAK 

KAMU ARAZİLERİ 

(Hazine veya Orman) 

 

BAKAN ONAYI 

 

ŞARTNAME BASIMI 

 
 

 
  

ŞARTNAME SATIŞI  

DUYURU 

(BAKANLIĞIMIZ 

WEB SİTESİ) 

 

DUYURU 

(RESMİ GAZETE VE 

GÜNLÜK GAZETE) 

 

Tahsis Duyurusu ve Başvuruların Sonuçlandırılması İş Akış Şeması 

 

 

 

 

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 15 inci maddesinde, “Ormanlarda yer alacak turizm 

yatırımı belgeli tesislerin, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek-3 üncü maddesinin (c) fıkrası 

uyarınca ödemek zorunda oldukları bedel, tahsis tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren, 

beş yıl vade ve beş eşit taksitte alınır.” hükmü yer almaktadır.  

Bu itibarla; 

✓ Tahsis edilen taşınmazın orman vasıflı olması halinde Şirket tarafından; tahsis edilen 

alanın üç katı kadar alanın ağaçlandırma ve bu ağaçlandırılan alanın 3 yıllık bakım 

bedelinin ilgili Orman İdaresi’ne ödenmesi gerekmektedir. 

✓ Ayrıca toplam yatırım maliyetinin %3’ü (yüzde üçü) oranında Orman Köylüleri 

Kalkındırma Geliri hesaplanır ve bu bedel kesin tahsis yazısından itibaren üçüncü 

yıldan itibaren 5 (beş) yıl vade ve 5 (beş) eşit taksitte ödenmektedir. 

 

 

 

Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi 
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Turizmi Teşvik Kanunu’nun 16 ncı maddesinde yer alan, “Turizm belgeli yatırım ve 

işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan 

tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler.” hükmüne istinaden, işletmelere elektrik enerjisi 

desteği sağlanmaktadır.  

06/09/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2013/5265 sayılı 

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar” 

ile Çevreye Duyarlı Konaklama Tesislerinin teşvik edilmesi ve sayılarının artırılması amacıyla 

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği 

sağlanmaktadır. 

 

2013/5265 sayılı karara göre; Kültür ve Turizm Bakanlığınca Çevreye Duyarlı 

Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinde, tüketilen elektrik enerjisi 

giderlerinin; tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden 

en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark işletmelere elektrik 

enerjisi desteği tutarı olarak ödenmektedir. 

 

Uygulama Usul ve Esasları 

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli işletmelere ait elektrik enerjisi giderlerine 

ilişkin farkın Bakanlıkça karşılanabilmesi için, söz konusu Belge sahiplerinin ilk 

müracaatlarında 2013/5265 sayılı kararda belirtileni bilgi ve belgelerle İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüklerine başvurmaları gerekir. 

✓ Elektrik enerjisi desteği ödemelerinin başlamasını müteakip her dönem için belge 

örneği ile birlikte Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm 

işletmesinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren dağıtım şirketine (perakende satış 

lisansı sahibi dağıtım şirketi dışında kalan tedarikçilerden elektrik enerjisi temin 

edilmesi hali dâhil) başvurulur. 

Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri 
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✓ İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda bu 

destekten yararlanabilecek Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile 

belgelendirilmiş turizm işletmelerine ilişkin il bazında hazırlanacak olan liste işletmenin 

bulunduğu bölgede faaliyet gösteren dağıtım şirketine gönderilir. 

✓ Dağıtım şirketlerince, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden gelen bilgiler 

doğrultusunda o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en 

düşüğü ile bu abonelere uygulanan tarife arasındaki fark, tamamı fatura döneminde 

peşin olarak ödenmiş faturalarda yer alan aktif enerji bedeli üzerinden fon, pay, 

gecikme faizleri ve tüm vergiler hariç olmak üzere hesaplanarak yararlanılacak destek 

tutarı aylık olarak tespit edilir ve bu destekten yararlanacak Çevreye Duyarlı 

Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerine ilişkin liste İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüklerine iletilir. İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından yapılan 

incelemeler neticesinde ödemeye hak kazanan işletmeler tespit edilir. 

