
 

 
1. 

 

Hatırlanacağı üzere, 7194 sayılı Kanun ile Gider Vergileri Kanunu’na eklenen bir 

maddeyle “Konaklama Vergisi” adı altında yeni bir vergi ihdas edilmişti. (2019/8 sayılı 

Rehberimiz)  

Bu düzenleme ile, Gider Vergileri Kanunu’nun mülga 34. maddesi başlığı ile birlikte 

yeniden düzenlenerek otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, 

kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile 

bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm 

hizmetlerin (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri 

alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştı. 

01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen bu düzenlemenin uygulama süresi 

birkaç kez uzatılmış ve son olarak 7338 sayılı Kanun ile yürürlük tarihi 01.01.2023 olarak 

belirlenmişti. (2021/9 sayılı Rehberimiz) 

Bu defa, 14.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Konaklama Vergisi 

Uygulama Genel Tebliği” ile konaklama vergisinin uygulamasına dair açıklamalar 

yapılarak bahse konu verginin usul ve esasları belirlenmiştir. 

Sözü edilen Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir. 

1. Konaklama Vergisinin Konusu 

Konaklama vergisinin konusunu, otel (uygulama otelleri dahil), motel, tatil köyü, 

pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama 

tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle 

konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, 

eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) oluşturur.  
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2. 

Konaklama tesislerinde verilen ve verginin konusuna giren geceleme hizmeti, 

konaklama tesislerinde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen, tesiste günlük 

yatma, barınma ve kalma hizmetini ifade eder. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam 

tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki 

etmez.  

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi 

bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabidir. Buna göre, 

geceleme hizmetiyle birlikte konsept olarak pazarlanmak ve/veya satılmak suretiyle 

konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve 

havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi tüm hizmetler konaklama 

vergisine tabidir. Bu çerçevede, oda & kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey 

dahil, ultra her şey dahil ve benzeri adlar altında pazarlanan ve/veya satılan ve tesis 

bünyesinde geceleme hizmetinin yanı sıra konsept kapsamında verilen tüm hizmetler 

verginin konusuna girmektedir. 

Konaklama vergisinin uygulanmasında konaklama tesisleri bakımından bir 

sınırlandırma bulunmamakta olup, tesisin; türü, sınıfı, niteliği, ilgili mevzuatta yer alan 

tarif ve tanımlamaları ve ilgili mevzuata göre turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri 

açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, konaklama hizmeti sunan bütün 

tesislerde verilen yukarıda sayılan hizmetler vergiye tabidir. 

Konaklama tesisi bakımından, geceleme hizmetini ifa etmeye yönelik odanın (birden 

fazla kişinin bir arada konaklayabildiği odalarda yatağın) kişinin tasarrufuna bırakılması 

ile birlikte hizmet sunumu başlamış olur. Günlük gecelemelerde kişinin gecelemeyi 

tamamlamaksızın tesisten ayrılmasının vergilendirmeye tesiri yoktur. Birden fazla günü 

kapsayan gecelemelerde fiilen hizmetin sunulduğu günler esas alınır; geceleme 

hizmetinin sunulmadığı günler için vergi aranmaz. 

Ayrıca, konaklama tesisinin türü, sınıfı, niteliği, bulunduğu yöre ve benzeri hususlar 

dikkate alınarak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme hizmetine dâhil 

edilmesi mutat olan tüm hizmetler, geceleme hizmetinden bağımsız olarak ayrıca 

fiyatlandırılsa ve bedeli konaklayandan ayrıca tahsil edilse dahi vergiye tabidir. 



 

 
3. 

Geceleme hizmetiyle birlikte sunulan diğer hizmetlerin, tesisin kendi imkânlarıyla veya 

tesis tarafından kısmen ya da tamamen tesis bünyesi dışından temin edilerek 

sunulmasının vergi uygulamasına etkisi yoktur. Konaklama tesisinde konaklamayanlara 

(geceleme hizmeti almayanlara) verilen hizmetler vergiye tabi değildir. 

Geceleme hizmetiyle birlikte pazarlanmak ve/veya satılmak suretiyle tesis bünyesinde 

sunulan hizmetler, düzenlenen faturada ayrıca gösterilmesine ya da bu hizmetler için 

ayrıca fatura düzenlenmesine bakılmaksızın, konaklama vergisine tabidir. 

