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11/07/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında 

Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların 

belirlenmesi amacıyla 02/11/2019 tarihli, 30936 Sayılı Resmi Gazete’de 1  Sıra No’lu Turizm 

Payı Beyannamesi Genel Tebliği yayımlanmıştır. 

 

- Turizm payı, aşağıdaki tabloda belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan 

gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve 

kira gelirlerinin toplamı üzerinden belirtilen oranlarda alınacaktır. 

 

Faaliyet Türü Turizm payı 

Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden Binde yedi buçuk 

Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden Binde yedi buçuk 

Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi 

araçlarından 
Binde yedi buçuk 

Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) On binde yedi buçuk 

Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) On binde yedi buçuk 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 

işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden 
Binde iki 

 

Bununla birlikte, 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 uygulanır. 

 

- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın 7183 sayılı Kanunun 6 ncı 

maddesinde belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel 

kişiler Turizm Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. 

 

- Beyan dönemleri kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için üç aylık olarak 

belirlenmiştir. 

 

-  7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye 

dayanılarak turizm payının beyan süresi, beyan dönemini takip eden ayın son günü olarak 

belirlenmiştir.  Beyan edilen turizm payının aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 
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- İlk Turizm Payı Beyannamesine ilişkin; 

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 02/12/2019 

günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri 

gerekmektedir. 

 

Üç aylık dönemler hâlinde beyan etme zorunluluğu getirilen mükelleflerin Ekim-Kasım-

Aralık/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini 31/01/2020 günü saat 

23.59’a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekmektedir. 

 

- Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde net satışı ve 

kira geliri bulunmaması durumunda, “Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır” seçeneği 

işaretlenerek beyannamelerin verilmesi gerekmektedir. 

 

- Turizm Payı Beyannamesi, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir 

veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu, gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti 

bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında 

kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu vergi dairesine verilecektir. 

 

- Turizm Beyannamesi elektronik ortamda bizzat mükelleflerce veya aracılık yetkisi verilen 

gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilecektir. 

 

- Süresinde beyan edilip ödenmeyen turizm payı, vergi dairesi tarafından, 21/7/1953 tarihli ve 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre 

hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir. 

 

Yayımlanan Genel Tebliğ’de turizm payı ile ilgili örnek uygulamalara yer verilmiş olup, 

 

söz konusu Tebliğ’e bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi vergi@universalpartners.com.tr 

adresine gönderebilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191102-5.htm

