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TEBLİĞ

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 401)

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; 29/6/2001 tar�hl� ve 4706 sayılı Haz�neye A�t Taşınmaz Malların

Değerlend�r�lmes� ve Katma Değer Verg�s� Kanununda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun geç�c� 26 ncı
maddes�n�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 4706 sayılı Kanunun geç�c� 26 ncı maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
b) Belgel� yatırımcı ve �şletmec�: 1/6/2019 tar�hl� ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tur�zm

Tes�sler�n�n N�tel�kler�ne İl�şk�n Yönetmel�k ve 24/7/2009 tar�hl� 27298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Den�z
Tur�zm� Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre Kültür ve Tur�zm Bakanlığı tarafından adına belge düzenlenen yatırımcı ve
�şletmec�y�,

c) Ecr�m�s�l ertelemes�: Kültür ve Tur�zm Bakanlığından belgel� tur�zm tes�sler�n�n yatırımcıları ve
�şletmec�ler�nden bu faal�yetler� dolayısıyla Haz�ne taşınmazlarını �z�ns�z kullanımlarından dolayı 31/3/2020 tar�hl� ve
31085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  M�ll� Emlak Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 398) kapsamında ertelenen bedeller
dah�l 1/7/2020 tar�h� �le 31/12/2020 tar�h� arasındak� dönemde tahs�l ed�lmes� gereken ecr�m�s�ller�n ödeme süreler�n�n
başvuru şartı aranmaksızın b�r yıl ertelenmes� ve bu alacakların ertelenen süre sonuna kadar herhang� b�r zam veya
fa�z uygulanmadan tahs�l ed�lmes�n�,

ç) Haz�ne taşınmazı: Haz�nen�n özel mülk�yet�ndek� taşınmazlar �le Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak�
yerler�,

d) İdare: Taşınmazın n�tel�ğ� �le bulunduğu yere göre ve �lg�l� mevzuatı uyarınca; bu Tebl�ğ kapsamında kalan
taşınmazlara �l�şk�n kullanım bedeller� �le ecr�m�s�l�n tahs�l� dah�l her türlü �şlemler� yapmaya yetk�l� ve görevl�
�darey�,

e) Kamu araz�s�: Tapuda orman vasfıyla kayıtlı olanlar dah�l Haz�ne taşınmazlarını,
f) Kullanım bedel� ertelemes�: Kanunları uyarınca �lg�l� Bakanlıklar tarafından üzer�nde tur�zm tes�sler�

yapılmak üzere adlarına kamu araz�s� tahs�s ed�len Kültür ve Tur�zm Bakanlığından belgel� yatırımcılar ve
�şletmec�lerden; �rt�fak hakkı tes�s ed�l�p ed�lmed�ğ�ne veya kullanma �zn� ver�l�p ver�lmed�ğ�ne bakılmaksızın 398
Sıra Sayılı M�ll� Emlak Genel Tebl�ğ� kapsamında ertelenen bedeller dah�l 1/7/2020 tar�h� �le 31/12/2020 tar�h�
arasındak� dönemde tahs�l ed�lmes� gereken k�ra, kes�n �z�n, kes�n tahs�s, �rt�fak hakkı, kullanma �zn�, yararlanma,
�lave yararlanma bedeller� ve hasılat paylarının ödeme süreler�n�n başvuru şartı aranmaksızın b�r yıl ertelenmes� ve bu
alacakların ertelenen süre sonuna kadar herhang� b�r zam veya fa�z uygulanmadan tahs�l ed�lmes�n�,

g) Tur�zm tes�s�: Tur�zm Tes�sler�n�n N�tel�kler�ne İl�şk�n Yönetmel�k �le Den�z Tur�zm� Yönetmel�ğ�nde genel
n�tel�kler� ve türler� bel�rt�len tes�sler�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kullanım Bedel� Ertelemes�nden Yararlanma Şartları, Uygulama Şekl�

