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DAĞITIM YERLERİNE
 

Bilindiği üzere Çin'de ortaya çıkarak  tüm Dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü
tarafından  "Pandemi"  kapsamına  alınan  Yeni  Koronavirüs  (COVID-19)  salgınına  yönelik
tedbirler çerçevesinde, Bakanlığımızdan belgeli tesislerin faaliyetlerine ara verme zaruretinin
ortaya  çıkabileceği  öngörüsüyle  2020/3  ve  2020/5  sayılı  Bakanlığımız
Genelgeleri  yayınlanmıştır.  Takip  eden  süreçte,  ülke  çapında  seyahatlerin  kısıtlanması,
uzaktan  çalışma  /  dönüşümlü  çalışma gibi  sistemlerin  uygulamaya konulması  gibi  tedbirler
uygulanmaya  başlanmıştır.  Bu  tedbirler  kapsamında,  Bakanlığımızdan  belgeli  ya  da  belge
başvurusu  işlemleri  yürütülmekte  olan  tesislerin  faaliyetlerine  ara  vermeleri  veya  sezon
açılışını  ertelemeleri  sebebiyle  tesislerden  istenilen  her  türlü  bilgi  ve/veya  belgenin
Bakanlığımıza  gönderilmesinde  sıkıntı  yaşanması  ihtimali  bulunduğu  ve  Bakanlığımızdan
turizm yatırımı belgeli olup işletmeye açılma süreleri sona  erecek olan yatırımlar için de bu
süreçte  gerekli  iş  ve  işlemlerin  yürütülmesi  imkanı  bulunmadığı  değerlendirilmiş,  Kamu
Taşınmazlarının  Turizm  Yatırımlarına  Tahsisi  Hakkında  Yönetmelik  kapsamında  tahsis
işlemleri  yürütülen    taşınmazların  tahsis  sahiplerine  aynı  Yönetmelik  kapsamında  verilen
süreler açısından da söz konusu sıkıntıların yaşanabileceği dikkate alınmış olup, bu kapsamda;

 Belgeli veya belge talep eden yatırım ve işletmelere Bakanlığımıza bilgi ve/veya1- a)
belge  sunulması  ve/veya  eksikliklerin  giderilmesi  için  verilen  ve  1  Nisan  2020  tarihinden
sonra dolacak sürelerin,

  Bakanlığımızdan  turizm  yatırımı  belgeli  olup,  işletmeye  açılma  süreleri  1  Nisanb)
2020 tarihinden sonra dolacak olan  tesislerin yatırım sürelerinin,

  Kamu  Taşınmazlarının  Turizm  yatırımlarına  Tahsisi  Hakkında  Yönetmelikc)
kapsamında verilen ve 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla sona ermemiş olan sürelerin,

1 Nisan 2020 tarihinden itibaren dondurulması,
  Bu  sürelerin,  salgının  önlenmesine  yönelik  tedbirlerin  kaldırılmasını  takiben2-

alınacak  ikinci  Makam  Olurunda  belirtilecek  tarih  itibarıyla  yeniden  açılması,  sürelerin
açılacağı tarihten sonra, 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla kalan sürelerin işletilmesi,

Bakanlığımızdan belgeli ya da belge başvurusu işlemleri yürütülmekte olan tesislerin
faaliyetlerine  ara  vermeleri  sebebiyle tesislere verilen  sürelerin  takibinin durdurulması,  bu
kapsamda  da  tesislere    başvurunun  işlemden  kaldırılması    ya    da        2634  sayılı    Turizmi
 Teşvik  Kanununun  ilgili maddeleri uyarınca cezai işlemlerin uygulanmaması
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Şennur ALDEMİR DOĞAN
Bakan a.

Genel Müdür V.

karara bağlanmıştı.
01/07/2020 tarihi itibariyle yukarıda belirtilen uygulamalara son verilerek 1 Nisan

2020  tarihi  dikkate  alınarak  kalan  sürelerin  işletilmeye  başlanacağı,  dondurulan  sürelerin
  verilen  sürelerin  takibine  başlanılacağı  ve  başvurunun  işlemdenyeniden  açılacağı,  tesislere

kaldırılması  ya  da    2634 sayılı  Turizmi  Teşvik Kanununun  32,  33  ve  34  üncü maddeleri
çerçevesinde  işlemlerin  uygulanmasına  başlanılacağı  hususlarında  bilginizi  ve  gereğini
önemle rica ederim.

 

 
Dağıtım:

81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
Türkiye Otelciler Federasyonuna
Türkiye Otelciler Birliğine
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğine
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