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12.3.1982 Tarih ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununa Bir Ek Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun
(Resmî

Gazete ile yayımı

: 5.11.1988

Sayı :

1998Ö)

Kanun No.
3487

Kabul Tarihi
27.10.1988

MADDE 1. — 12.3.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa aşağıdaki ek mad
de eklenmiştir.
EK MADDE 1. — Turizm alanı ve merkezi içerisinde yer alan yıkanmaya mahsus şifalı
sıcak ve soğuk maden suları, verilmiş ve kullanılmakta olan haklar ile tapuda müseccel haklar
saklı tutulmak üzere, bu Kanun hükümlerine göre turizm yatırımcılarına verilir.
10 Haziran 1926 tarih ve 927 sayılı Kanun ile 17.6.1942 tarih ve 4268 sayılı Kanunun 24.5.1957
tarihli ve 6977 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinde belirtilen kurumların yetkileri, ilan edi
len turizm alanı ve merkezi içerisinde kalmak şartıyla Bakanlığa aittir. Ancak, özel idarelerin
rüsum ve temettü hakları saklıdır.
Turizm alanı ve merkezi içerisinde verilmiş kaynakları tesislerinde tam olarak kullanma
yan hak sahiplerinin, bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğünden itibaren bir yıl
içerisinde, kaynak hakkını tam olarak kullanıp işleteceğini bildirmesi, plan ve projesini Ba
kanlığa vermesi ve uygun görülmesi şartıyla kaynak hakkından yararlanmaya devam eder. Ak
si halde kullanılmakta olan sudan artan miktar Bakanlıkça isteklilerine verilir.
Yıkanmaya mahsus şifalı su hakkı almış gerçek ve tüzel kişilerin yararlandıkları kaynak
suyu fazlasının tespiti ile yararlanmadıkları kaynak suyu fazlasının işletilme şekil ve şartları,
sahalarda yeniden bulunan kaynakların işletilmesine ve diğer hak sahipleriyle olan düzenle
melere ilişkin usul, şekil ve yeterlilikle ilgili hususlar; Sağlık ve Sosyal Yardım, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte gös
terilir.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

11
15
16

69
10
18

Sayfa
164
50
101:125

I - Gerekçeli 88 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Birleşim tuta
nağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 2/67