Kullanım bedel� ertelemes�nden yararlanma şartları
MADDE 4 – (1) Belgel� yatırımcılar ve �şletmec�ler tarafından kullanım bedel� ertelemes�nden

yararlanılab�lmes� �ç�n;
a) 12/3/1982 tar�hl� ve 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanunu, 21/7/2006 tar�hl� ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Tur�zm Yatırımlarına Tahs�s� Hakkında Yönetmel�k ve �şlem�n yapıldığı tar�hte
geçerl� olanlar dah�l (mülga Kamu Araz�s�n�n Tur�zm Yatırımlarına Tahs�s� Hakkında Yönetmel�k ve benzer�) d�ğer
�lg�l� mevzuatı uyarınca üzer�nde tur�zm tes�s� yapılmak üzere Kültür ve Tur�zm Bakanlığınca adlarına kamu
araz�s�n�n kes�n tahs�s�n�n yapılması ve/veya bu kes�n tahs�se dayanılarak lehler�ne Bakanlık tarafından �rt�fak hakkı
tes�s ed�lm�ş, adlarına kullanma �zn� ver�lm�ş ve/veya k�ralama yapılmış olması ve kes�n tahs�s �şlemler�n�n İdare
nezd�nde halen geçerl�l�ğ�n� koruması ve �ptal ed�lmem�ş olması,



b) 31/8/1956 tar�hl� ve 6831 sayılı Orman Kanunu, 9/8/1983 tar�hl� ve 2873 sayılı M�ll� Parklar Kanunu �le
18/4/2014 tar�hl� ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 17/3 ve 18 �nc� maddeler�n�n
Uygulama Yönetmel�ğ� ve 12/12/1986 tar�hl� ve 19309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan M�ll� Parklar Yönetmel�ğ�
�le �şlem�n yapıldığı tar�hte geçerl� olanlar dah�l (mülga 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı, 17 nc�, 18 �nc� ve 115
�nc� maddeler� Gereğ�nce Yapılacak Araz� Tahs�sler� ve Ver�lecek İz�nlere A�t Yönetmel�k, Orman Araz�ler�n�n Tahs�s�
Hakkında Yönetmel�k, Orman Sayılan Alanlarda Ver�lecek İz�nler Hakkında Yönetmel�k, Orman Kanununun 17 nc�
ve 18 �nc� maddeler�n�n Uygulama Yönetmel�ğ�, M�ll� Parkların Ayrılma, Planlama Uygulama ve Yönet�m�ne A�t
Yönetmel�k ve benzer�) d�ğer �lg�l� mevzuat hükümler� uyarınca ormanlık alanlar üzer�nde tur�zm tes�sler� yapılmak
amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca adlarına kes�n �z�n ver�lm�ş veya k�ralama yapılmış olması ve/veya bu kes�n
�zne dayanılarak lehler�ne Bakanlık tarafından �rt�fak hakkı tes�s ed�lm�ş ve/veya adlarına kullanma �zn� ver�lm�ş
olması ve kes�n �z�n �şlemler�n�n İdare nezd�nde halen geçerl�l�ğ�n� koruması ve �ptal ed�lmem�ş olması,

c) Bakanlık tarafından; 8/9/1983 tar�hl� ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4706 sayılı Haz�neye A�t
Taşınmaz Malların Değerlend�r�lmes� ve Katma Değer Verg�s� Kanununda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanun,
29/1/2004 tar�hl� ve 5084 sayılı Yatırımların ve İst�hdamın Teşv�k� �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması
Hakkında Kanun, 19/6/2007 tar�hl� ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haz�ne Taşınmazlarının İdares�
Hakkında Yönetmel�k ve �şlem�n yapıldığı tar�hte geçerl� olanlar dah�l (mülga Devlete A�t Taşınmaz Mal Satış,
Trampa, K�raya Verme, Mülk�yet�n Gayr� Aynî Hak Tes�s, Ecr�m�s�l ve Tahl�ye Yönetmel�ğ� ve benzer�) d�ğer �lg�l�
mevzuatı uyarınca üzer�nde tur�zm tes�s� yapılmak üzere Haz�ne taşınmazları üzer�nde lehler�ne �rt�fak hakkı tes�s
ed�lm�ş, adlarına kullanma �zn� ver�lm�ş ve/veya k�ralama yapılmış olması ve �rt�fak hakkı veya kullanma �zn�
sözleşmeler�n�n İdare nezd�nde halen geçerl�l�ğ�n� koruması ve �ptal veya tapudan terk�n ed�lmem�ş olması,