✓ Dağıtım şirketi dışındaki bir başka tedarikçiden elektrik enerjisi temin eden Çevreye 

Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmeleri için, dağıtım 

şirketi tarafından yukarıda yer alan esaslar dahilinde özel tedarikçinin satış bedeli ile 

işletmenin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketi tarafından mesken ve 

sanayi abonelerine uygulanan birim enerji bedellerinden en düşüğü arasındaki fark 

enerji desteğine esas bedel olarak alınır. Ancak, bu bedel o bölgedeki dağıtım 

şirketinin uyguladığı tarifeler üzerinden tespit edilecek farkın üzerinde olamaz. 

✓ Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi dışında kalan tedarikçilerden elektrik 

enerjisi temin eden Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş 

turizm işletmelerinin talepleri, dağıtım şirketine ibraz ettikleri faturalara istinaden 

dağıtım şirketince belirlenerek yararlanacakları enerji desteği bilgileri ve tutarları liste 

halinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir. 

✓ Yapılan nihai değerlendirme sonucunda elektrik enerjisi desteğine hak kazanmış 

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinin 

ödemeleri Bakanlıkça işletmelerin banka hesaplarına aktarılır. 

✓ Belgelerin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, iptalin gerçekleştiği döneme ait 

fatura tutarı da dahil olmak üzere, iptal tarihinden itibaren elektrik enerjisi 
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desteğinden yararlanılamaz. Ancak, iptalin kaldırılması halinde iptalin 

kaldırıldığı tarihten sonraki döneme ait faturadan başlamak üzere destek 

uygulamasına devam edilir. 

✓ Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi değişikliklerinde bu değişikliği müteakip 

elektrik enerjisi desteğinden bu Belgede kayıtlı yeni işletme bu Belgeyi alış tarihini 

takip eden aybaşından itibaren yararlanabilir. 

✓ İşletmeler elektrik enerjisi desteğinin uygun görüldüğünün Çevreye Duyarlı Konaklama 

Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmesine bildirilmesini takip eden aybaşı 

itibariyle ödemeye hak kazanırlar. 

✓ Karar kapsamındaki elektrik enerjisi desteğinden yararlanan işletmeler aynı dönem 

için mükerrer olarak diğer kamu kurum ve kuruluşların elektrik enerjisi desteklerinden 

yararlanamaz.  

✓ Diğer kamu kurum ve kuruluşların elektrik enerjisi desteklerinden yararlanan veya 

yararlanacak işletmeler, bu Karar kapsamındaki elektrik enerjisi desteğinden 

yararlanmak üzere müracaat edemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, bu Karar 

kapsamında yararlanılan destek ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. 

 

 

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 17 nci maddesinde yer alan “Belgeli yatırım ve işletmelerin 

telefon ve teleks taleplerine ilişkin her türlü işlem ve tahsis öncelikle yapılır.” hükmüne göre 

işletmelere haberleşme kolaylığı sağlanmaktadır. 

 

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 18 inci maddesinde yer alan; “Belgeli işletmelerde, 

Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 

verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir...” hükmüne dayanarak 

yabancı personel ve sanatkâr istihdam eden işletmelere destek sağlanmaktadır. 

Haberleşme Kolaylıkları 

 

Yabancı Personel ve Sanatkâr Çalıştırılması 
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Turizmi Teşvik Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre; Belgeli işletmeler; Bakanlığın 

iznine bağlı olarak, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 178 inci maddesi 2ile 222 sayılı 

İlköğretim ve Eğitim Kanununun 61 inci maddesindeki3 alkollü içki satışı ve ruhsatlarına ilişkin 

hükümlerin dışındadır.  

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 12 nci maddesi4 kapsamına giren 

Bakanlıkça belge verilen işletmelere, yanlarında veli veya vasileri olmak şartıyla 18 yaşından 

küçükler de girebilir.  

