
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

DUYURU: 16.07.2019/50 
  

TURİZM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN VEYA BU SEKTÖRLE İLİŞKİLİ OLAN BAZI 
İŞLETMELERE TURİZM PAYI OLARAK ADLANDIRILAN YENİ BİR MÜKELLEFİYET GETİRİLMİŞTİR 

 
15.07.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım Ve 
Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun” ile, Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını sağlamak 
üzere, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet 
kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak amacıyla 
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (Ajans) kurulması, yönetimi, denetimi, gelirleri 
ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.  
 
Bu çerçevede, Ajansın gelirlerinden birinin de “Turizm Payı” olacağı hükme bağlanmış olup, sözü 
edilen turizm payına ilişkin düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir. 
 

I. TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ GELİRLERİ VE BU GELİRLERİN 
KULLANIMI  

 
Ajansın gelirleri; 
 

 Genel bütçeden aktarılan tutarlardan, 
 Belirli işletmelerden alınacak turizm paylarından, 
 Her türlü bağış ve yardımlardan, 
 Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden, 
 Diğer gelirlerden 

 
oluşmaktadır. Ajansın gelirlerinin en az yüzde seksen beşi, ülke turizminin tanıtılmasına yönelik 
faaliyetlerin, kalan kısmı ise diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılacaktır. 
 

II. TURİZM PAYININ MATRAHI VE MÜKELLEFİ 
 
Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere, 
aşağıdaki ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu 
işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı 
üzerinden alınacak olan turizm payı; 
 

 Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinde binde yedi buçuk, 



 
 

 

 

 Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinde binde yedi 
buçuk, 

 Deniz turizmi tesisleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi araçlarında 
binde yedi buçuk, 

 Seyahat acentalarında (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk, 
 Havayolu işletmelerinde (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk, 
 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak 

üzere havalimanı ve terminal işletmelerinde binde iki, 
 
oranında hesaplanacaktır. Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler 
için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır. 
 
III. TURİZM PAYININ BEYAN VE ÖDEME ZAMANI 

 
Turizm payı Katma Değer Vergisi Kanununa göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme 
dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar 
vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti 
bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan 
edilerek aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenecektir.  
 
Vergi dairesi tarafından turizm payının beyan, tarh, tahakkuk ve tahsili ile red ve 
iadesinde;  213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır. Tahsil edilen turizm payının yüzde beşi, genel bütçe 
geliri olarak ayrıldıktan sonra kalan kısmı emanet hesabına alınacak ve en geç takip eden ayın 
yirminci günü Ajansın banka hesabına aktarılacaktır. 
 
IV. TURİZM PAYININ GİDER YAZILMASI VE UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MAHKEMELER  

 
Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas 
kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. Yasal düzenlemede “ödenen turizm payı” 
ibaresinin kullanılmasından hareketle, tahakkuk etmiş olmakla birlikte ödenmemiş olan turizm 
payının gelir ve kurumlar vergisi matrahına esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate 
alınamayacağı anlaşılmaktadır.  
 
Diğer yandan turizm payının beyan, tarh, tahakkuk ve tahsili ile red ve iadesi işlemlerine ilişkin 
olarak ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümünde vergi mahkemelerinin yetkili olduğu 
belirlenmiştir.  
 

V. YÜRÜRLÜK TARİHİ 
 
Turizm payına ilişkin detayları yukarıda açıklanan düzenleme, 01.10.2019 tarihi itibariyle 
yürürlüğe girecektir.  
 
 



 
 

 

 

VI. TURİZM PAYINA İLİŞKİN OLARAK HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA VERİLEN YETKİ 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı; 
 

 Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm 
türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık veya üç aylık 
dönemler hâlinde tespit etme,  

 Beyannamelerin, şekil, içerik ve eklerini belirleme,  
 Elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirme,  
 Yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin verme, 

bu kişileri aracı kılma veya zorunlu tutma ve uygulama,   
 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 

kapsamında kalan meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul 
ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı 
geçmeyecek şekilde yeniden belirleme.  

 
konularında yetkili kılınmıştır. Bu yetki çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kısa 
süre içinde alt mevzuat düzenlemesi yapılması ve bu düzenlemede, turizm payına ilişkin 
beyannamelerin içeriklerinin belirlenmesi; ayrıca meslek mensuplarınca 
onaylatılması/imzalanması zorunluluğunun getirilmesi beklenmektedir. Sözü edilen 
düzenlemenin yapılması halinde, tarafımızca hazırlanacak duyuru ile ilgililer ve şirketler konuyla 
ilgili olarak ayrıca bilgilendirilecektir.  

 
Saygılarımızla.   