ç) 28/5/1988 tar�hl� ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındak� Kuruluşların Er�şme Kontrollü
Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşlet�lmes� �le Görevlend�r�lmes� Hakkında Kanun �le 8/6/1994 tar�hl� ve 3996
sayılı Bazı Yatırım ve H�zmetler�n Yap-İşlet-Devret Model� Çerçeves�nde Yaptırılması Hakkında Kanun g�b� özel
kanunlar �le �şlem�n yapıldığı tar�hte geçerl� olanlar dah�l �lg�l� mevzuatı uyarınca üzer�nde tur�zm tes�s� yapılmak
üzere �lg�l� bakanlıkça adlarına kamu araz�s�n�n tahs�s� yapılmış ve/veya �z�n ver�lm�ş olması ya da k�ralama yapılmış
ve bu tahs�se/�zne dayanılarak Bakanlık tarafından lehler�ne �rt�fak hakkı tes�s ed�lm�ş ve/veya adlarına kullanma �zn�
ver�lm�ş olması,

d) 19/10/1989 tar�hl� ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Da�r Kanun
Hükmünde Kararname ve 2/5/2013 tar�hl� ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tab�at Varlıkları ve Doğal S�t
Alanları �le Özel Çevre Koruma Bölgeler�nde Bulunan Devlet�n Hüküm ve Tasarrufu Altındak� Yerler�n İdares�
Hakkında Yönetmel�k �le �şlem�n yapıldığı tar�hte geçerl� olanlar dah�l (mülga 29/6/2011 tar�hl� ve 644 sayılı Çevre ve
Şeh�rc�l�k Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararname mülga 10/5/2007 tar�hl� ve
26518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşınır Mal ve Taşınmaz Satışı,
Trampa, K�raya Verme, Sınırlı Ayn� Hak Tes�s�, Ecr�m�s�l ve Tahl�ye Yönetmel�ğ�) �lg�l� mevzuatı uyarınca üzer�nde
tur�zm tes�s� yapılmak üzere Bakanlıkça k�ralama yapılmış veya adlarına kullanma �zn� ver�lm�ş olması,

şarttır.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len belgel� yatırımcılar ve �şletmec�ler�n adına Kültür ve Tur�zm Bakanlığı tarafından

düzenlenen ve halen geçerl� olan (Kültür ve Tur�zm Bakanlığı tarafından belges� �ptal ed�lmes�ne rağmen, yen� belge
alması �ç�n süre ver�len ve süres� henüz dolmayanlar dah�l) belgeye sah�p olmaları gerek�r.

(3) Özel kanunları ve d�ğer �lg�l� mevzuatı uyarınca üzer�nde tur�zm tes�s� yapılmak üzere �lg�l� Bakanlıklarca
adlarına kamu araz�s� tahs�s ed�lmes�ne ve/veya �z�n ver�lmes�ne ya da k�ralama yapılmasına rağmen bu tahs�se veya
�zne ya da k�ralamaya dayanılarak Bakanlık tarafından lehler�ne �rt�fak hakkı tes�s ed�lmeyen ve/veya adlarına
kullanma �zn� ver�lmeyen belgel� yatırımcı ve �şletmec�ler de kullanım bedel� ertelemes�nden yararlanır.

Kullanım bedel� ertelemes�nden yararlanamayacak olanlar
MADDE 5 – (1) Belgel� yatırımcı ve �şletmec�lerden;
a) Kültür ve Tur�zm Bakanlığı tarafından üzer�nde tur�zm tes�s� yapılmak üzere adlarına kamu araz�s� tahs�s

ed�lmeyenler,
b) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tur�zm tes�s� yapılmak amacıyla ormanlık alanlar üzer�nde adlarına

kes�n �z�n ver�lmeyenler veya k�ralama yapılmayanlar,
c) Bakanlık tarafından tur�zm tes�s� yapılmak üzere �lg�l� mevzuatı uyarınca Haz�ne taşınmazları üzer�nde

lehler�ne �rt�fak hakkı tes�s ed�lmeyenler, adlarına kullanma �zn� ver�lmeyenler veya k�ralama yapılmayanlar,
ç) İlg�l� mevzuatı uyarınca üzer�nde tur�zm tes�s� yapılmak üzere Kültür ve Tur�zm Bakanlığı, Tarım ve Orman