Turizm işletmelerine bağlı ya da müstakil olarak talih oyunları oynatılabilecek 

mahallerin açılması yasaktır. Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

                                                 
2 Her nevi sanat müesseseleri ve maden ocakları ve inşaat yerleri dahilinde veya yakınında ispirtolu meşrubat satışı veya 

umumi evler açılması memnudur.  
3 Okul binalarının sağlık, eğitim-öğretim ve ulaşım bakımından elverişli bir mahalde olması göz önünde bulundurulur. 

            Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan 

yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur. 

            Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri ile okullar arasında 

100 metre şartı aranmaz. 

            Bununla ilgili esaslar İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları 

yönetmelikle belirlenir. 
4 Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde onsekiz yaşından 

küçükler çalıştırılamaz. 

 Polis bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa 

bile onsekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesini meneder. 

 

Alkollü İçki Satışı 
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Turizmi Teşvik Kanunu’nun 26-29 uncu maddelerinde yer alan hükümlere göre Kültür 

ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi araçlarına bir takım hak ve kolaylıklar 

sağlanmaktadır.  

Özetle sağlanan kolaylıklar aşağıda yer almaktadır; 

 

✓ Türk Bayrağı çekemeyen deniz turizmi araçlarına, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 

823 üncü maddesine bağlı kalmaksızın, Türk Bayrağı çekilmesine izin vermeye Bakanlık 

yetkilidir. 

 

✓ Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Türk karasuları ve limanları arasında turizm 

amacıyla kullanılmasına ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir.5 

 

✓ Yabancı bayraklı deniz turizmi araçları, gezi, bakım, onarım, kızaklama veya kışlamak 

amacıyla Türkiye’de beş yıla kadar kalabilirler. Bu süre yönetmelikte belirtilen esaslara 

göre Bakanlıkça beş yıl daha uzatılabilir. 

 

 

 

 

                                                 
5 Yönetmelik Madde (27/2): Yabancı bayraklı deniz araçlarının kiralanması ve yabancı deniz araçları 

işletmelerinin Türkiye’deki temsilciliği, Türk bayraklı deniz araçlarına sahip Bakanlıktan belgeli işletmeler 

tarafından yapılır. Yabancı bayraklı yatları kiralayan veya yabancı yat işletmelerinin temsilciliğini yapan 

Bakanlıktan belgeli işletmelerin, yabancı işletme ve yabancı bayraklı yatın çalışma usul esasları, kapasitesi ve 

istenilen bilgi ve belgeler Bakanlıkça belirlenir. 

Deniz Turizminde Sağlanan Hak ve Kolaylıklar 
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2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 13 üncü maddesinde “…Belgeli işletmelerden 

Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen döviz miktarını sağlayanlar, ihracatçı sayılırlar.” hükmü 

yer almaktadır.  

Anılan maddenin işlerlik kazanabilmesi amacıyla çıkarılan Kültür ve Turizm 

Bakanlığından Belgeli Konaklama İşletmelerinin İhracatçı Sayılması İçin Sağlamaları Gereken 

Döviz Miktarına İlişkin Karar’ın6 3 üncü maddesinde ise “Bu karar kapsamında Para-Kredi ve 

Koordinasyon Kurulunca belirlenecek devlet yardımlarının uygulanması ve takibi Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından yürütülür” ifadesi mevcuttur. 

Konu ile ilgili olarak 2634 sayılı Yasanın ilgili hükmüne dayanılarak ihdas edilen 2010/9 

sayılı Tebliğ 14 Kasım 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 

Kapsam 

Bireysel olarak veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde; Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen veya iştirak edilen turizm fuarlarına katılım 

masraflarının, Bölge tanıtımı amacıyla yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerine ilişkin giderlerin aşağıda belirtilen usul, esas ve oranlar çerçevesinde Tanıtma 

Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerinden bu amaçla belirlenen ödeneklerle sınırlı 

olmak kaydıyla ödenmesidir. 

Desteklerden Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, asli fonksiyonu konaklama olan 

ve bir önceki mali yıl içerisinde turizm geliri niteliğinde bireysel olarak 1.000.000 (birmilyon) 

ABD Doları veya muadili dövizi yurtdışından sağlayan işletmeler yararlanabilir.