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, 

düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri 

verginin kapsamında değildir. Söz konusu organizasyon hizmetlerinin konaklamayı 

içerecek şekilde sunulması halinde, düzenlenen faturada organizasyon hizmetinin 

mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi veya bu hizmet için ayrıca fatura 

düzenlenmesi halinde bu hizmetler üzerinden konaklama vergisi hesaplanmaz. Bu 

durumda vergi, sadece konaklama hizmetleri üzerinden alınır. 

Herhangi bir geceleme hizmeti sunulmayan, mola noktaları gibi tesislerde verilen 

hizmetler ile ;  

 Sosyal Hizmetler Kanunu’nda tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarınca 

korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı olanlara verilen geceleme hizmetleri,  

 Kamu ya da özel sektör personeline tahsis edilen lojmanlarda verilen barınma 

hizmeti,  

verginin konusuna girmez. 

Konaklama vergisinin uygulanmasında hizmetten yararlananın uyruğuna ya da 

mukimlik durumuna bakılmaz. 

2. Vergiyi Doğuran Olay 

Konaklama vergisinde vergiyi doğuran olay, verginin konusuna giren hizmetlerin 

sunulması ile meydana gelir. Bedelin bir kısmının veya tamamının hizmetin sunumundan 

önce veya sonra tahsil edilmesinin veya hiç tahsil edilmemesinin vergiyi doğuran olaya 



 

 
4. 

tesiri yoktur. Hizmetin sunulmasından önce fatura veya benzeri belgeler düzenlenmesi 

hallerinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmez. 

Dolayısıyla, seyahat acentalarına yapılan satışlarda, acentaya satış aşamasında vergi 

doğmaz. Aynı şekilde acentanın satışı aşamasında da konaklama tesisi işleticisi 

bakımından vergiyi doğuran olay gerçekleşmez. 

Buna göre, gerek acentalar üzerinden gerekse doğrudan konaklama tesisleri 

tarafından satışa konu edilen hizmetlerde, hizmetin konaklayana sunulması ile vergiyi 

doğuran olay gerçekleşir. 

Birden fazla vergilendirme dönemine sirayet eden hizmetlerde, ilgili vergilendirme 

dönemlerinde verilen hizmetler bakımından, konaklama hizmetinin bitiş (tesisten çıkış) 

tarihinin hizmet sunumundan önce belli olması durumunda hizmetin son gününün (çıkış 

günü) rastladığı vergilendirme dönemi, böyle bir belirleme olmaması halinde ise 

hizmetin sunumunun yapıldığı günlere ilişkin her vergilendirme döneminin son günü 

itibarıyla vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş sayılır. 

Tesisi işletenlerin ve yakınlarının veya işletme personelinin konaklama hizmetlerinden 

karşılıksız olarak yararlandırılması ya da diğer şahıslara promosyon, eşantiyon, hediye, 

tanıtım ve benzeri adlar altında bedelsiz olarak konaklama hizmetleri sunulması 

hallerinde de vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş sayılır. Ancak, konaklama tesisi 

bünyesinde, tesis personelinin yalnızca kendi kullanımı için tahsis edilmiş yerlerde 

gecelemesi bu kapsamda değerlendirilmez. 

3. Verginin Mükellefi 

Konaklama vergisinin mükellefi verginin konusuna giren hizmetleri sunanlardır. 

Dolayısıyla konaklama vergisinin mükellefi, konaklama hizmetlerinin sunulduğu tesisi 

fiilen işletenlerdir. Tesisin mülkiyetinin işletene ait olup olmamasının, tesisin kamu veya 

özel sektör, gerçek veya tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği bulunmayan teşekküller 

tarafından işletilmesinin mükellefiyete tesiri yoktur. 

Konaklama vergisi mükellefiyeti, konaklama tesisinin tamamen veya kısmen işletmeye 

hazır hale getirilmesiyle birlikte faaliyete başlanılmasından önce tesis ettirilir. 



 

 
5. 

Mükellefiyet, konaklama tesisi işletenin katma değer vergisi (KDV) yönünden bağlı 

olduğu vergi dairesince, KDV mükellefiyeti bulunmayanlar bakımından ise tesisin 

bulunduğu yer vergi dairesince tesis edilir. 