Bakanlığı �le Bakanlık tarafından ön �z�n ver�lm�ş olmakla b�rl�kte henüz adlarına kes�n tahs�s yapılmayanlar, kes�n
�z�n ver�lmeyenler ve/veya lehler�ne �rt�fak hakkı tes�s ed�lmeyenler, adlarına kullanma �zn� ver�lmeyenler veya
k�ralama yapılmayanlar,

d) 3465 sayılı Kanun �le 3996 sayılı Kanun g�b� özel kanunlar ve d�ğer �lg�l� mevzuatı uyarınca üzer�nde
tur�zm tes�s� yapılmak üzere �lg�l� bakanlıkça adlarına kamu araz�s� tahs�s� yapılmayanlar ve/veya �z�n ver�lmeyenler
ya da k�ralama yapılmayanlar ve bu tahs�se/�zne dayanılarak Bakanlık tarafından lehler�ne �rt�fak hakkı tes�s
ed�lmeyenler ve/veya adlarına kullanma �zn� ver�lmeyenler,



e) 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, mülga 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Tab�at Varlıkları
ve Doğal S�t Alanları �le Özel Çevre Koruma Bölgeler�nde Bulunan Devlet�n Hüküm ve Tasarrufu Altındak� Yerler�n
İdares� Hakkında Yönetmel�k �le d�ğer �lg�l� mevzuatı uyarınca üzer�nde tur�zm tes�s� yapılmak üzere Bakanlıkça
k�ralama yapılmayanlar veya adlarına kullanma �zn� ver�lmeyenler,

f) Kes�n tahs�s�n, kes�n �zn�n, �rt�fak hakkının ve/veya kullanma �zn�n�n ya da k�ralama �şlem�n�n
devred�lmes�n�n uygun görülmes� neden�yle bu dev�rden dolayı bedel ödeyecekler �le 3/7/2003 tar�hl� ve 4916 sayılı
Çeş�tl� Kanunlarda ve Mal�ye Bakanlığının Teşk�lât ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede
Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun geç�c� 2 nc� maddes� uygulaması g�b� nedenlerle tesp�t ed�len bedeller
üzer�nden sözleşmes� yen�lenenler, sadece bu bedeller �ç�n,

g) Kullanım bedel� ertelemes�nden yararlanab�lecek n�tel�kte olmakla b�rl�kte, geçm�ş yıllarda ödenmes�
gerek�rken kend�ler�nden kaynaklanan sebeplerle bu ödemeler�n� 1/7/2020 tar�h� �le 31/12/2020 tar�h� arasında
yapacaklar, sadece bu bedeller �ç�n,

ğ) Tes�s�n �çer�s�nde bulunan t�car� ün�teler�n �şlet�c�ler�/k�racıları,
kullanım bedel� ertelemes�nden yararlanamaz.
Uygulama şekl�
MADDE 6 – (1) İdarece yapılan �nceleme sonucunda kullanım bedel� ertelemes�nden yararlanma şartlarını

taşıdığı anlaşılan belgel� yatırımcı ve �şletmec�lerden 398 Sıra Sayılı M�ll� Emlak Genel Tebl�ğ� kapsamında ertelenen
bedeller dah�l 1/7/2020 tar�h� �le 31/12/2020 tar�h� arasındak� dönemde tahs�l ed�lmes� gereken k�ra, kes�n �z�n, kes�n
tahs�s, �rt�fak hakkı, kullanma �zn�, yararlanma, �lave yararlanma bedeller� ve hasılat payları; kes�n tahs�s veya kes�n
�z�n koşullarında, mevcut sözleşmeler�nde veya �lg�l� mevzuatında bel�rt�len ödeme tar�h�nden �t�baren b�r yıl süreyle
ertelen�r. Bu döneme �l�şk�n varsa tahs�l ed�len bedeller �ade ed�lmez.

(2) Son ödeme günü, ertelenen alacakların kes�n tahs�s veya kes�n �z�n koşullarında, mevcut sözleşmeler�nde
veya �lg�l� mevzuatında bel�rt�len ödeme günler�n� ya da 398 Sıra Sayılı M�ll� Emlak Genel Tebl�ğ�ne göre kullanım
bedel� ertelemes� son ödeme günler�n� tak�p eden yılda aynı güne tekabül eden tar�ht�r.

