TÜRK TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI

Türk Turizm Hukukunun Milli Kaynakları

a)1982 Anayasasında Turizm

1982 anayasasında yer alan yerleşme ve seyahat etme hürriyeti ile
hükümler turizm hukukumuzun genel ilkelerini oluşturmaktadır. Buna göre
herkes yerleşme ve seyahat etme hürriyetine sahiptir. Ancak bu hürriyetler bazı
şartlar altında sınırlanabilmektedir.

*Suç işlenmesini önlemek.

*Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek.

*Sosyal ekonomik gelişmeyi sağlamak.

*Kamu

mallarını

korumak

amacıyla

yerleşme

hürriyeti

sınırlanabilecektir.

Sosyal hürriyeti ise suç soruşturma ve kovuşturma sebebi ile veya suç
işlenmesini önlemek amacıyla sınırlanabilecektir.

Bakanlar kurulu savaş tehlikesi veya ülke güvenliğine veya sağlık
durumuna dokunan diğer olağan üstü haller dolayısı ile Türk vatandaşlarının
yabancı ülkelerine gitmelerini kısmen ya da tamamen men edebileceği, siyasi ve
ekonomik mülaazalarla sadece belli ülkeler için pasaport düzenlenmesine de karar

verebilir.

b) Yasalarda, Tüzüklerde ve Yönetmeliklerde Turizm

Turizm teşvik kanunu seyahat acenteleri ve seyahat acente birliği kanunu
gibi özel nitelikli yasaların yanı sıra Türk medeni kanunu, Türk borçlar kanunu,
Türk ticaret kanunu gibi genel nitelikli yasalar ve ilgili tüzük,yönetmelik,
kararnameler, Türk turizm mevzuatında önemli yer alırlar.

b.1) Turizm Teşvik Kanunu

Turizm teşvik kanunu, turizm sektörünü düzenleyecek geliştirecek
önemli yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamak
amacı ile çıkarılmıştır. Genel bir ifade ile kanun, turizm hizmeti ile bu hizmetin

gereği turizm bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespiti ile geliştirilmesine turizm
yatırım ve işletmelerine teşvik edilmesine düzenlenmesine ve denetlenmesine
ilişkin hükümleri kapsar.

Adı Geçen Kanun;

*Turizm bölge ve merkezlerinin tespiti

*Turizm yatırım belgesi ve turizm işletmesi belgesi alınması

*Doğal turizm kaynaklarının korunması ve kullanılması

*Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde
her ölçekte planlar yapmaya ve yaptırmaya ‘RESEN’ onaylamaya ve tahlil
etmeye kültür ve turizm bakanlığının yetkili kılınması

*Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı

*Turizm bölgeleri ve turizm merkezlerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik
ve telekomünikasyon gibi alt yapı ihtiyaçlarının ilgili kamu kuruluşlarınca
öncelikli yapılması.

*Belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması.

*Turizm kredilerinin tahsis edilmesi.

*Elektrik, hava gazı ve su ücretlerinin o bölgedeki sanayi ve meskenlere
uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden ödenmesi.

*Haberleşme kolaylıklarının getirilmesi.

*Belgeli işletmelerde yabancı uyruklu uzman personelin ve sanatkarların
iç işleri bakanlığının izni ile çalıştırılabilmesi bu personelin miktarı toplam
personel sayısının % 10’ unu geçememesi.

*Polis vazife ve ‘SELAHİYET’ kanununun 12. Maddesinde ‘ kız ve
kadınların gazino, bar, cafe ,şantan ve bunlara benzer içki kullanılan yerler ile
banyo, hamam, plajlarda çalışabilmeleri o yerin en büyük mülkiye amirinin iznine
bağlıdır. 21 yaşından küçük yaştaki kadın ve erkekler hiçbir suretle bir yerde
çalıştırılamazlar. Bu cafe şantan ve meyhanelerde yanlarında varisi olsa bile
18yaşından aşağı çocukların girmelerini polis men eder hükmü yer almaktadır

ancak turizm teşvik kanununa göre turizm belgesi bu işletmelerde 21 yaşındaki
küçüklerin o yerin en büyük mülki amiri izni ile çalıştırılabilmesi.

*18 yaşından küçüklerin yanlarında veli ve varisleri olmak şartıyla bu
işletmelere girebilmesi.

*1593 sayılı umumi, ‘hıfsısıhha’ kanununun 178. Maddesinde her nevi
sanat müesseseleri ve maden ocakları ve inşaat yerleri ‘ veya yakınında ispirtolu
meşrubat satışı ve umumi yerler açılması memnudur, hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan ilköğretim ve eğitim kanununun hapishane, kıraathane, meyhane,
kahvehane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık
alkollü içki satılan yerlerin, okul, bina ve tesislerden en 100 metre uzaklıkta
bulunması zorunludur hükmü yer alır. Ancak turizm teşvik kanununa göre turizm
bakanı hükmü ile bu yerlerde alkollü içki satışı ve turizm belgeli işletmelerin
açılması.

*Talih oyunları turizm işletmelerine bağlı ya da müstakil talih oyunları
oynatabilecek mahallerin açılmasının yasaklanması.

*Belgeli işletmelerde resmi tatil, hafta sonu ve öğle tatillerde çalışma
sürelerinin bakanlıkça düzenlenmesi.

*Yat turizmi, yat turizm işletmeciliği, yat işletmeciliği, yatların
karasularımızda seyir esasları, yatların Türkiye’de kabotaj hakları ile ilgili
hakların düzenlenmesine.
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