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                                                              BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü 
maddesinde tanımlanan Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin 
belirlenmesinde görev alacak çalışma gruplarının oluşturulması, görev ve yetkileri ile 
çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir. 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin 
tespiti ile ilan edilmesine ilişkin hükümleri kapsar. 

Yasal dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (A) 
bendinin (1) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

    Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Turizm Bölgesi: Turizm potansiyeli arz eden yöreler ile varsa turizm alanları ve 

turizm merkezlerinin etkileşim alanlarını da içine alan yoğun turizm faaliyetlerinin yer 
aldığı, koruma ve geliştire amacıyla sınırları Turizm Bakanlığı`nın önerisi ve Bakanlar 
Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen bölgeleri, 
    b) Turizm Alanı: Turizm Bölgeleri içinde öncelikle geliştirilmesi öngörülen, mevkii ve 
sınırları Turizm Bakanlığı`nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen 
doğal veya sosyo-kültürel değerlerin yoğunlaştığı alanları, 

c) Turizm Merkezi: Turizm Bölgeleri içinde veya dışında bulunan, yeri, rnevkii ve 
sınırları Turizm Bakanlığı`nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen, 
turizm yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini, 

d) Kanun: 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu, 
e) Bakanlık: Turizm Bakanlığı`nı, 
ifade eder.

İKİNCİ KISIM 
                                     Çalışma Gruplarının Oluşumu, Görev ve Yetkileri 
    Bakanlık İçi Komisyon 

Madde 5- Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve 
sosyo-kültürel turizm değerleri dikkate alınarak  ve deniz, kış, dağ, yayla, sağlık, termal, 
kültür, spor, av, doğa turizmi ile mevcut diğer turizm olanakları göz önünde 



bulundurularak ilan edilmesi öngörülen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm 
merkezlerinin mevkii ve sınırlarını belirlemek amacıyla Bakanlık içinde bir komisyon 
oluşturulur. 

Bakanlık İçi Komisyonun oluşumu 

Madde 6- Bakanlık İçi Komisyon, Bakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlığında 
I. Hukuk Müşaviri, Yatırımlar Genel Müdürü ve İşletmeler Genel Müdürü ile bu genel 
müdürlüklerin ilgili genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşur. 
Komisyonun sekreterya hizmetleri Yatırımlar Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

Bakanlık İçi Komisyonun görevi 

Madde 7- Yatırımlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan fotoğraf, video kaydı ve 
benzerleri görsel malzeme ile desteklenen gerekçeli raporlar Bakanlık İçi Komisyona 
sunulur,  Bu raporlar; mahallinde yapılan alan araştırmasına dayanan, bölgenin 
konumunu, mülkiyet durumunu fiziksel ve doğal özelliklerini, teknik ve sosyal altyapısını, 
sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerini, arazi kullanım ve ulaşım sistemleri ile doğal 
ve çevresel verilerini içerir. Bakanlık İçi Komisyon, ilan edilmesi öngörülen turizm 
bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin mevkii ve sınırlarını belirler. Bakanlık 
Makamının onayı ile kesinleşen öneriler, Bakanlıkça Bakanlıklararası Komisyona 
götürülür.
    Bakanlıklararası Komisyonun oluşumu 

Madde 8. Bakanlıklararası Komisyon, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, 
Genelkurmay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve Çevre 
Bakanlığı`nın ilgili ve yetkili temsilcilerinin katılması ile oluşur. Bakanlık, gerekli görmesi 
halinde komisyona diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından da temsilci 
çağırabilir. 

Bakanlıklararası Komisyonun çalışma esasları 

Madde 9- Bakanlıkça ilan edilmesi öngörülen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm 
merkezlerinin mevkii ve sınırlarını gösteren haritalar ile bu yerlere ilişkin 7 nci madde 
kapsamında hazırlanan açıklama raporlarını içeren bilgi ve belgeler Bakanlıklararası 
Komisyonun toplantı tarihinden beş hafta önce Komisyon üyesi kuruluşlara iletilir ve 
toplantının tarihi bildirilir. 

    Bakanlıklararası Komisyonun görevi 

Madde 10-  Komisyon, 9 uncu madde uyarınca belirlenen toplantı tarihinde toplanır ve 
Bakanlıkça öngörülen turizm bölgeleri; turizm alanları ve turizm merkezlerinin mevkii ve 
sınırlarına ilişkin önerileri inceler ve istişari nitelikte olan görüşünü bu toplantı sonucunda 
bir tutanakla belirler.
    Önerinin Bakanlar Kuruluna sunulması 

Madde 11- Bakanlıklararası Komisyonun görüşlerini içeren tutanak ile birlikte mevkii 
ve sınırları haritalar üzerinde belirlenen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm 
merkezleri ilanına ilişkin öneri, Bakanlar Kurulunun onayına sunulmak üzere Bakanlıkça 
Başbakanlığa gönderilir. 



Bakanlar Kurulu kararının ilanı 

Madde 12- Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilen turizm bölgeleri, turizm alanları ve 
turizm merkezleri Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilan olunur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Hükümler

    Yürürlükten kaldırılan hükümler    

Madde 13- 24/5/1983 tarihli ve 83/6733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
konulan Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi İçin 
Çalışma Gruplarının Oluşturulması, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Şekline İlişkin 
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


