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TURİZM PAYININ MÜKELLEFİ VE BEYANI 

I- Turizm payının mükellefi  

Turizm payını ödemekle yükümlü olan kişiler aşağıdaki gibidir. 
⎯ Bileşik tesisler: Kültür ve Turizm Bakanlığı (Bakanlık) tarafından düzenlenen kısmi turizm 
işletmesi veya turizm işletmesi belgesiyle faaliyette bulunan turizm kentleri, turizm 
kompleksleri ve tatil merkezleri,  

⎯ Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri: Bakanlıktan kısmi turizm işletmesi 
belgesi ve turizm işletmesi belgesi alan müstakil 1. ve 2. sınıf lokantalar, lüks lokanta, özel 
yeme-içme tesisleri, gastronomi tesisleri, müstakil eğlence yerleri, bar, kafeterya, eğlence 
merkezleri ve günübirlik tesis işletmeleri,  

⎯ Deniz turizmi tesisleri: Deniz turizmi araçlarına güvenli bağlama, karaya çekme, bakım, 
onarım hizmetleri, yolculara yeme, içme, dinlenme gibi hizmetleri sunan kruvaziyer gemi 
limanı, yat limanı, çekek yeri, rıhtım ve iskele gibi turizm tesisleri,  

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan deniz turizmi araçları turizm işletmesi belgesiyle 
faaliyet gösteren yatların işletme gelirleri dahil 

⎯ Konaklama tesisleri: Bakanlık tarafından düzenlenen kısmi turizm işletmesi veya turizm 
işletmesi belgesiyle ya da ilgili kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen işyeri açma ve 
çalışma ruhsatıyla faaliyet gösteren oteller, tatil köyleri, butik oteller, konaklama içeren özel 
tesisler, moteller, hosteller,  

⎯ Seyahat acentaları: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat 
Acentaları Birliği Kanunu kapsamında Bakanlıktan seyahat acentası belgesi alan işletmeleri,  

Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün sayfasında yapılan tanıma göre  
Seyahat acentaları, kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve 
turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini 
görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile 
pazarlayabilen ticarî kuruluşlardır. 

II- Turizm payının oranı  
a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk, 
b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk, 
c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk, 
ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk, d) 
Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk, 
e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak 
üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,  

oranında uygulanmaktadır.  

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi 
uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli 
olarak uygulanmaktadır.  



 

 

III- Turizm payının hesaplanması  

Turizm payı, yukarıda sayılan ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya 
tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin 
toplamıdır.  

Net satış; turizm payı ödeme yükümlülüğü bulunanların bu payın hesabında dikkate alınacak 
işletmelerindeki esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında 
aldıkları veya tahakkuk ettirdikleri toplam değerler ile bunlarla ilgili sübvansiyonlar, satış 
tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları gibi hasılat 
kalemlerine ait değerler toplamından, satış iskontoları ve iadeleri ile bu satışlar ile ilgili diğer 
indirimlerin (ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan olumsuz kur farkları gibi) düşülmesi 
sonucu bulunan tutardır.  

Kira geliri; işletmelerin işletmecisi tarafından üçüncü kişilere kiraya verilen alt ünitelerden 
elde edilen gelirdir.  

Turizm Payının matrahının tespitinde ve beyanında aşağıdaki hususlara dikkat 
edilmelidir.  

⎯ Otelin bulunduğu yapının giriş katında yer alan, sokağa cephesi bulunan, tesis içinden 
müşterileri için doğrudan ulaşım imkânı sunan fiziki bağlantısı bulunmayan ve otel dışına 
hizmet veren banka, ATM, kuaför, kuyumcu, lokanta gibi ticari ünitelerin kiraya verilmesi veya 
bizzat işletmeci tarafından işletilmesi sonucunda elde edilen hasılat ve kira geliri turizm 
payına tabi gelirler kapsamında değildir.  

⎯ Otelde üçüncü kişilere kiraya verilmek suretiyle işletilen SPA, kuaför, kuyumcu vb. tesis 
içinden müşterileri için doğrudan ulaşım imkânı sunan fiziki bağlantısı bulunan veya bütünlük 
içerisinde olan yan ünitelerinin kiraya verilmesi sonucunda elde edilen kira geliri, 
hesaplanacak turizm payına dâhil edilecektir.  

⎯ Yatın bizzat donatanı tarafından sezon içerisinde belirli sürelerde üçüncü kişilere 
kullandırılmak suretiyle işletilmesinden elde edilen net satış tutarı Turizm Payı 
Beyannamesine dahil edilecektir. Yatın bizzat donatanı tarafından işletilmeksizin doğrudan 
kiraya verilmesinden elde edilen gelirler turizm payının hesabında dikkate alınmayacaktır. 
Yatın kiralanarak üçüncü kişilere kullandırılmak suretiyle işletilmesinden elde edilen net satış 
tutarı turizm payı beyanına dahil edilecektir.  

⎯ Seyahat acentalarından münferit uçak bileti satışları Turizm Payı beyanına dahil 
edilmeyecektir. 

 

IV- Turizm payı beyan dönemleri  

Turizm payı beyannamesi 
a) Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, 
b) Gelir vergisi mükellefleri ve diğerleri için üç aylık,  

olarak belirlenmiştir. 

Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde net satışı ve 
kira geliri bulunmasa dahi Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda 



 

 

beyannamenin, “Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek 
gönderilmesi gerekmektedir.  

V- Turizm payının beyan süresi  

7183 sayılı Kanununa göre Turizm payının vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi 
dördüncü günü sonuna kadar beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak 7183 sayılı Kanunun 
6’ncı maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak turizm 
payının beyan süresi, Tebliğ ile beyan dönemini takip eden ayın son günü olarak 
belirlenmiştir.  

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın Turizm Payı Beyannamesi vermek 
durumunda olan ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler 
Turizm Payı Beyannamelerini beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar 
elektronik ortamda göndermek ve aynı süre içerisinde ödemek zorundadırlar.  

1-) Kasım 2019 ayına ilişkin Turizm Katkı Beyannamelerinin verilmesi  

Turizm Payı Beyannamesini aylık dönemler hâlinde beyan etme zorunluluğu getirilen 
kurumlar vergisi mükelleflerinin Ekim/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk 
beyannamelerini beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 30/11/2019 tarihinin resmi 
tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 2/12/2019 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 
23.59’a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekmektedir.  

2-) Ekim-Kasım-Aralık 2019 dönemine ilişkin Turizm Katkı Beyannamelerinin verilmesi  

Turizm Payı Beyannamesini üç aylık dönemler hâlinde beyan etme zorunluluğu getirilen 
mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini 
31/1/2020 günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekmektedir.  

 

Saygılarımla, 
Tutku Yurdakul 
Yeminli Mali Müşavir 

 