KDV mükellefiyeti bulunmayanların aynı il sınırları içindeki aynı veya farklı vergi 

dairelerinin yetki alanında bulunan tüm konaklama tesisleri için, talep etmeleri 

durumunda, ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan illerde Defterdarlık) tarafından 

uygun görülecek vergi dairesince tek mükellefiyet tesis edilebilir. 

4. İstisnalar 

Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler ile karşılıklı 

olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları 

ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince 

vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler 

konaklama vergisinden müstesnadır. 

5. Verginin Matrahı 

Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, KDV 

hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve 

diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler 

toplamıdır. 

Buna göre, konaklama vergisi matrahına KDV dahil edilmez. 

Sunulan konaklama hizmetlerine ilişkin vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi 

çeşitli gelirler ile benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler 

de matraha dâhildir. 

Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği 

tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk 

parasına çevrilir. Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de ilan edilmeyen dövizlerin Türk 

parasına çevrilmesinde vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihteki cari kur esas 

alınır. 



 

 
6. 

 

Konaklama hizmetinin müşteriye acenta tarafından konaklama vergisi dahil satılması 

ve bu durumun konaklama tesisine ispat ve tevsik edilmesi şartıyla, konaklama vergisi 

konaklama tesisi tarafından konaklama hizmetine ilişkin acentaya düzenlenecek 

faturada gösterilir. 

Mükellefin, konaklama hizmetine ilişkin düzenlediği faturada ayrıca gösterdiği ticari 

teamüllere uygun iskontoların konaklama vergisi matrahından indirilmesi mümkündür. 

Tesis bünyesi dışındaki hizmetleri de kapsayacak şekilde yapılan ve hizmet sunumları 

ayrı faturalandırılan veya aynı faturada ayrıca gösterilen satışlarda, konaklama vergisi 

matrahının, konaklama hizmetine ilişkin emsal bedelden düşük olmamak üzere, 

konaklama hizmeti ile tesis bünyesi dışında sunulan diğer hizmetlerin bedellerinin 

objektif bir yöntemle belirlenmesi suretiyle tespit edilmesi gerekir. 

Aynı şekilde, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetlerinin 

konaklamayı içerecek şekilde sunulması durumunda, konaklama vergisi matrahının, 

konaklama hizmetine ilişkin emsal bedelden düşük olmamak üzere, organizasyon ve 

konaklama hizmetlerinin bedellerinin objektif yöntemle belirlenmesi suretiyle tespit 

edilmesi gerekir. 

Konaklama hizmetine ilişkin bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler 

olması halinde matrah, Vergi Usul Kanunu’nun 267. maddesi hükümlerine göre tespit 

olunur. 

Mükellefin hizmet satış bedelinin emsal bedeline göre açık bir şekilde düşük olduğu ve 

bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde matrah olarak 

emsal bedel esas alınır. Tesisi işletenler ile yakınlarına, personeline veya üçüncü kişilere 

bedelsiz verilen konaklama hizmetinde de matrah olarak emsal bedel esas alınır. 

6. Konaklama Vergisinin Oranı 

 



 

 
7. 

Konaklama vergisinin oranı %2’dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, 

yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. 

7. Verginin Belgelerde Gösterilmesi 

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde 

ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, KDV 

matrahına dâhil edilmez. 

Konaklama hizmetinin sunumundan önce fatura ve benzeri belge düzenlense dahi, bu 

belgede konaklama vergisi gösterilmez. 

8. Vergilendirme İşlemleri 

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının birer 

aylık dönemleridir. 

Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip 

eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi 

dairesine, KDV mükellefiyeti bulunmayanlarca ise tesisin bulunduğu yer vergi dairesine 

beyan edilir. Konaklama vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir.  

Bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayanlar da beyanname 

vermek zorundadır. 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. Maddesi kapsamında konaklama vergisine ilişkin 

tüm beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi uygun bulunmuştur. 

9. Yürürlük Tarihi  

Söz konusu Tebliğ, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

“Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal 

haline buradan ulaşabilirsiniz. 

                 Saygılarımızla.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221214-6.htm