(3) Ertelenen alacaklar, erteleme süres� �çer�s�nde herhang� b�r zam veya fa�z uygulanmadan tahs�l ed�l�r.
Ancak, erteleme süres�n�n sona erd�ğ� tar�hten sonra ödenmeyen veya eks�k ödenen bedeller, erteleme süres�n�n
b�t�m�nden ödemen�n yapılacağı tar�he kadar geçen süre �ç�n kes�n tahs�s veya kes�n �z�n koşullarında, mevcut
sözleşmeler�nde veya �lg�l� mevzuatında bel�rt�len oranda gec�kme zammı veya fa�z� uygulanarak tahs�l ed�l�r.

(4) Belgel� yatırımcı ve �şletmec�ler�n özel mülk�yet�nde bulunan taşınmazların üzer�nde yer alan tur�zm
tes�sler�ne; 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len şek�lde �lg�l� Bakanlıklar ve Bakanlık tarafından �lg�l� mevzuatı
uyarınca tur�zm tes�s� ve/veya bu tes�s�n tamamlayıcı ve/veya bütünley�c� parçası olarak kullanılmak üzere ek alan
olarak kes�n tahs�s yapılan, kes�n �z�n ver�len ve/veya �rt�fak hakkı tes�s ed�len, kullanma �zn� ver�len ya da k�ralama
yapılan kamu araz�ler�ne �l�şk�n bedeller de ertelen�r.

(5) İdarece; ertelenen bedeller�n türler�, tutarları, son ödeme tar�hler�, vades�nde ödenmemes� hal�nde
yapılacak �şlemler �le varsa d�ğer hususlar da açıklanmak suret�yle �lg�l�ler�ne erteleme süres�n�n sona ereceğ� tar�hten
en az otuz gün önce yazılı tebl�gat yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ecr�m�s�l Ertelemes�

Ecr�m�s�l ertelemes�
MADDE 7 – (1) Kültür ve Tur�zm Bakanlığından belgel� tur�zm tes�sler�n�n yatırımcıları ve �şletmec�ler�nden

bu faal�yetler� dolayısıyla Haz�ne taşınmazlarını geçm�şe yönel�k olanlar dah�l �z�ns�z kullanımlarından dolayı 398
Sıra Sayılı M�ll� Emlak Genel Tebl�ğ� kapsamında ertelenen bedeller dah�l 1/7/2020 tar�h� �le 31/12/2020 tar�h�
arasındak� dönemde tahs�l ed�lmes� gereken ecr�m�s�ller�n tahs�l�, İdare tarafından bu maddede bel�rt�len şek�lde
başvuru şartı aranmaksızın b�r yıl süreyle ertelen�r. Bu döneme �l�şk�n varsa tahs�l ed�len bedeller �ade ed�lmez.

(2) Son ödeme günü, ertelenen ecr�m�s�l alacaklarının �lg�l� mevzuatında bel�rt�len ödeme günler�n� ya da 398
Sıra Sayılı M�ll� Emlak Genel Tebl�ğ�ne göre ecr�m�s�l ertelemes� son ödeme günler�n� tak�p eden yılda aynı güne
tekabül eden tar�ht�r.

(3) İdarece; ertelenen ecr�m�s�ller, tutarları, son ödeme tar�hler�, vades�nde ödenmemes� hal�nde yapılacak
�şlemler �le varsa d�ğer hususlar da açıklanmak suret�yle �lg�l�ler�ne erteleme süres�n�n sona ereceğ� tar�hten en az otuz
gün önce yazılı tebl�gat yapılır.

(4) Haz�ne Taşınmazlarının İdares� Hakkında Yönetmel�k kapsamında kalan kamu araz�ler�n�n ertelenen
ecr�m�s�ller�ne �l�şk�n hususlar hakkında Haz�ne Taşınmazlarının İdares� Hakkında Yönetmel�k �le 20/8/2011 tar�hl� ve
28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan M�ll� Emlak Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 336)’nde yer alan düzenlemelere göre
�şlem yapılır.

(5) Haz�ne Taşınmazlarının İdares� Hakkında Yönetmel�k kapsamındak�ler dışında kalan kamu araz�ler�n�n
ertelenen ecr�m�s�ller�ne �l�şk�n hususlar hakkında �lg�l� mevzuatında yer alan düzenlemelere göre �şlem yapılır.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.



Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.

 
 


