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YÖNETMELİK

Kültür ve Tur�zm Bakanlığından:

BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ İLE PLAJ İŞLETMELERİNİN
BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; bas�t konaklama tes�sler�n�n belgelend�r�lmes� �le plaj �şletmeler�n�n

asgar� n�tel�kler� �le belgelend�r�lmeler�ne �l�şk�n usul ve esasların bel�rlenmes�d�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; bas�t konaklama tes�sler�ne ve plaj �şletmeler�ne belge ver�lmes�ne, plaj

�şletmeler�n�n uymak zorunda oldukları f�z�k� şartların ve �şletmec�l�k esaslarının bel�rlenmes�ne, tanıtım,
b�lg�lend�rme ve uygulanacak f�yat tar�feler�n�n onaylanmasına ve tes�sler�n denetlenmes�ne �l�şk�n usul ve esasları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 12/3/1982 tar�hl� ve 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanununun 5 �nc� ve geç�c�

11 �nc� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakan: Kültür ve Tur�zm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Tur�zm Bakanlığını,
c) Belge: Plaj �şletmeler�ne düzenlenen plaj �şletmes� tur�zm �şletmes� belges�n� ve Kanunun geç�c� 11 �nc�

maddes�nde sayılan konaklama tes�sler�ne düzenlenen bas�t konaklama tur�zm �şletmes� belges�n�,
ç) Belge sah�b�: Adına belge düzenlenen gerçek veya tüzel k�ş�ler�,
d) İl müdürlüğü: Tes�s�n bulunduğu �l�n �l kültür ve tur�zm müdürlüğünü,
e) İşletmec�: Plaj �şletmes�n� veya bas�t konaklama tes�s�n� kend� nam ve hesabına �şleten gerçek veya tüzel

k�ş�y�,
f) Kanun: Tur�zm� Teşv�k Kanununu,
g) Plaj �şletmes�: Kıyılarda müstak�l b�r �şletme olarak faal�yet gösteren ve personel lojmanı da dâh�l olmak

üzere, konaklama �çermeyen �şletmeler�,
ğ) Tes�s: Plaj �şletmeler� �le Kanunun geç�c� 11 �nc� maddes�nde bel�rt�len konaklama tes�sler�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Belgelend�rme İşlemler� ve Plaj İşletmeler�n�n N�tel�kler�

Belgen�n n�tel�ğ�
MADDE 5 – (1) Belge, tes�sler�n bu Yönetmel�kte bel�rt�len n�tel�kler� sağladığını göster�r. 3/5/1985 tar�hl� ve

3194 sayılı İmar Kanunu, 4/4/1990 tar�hl� ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�ne göre hak
oluşturmaz.

(2) Tes�ste; �şletme bütünlüğünün sağlanması kaydıyla f��len �şletmec�n�n kullanımında bulunan ve müşter�ye
h�zmet sunumu gerçekleşt�r�len tüm ün�teler d�kkate alınır.

Belgede yer alacak b�lg�ler
MADDE 6 – (1) Belgede;
a) Tes�s�n adı,
b) Adres�,
c) Belge sah�b�n�n adı veya unvanı,
ç) Şerh talep ed�lmes� hal�nde alt �şletmec�n�n adı veya unvanı,
d) Belge tar�h� �le tes�s�n bulunduğu �l�n plaka kodu �le başlayan belge numarası,
e) Kapas�te,
b�lg�ler�ne yer ver�l�r.
(2) Bas�t konaklama tur�zm �şletmes� belgeler�nde; “BU BELGE 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK

KANUNUNUN GEÇİCİ 11 İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINA TABİDİR, 3194 SAYILI İMAR KANUNU,
3621 SAYILI KIYI KANUNUNA GÖRE HAK OLUŞTURMAZ.” �fades�ne yer ver�l�r.

(3) Plaj �şletmes� tur�zm �şletmes� belgeler�nde; “BU BELGE 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK
KANUNUNUN 5 İNCİ MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASINA TABİDİR, 3194 SAYILI İMAR KANUNU, 3621
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SAYILI KIYI KANUNUNA GÖRE HAK OLUŞTURMAZ.” �fades�ne yer ver�l�r.
Başvuru ve belge düzenlenmes�
MADDE 7 – (1) Belgelend�rmeye �l�şk�n tüm başvurular elden veya posta yoluyla �l müdürlüğüne yapılır.