                                                 
6 18.08.2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.( Karar No: 2009/15299) 

Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği 
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Ödenebilecek Giderler, Ödeme Oran ve Miktarları 

1. Başvuru sahibinin Bakanlık tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurtdışı turizm 

fuarlarına katılması halinde; 

- Yer kirası, 

- Stant inşası (stant kurulumu için gerekli tüm giderler), 

- Stant dekorasyonuna 

ilişkin toplam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde % 50'si ödenir.  

 Bu miktar her fuar için bireysel katılımlarda 10.000 (onbin) ABD Dolarını, ilgili sektör 

meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde gerçekleştirilecek katılımlarda 20.000 (yirmibin) 

ABD Dolarını geçemez. 

2. Standın su, elektrik ve internet vb işletim masrafları ile fuar idarelerine ödenen kayıt 

ücretleri Tebliğ kapsamında ödenebilecek giderler olarak kabul edilmez ve şayet bu giderler 

fatura edilmişse düşülerek hesaplama yapılır. 

3. Bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak 

tesisleri ile birlikte bölge tanıtımı amacıyla yurtdışında gerçekleştirecekleri kokteyl, çalıştay ve 

sergi etkinliklerine ilişkin; 

- Yer kirası (kayıt ücretleri hariç), 

- İkram, 

- Organizasyon (Ses, ışık, görüntü sistemleri ve ihtiyaç duyulabilecek 

diğer teknik ekipman ve donanım, hostes, sunucu, tercüman giderleri, davetiye, 

isimlik, afiş ve ihtiyaç duyulabilecek diğer baskı giderleri ile ilgili 

Müşavirlik/Ataşelikçe kabul edilebilecek diğer zorunlu organizasyon giderleri) 

giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50'si ödenir. Ödenecek destek 

miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 10.000 (onbin), grup faaliyetlerinde 25.000 

(yirmibeşbin) ABD Dolarını geçemez. 

4. Bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde 

gerçekleştirilen reklam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50'si ödenir. 

Reklam faaliyetlerinde ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 

40.000 (kırkbin), grup faaliyetlerinde 150.000 (yüzellibin) ABD Dolarını geçemez. 
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5. Mali yıl içinde reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yapılacak 

ödemeler toplamı, bireysel işletmeler için 150.000 (yüzellibin), grup faaliyetlerinde 750.000 

(yediyüzellibin) ABD Dolarını geçemez. 

 

Başvuru Şartları ve İstenen Belgeler 

İşletme veya ilgili sektör meslek birliği/derneği, destek talep ettiği yurtdışı turizm 

fuarlarına katılım ya da turizm tanıtma ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin projesini aşağıda 

belirtilen belgeleri içerecek şekilde faaliyetin başlamasından en az 3 ay önce Tanıtma Genel 

Müdürlüğüne kargo yoluyla veya elden ulaştırmak suretiyle sunacaktır. 

1. Turizm İşletme Belgesinin onaylı sureti 

2. Bir önceki mali yıl içerisinde turizm geliri olarak 1.000.000 (bir milyon) ABD Doları veya 

muadili döviz sağladığını belgeleyen banka yazısı 

3. Meslek birliği ya da derneği adına başvuru yapıldığında, ek olarak belgeleri sunulan 

konaklama tesislerinin kendilerine üye olduğunu belirten bir yazı 

4. Tahmini maliyet dökümü 

5. Faaliyet reklam ise medya planı (medya planında daha sonra söz konusu olacak 

değişikliklerin de faaliyet başlamadan evvel bildirilmesi gerekmektedir.) 

 

İlgili sektör meslek birliği/derneği adına yapılan başvurularda üyeler arasında en az üç 

işletmenin ayrı ayrı yukarıdaki bireysel başvuru şartlarına haiz olduğunu kanıtlayan belgeler 

sunulmak zorundadır.  

3 aylık sürenin hesabında, yararlanıcı tarafından gönderilen evrakın Bakanlık 

kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 