Gerekl� tekn�k altyapının oluşturulması hal�nde elektron�k ortamda da başvurular kabul ed�leb�l�r.
(2) Belge �ç�n yapılan başvurularda aşağıda bel�rt�len b�lg� ve belgeler aranır:
a) Tes�s�n adı, adres�, �let�ş�m b�lg�ler�, tes�s�n �şletmeye açık ve kapalı olduğu dönemlere ve tes�s kapas�tes�ne

�l�şk�n b�lg�ler�n de yer aldığı EK-1’dek� örneğe uygun düzenlenen başvuru d�lekçes�.
b) Başvuru sah�b�n�n gerçek k�ş� olması durumunda �mza beyannames�.
c) Bas�t konaklama tes�s� başvurularında, tes�s�n mevcut adres� �le �şyer� açma ve çalışma ruhsatında bel�rt�len

adres�n farklı olması durumunda, güncel adres� bel�rten �lg�l� kurum yazısı.
ç) İşyer� açma ve çalışma ruhsatı, ruhsatın tar�h�n�n 28/7/2021 tar�h�nden sonra olması ve ruhsat üzer�nde dev�r

�bares�n�n bulunmaması durumunda, ruhsatın dev�r, ölüme bağlı tasarruf veya m�ras yoluyla �nt�kal g�b� nedenlerle
yen�den düzenlend�ğ�ne �l�şk�n belge.

d) Plaj �şletmes� tur�zm �şletmes� belges� başvurularında, plajın �şletmec�n�n kullanımında olduğunu gösteren
belge.

(3) Eks�k evrakla yapılan başvurular �l müdürlüğü tarafından gerekçes� bel�rt�lerek redded�l�r.
(4) Başvuru evrakı uygun görülen konaklama tes�sler�n�n belgelend�r�lmes� aşağıdak� esaslara göre yapılır:
a) Başvuru evrakı �ncelenerek uygun görülen konaklama tes�sler�n�n kapas�teler�n�n yer�nde tesp�t� yapılır. Oda

ve yatak kapas�tes�n�n hesabında her yatak odası �k� yataklı kabul ed�l�r. Tes�s mahaller�n�n adlandırılmasında
31/5/2019 tar�hl� ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan Tur�zm Tes�sler�n�n N�tel�kler�ne İl�şk�n
Yönetmel�kte bel�rt�len mahaller esas alınır.

b) Kapas�te tesp�t� yapılan konaklama tes�sler�ne yed�nc� fıkra uyarınca bas�t konaklama tur�zm �şletmes�
belges� düzenlen�r.

(5) 28/7/2021 tar�h�nden sonra alınan �şyer� açma ve çalışma ruhsatı �le faal�yet gösteren plaj �şletmeler�n�n
belgelend�r�lmes� aşağıdak� esaslara göre yapılır:

a) Başvuru evrakı �ncelenerek uygun görülen plaj �şletmeler� denet�m programına alınır.
b) Yapılacak denet�mde türünün asgar� n�tel�kler�n� sağladığı tesp�t ed�len plaj �şletmeler�ne yed�nc� fıkra

kapsamında belge düzenlen�r.
c) Türünün n�tel�kler�nde eks�kl�k olduğu tesp�t ed�len plaj �şletmeler�n�n başvuru sah�pler�ne tesp�t ed�len

eks�kl�kler�n g�der�lmes� �ç�n otuz gün süre ver�l�r.
ç) Ver�len süre sonunda yapılacak denet�mde eks�kl�kler�n� g�derd�ğ� tesp�t ed�len plaj �şletmeler�ne yed�nc�

fıkra kapsamında belge düzenlen�r. Eks�kl�kler�n� g�dermed�ğ� tesp�t ed�lenlere �l�şk�n talep redded�l�r ve Kanunun 5
�nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrası gereğ� �şlem yapılır.

(6) 28/7/2021 tar�h�nden önce aldıkları �şyer� açma ve çalışma ruhsatı �le faal�yet gösteren plaj �şletmeler�n�n
belgelend�r�lmes� aşağıdak� esaslara göre yapılır:

a) Başvuru evrakı �ncelenerek uygun görülen plaj �şletmeler�ne belge düzenlen�r ve otuz gün �çer�s�nde tes�s
türünün n�tel�kler�n�n sağlanıp sağlanmadığına yönel�k denet�m yapılır.

b) Türünün n�tel�kler�nde eks�kl�k olduğu tesp�t ed�len plaj �şletmeler�n�n belgeler� �ptal ed�l�r ve Kanunun
geç�c� 11 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası uyarınca �şlem yapılır.

(7) Dördüncü, beş�nc� ve altıncı fıkralar kapsamında belge ver�lmes� uygun görülen tes�slere Val�l�k onayı �le
belge düzenlen�r. Belge ücretler� Bakanlıkça bel�rlen�r. Belge düzenlend�kten sonra belgen�n b�r örneğ� Bakanlığa ve
�şyer� açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen yetk�l� �dareye gönder�l�r. Belgede değ�ş�kl�k yapılması veya belgen�n
�ptal� durumunda da aynı süreç �şlet�l�r.

(8) Belgel� tes�sler�n belgeler�n�n yen�den düzenlenmes� veya �ptal� durumunda esk�/�ptal ed�len belge �l
müdürlüğü tarafından tesl�m alınır.

Plaj �şletmeler�n�n asgar� n�tel�kler�
MADDE 8 – (1) Plaj �şletmeler�nde aşağıdak� n�tel�kler aranır:
a) İdar� ün�te (açık olarak düzenleneb�l�r).
b) Müşter�ler �ç�n soyunma kab�nler� ve duşlar �le kadın ve erkek müşter�ler �ç�n ayrı tuvaletler.
c) Bas�t yeme-�çme h�zmet�n�n ver�ld�ğ� alan veya büfe h�zmet�.
ç) Personelde �şler�ne ve görevler�ne uygun kıyafet.
d) Gümüş sert�f�kaya sah�p en az �k� cankurtaran, cankurtaran gözetleme kules�.
e) Müşter� kullanımına sunulan, bakımları düzenl� yapılan tem�z gölgel�k, m�nder, şezlong g�b� malzemeler.
f) Güvenl� yüzme alanının sınırlarının şamandıralarla bel�rlenmes�.
g) İlkyardım malzemeler�.
ğ) Plaj alanında yeterl� sayıda çöp kutuları.
h) Plaj alanının tem�zl�ğ�n�n ve bakımının sürekl� olarak yapılması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
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Çeş�tl� ve Son Hükümler

Tanıtım, b�lg�lend�rme ve f�yat tar�feler�
MADDE 9 – (1) Tes�s tanıtımında tüket�c� hakları açısından doğru b�lg�lere yer ver�l�r; yanıltıcı olab�lecek

veya ülke tur�zm�n� zedeleyecek tanıtımlarda bulunulamaz. Konaklama tes�sler�n�n tanıtımında, yıldız s�mges� veya bu
s�mgey� çağrıştıracak semboller kullanılamaz.

(2) Tes�sler�n uygulayacağı f�yat tar�feler� �l müdürlüğü tarafından onaylanır.
Denet�m ve uygulanacak yaptırımlar
MADDE 10 – (1) Plaj �şletmeler�n�n belgelend�r�lmes�ne esas olan n�tel�kler�n� koruması ve bu �şletmeler �le

bas�t konaklama tes�sler�n�n tem�zl�k ve bakımlarının sürekl� olarak sağlanması, sağlık ve h�jyen kurallarına uyulması
zorunludur.

(2) Plaj �şletmes� tur�zm �şletmes� belges� veya bas�t konaklama tur�zm �şletmes� belges� talep eden tes�sler �le
bu belgelere sah�p olan tes�sler�n denet�mler�, Kanunun 30 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası kapsamında val�l�kçe
yetk�lend�r�lecek �l müdürlüğü personel�, yeterl� personel bulunmaması durumunda val�l�k tarafından
görevlend�r�lecek d�ğer personel aracılığıyla gerçekleşt�r�l�r. Denet�m sonucunda düzenlenecek raporlarda bel�rt�len
öner�ler val�l�k tarafından uygulanır.

(3) Plaj �şletmes� tur�zm �şletmes� belgel� tes�slerde ve bas�t konaklama tur�zm �şletmes� belgel� tes�slerde
yapılacak denet�mler sonucunda tesp�t ed�lecek �dar� yaptırım uygulanmasını gerekt�recek hususlarla �lg�l� olarak,
val�l�k tarafından Kanunun ve bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� maddeler� uygulanır.

Arş�v
MADDE 11 – (1) Plaj �şletmes� tur�zm �şletmes� belgel� ve bas�t konaklama tur�zm �şletmes� belgel� tes�slere

�l�şk�n dosyalar �l müdürlüğü bünyes�nde oluşturulacak f�z�k� veya d�j�tal arş�vlerde muhafaza ed�l�r.
Düzenleme yetk�s�
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanması sırasında doğacak tereddütler� ve uygulamaya �l�şk�n

aksaklıkları g�dermeye, �lke ve standartları bel�rlemeye, uygulama b�rl�ğ�n� sağlayacak gerekl� düzenlemeler�
yapmaya, bu hususta her türlü b�lg� ve belgey� �stemeye ve bu Yönetmel�kte yer almayan konularda �lg�l� mevzuat
hükümler� çerçeves�nde karar vermeye Bakanlık yetk�l�d�r.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kültür ve Tur�zm Bakanı yürütür.

 
Ek� �ç�n tıklayınız
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