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SİRKÜLER 2019/34: 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunla Turizm 
Sektöründe Faaliyet Gösteren Bazı İşletmelere Net Satış Tutarları Üzerinden 
Turizm Payı Ödeme Yükümlülüğü Getirildi 

15 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme 
Ajansı Hakkında Kanunla Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve 
fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke 
ekonomisine kazandırılmasına, 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 Ajansı kurulmuş ve Ajansın kuruluş amaçlarının 
gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere bazı turistik tesislerin net satış 
gelirleri üzerinden ödenmek üzere turizm payı alınması hükme bağlanmıştır. Kanunda Turizm Payı 
Ödenmesine ilişkin yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. 
 

1- Turizm Payı Ödeyecek Tesisler ve Ödenecek Turizm Payının Oranı 
 

7183 Sayılı Kanun’un 6. Maddesine göre aşağıdaki ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan 
gerçek veya tüzel kişiler bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira 
gelirlerinin toplamı üzerinden karşılarında belirtilen oranda turizm payı ödeyeceklerdir. 
 

Turizm Payı Ödeyecek İşletmeler/Tesisler Net Satış/Kira Tutarı 
Üzerinden Ödenecek 
Turizm Payı 

Bileşik tesisler ile konaklama tesisleri Binde 7,5 

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri Binde 7,5 

Deniz turizmi tesisleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz 
turizmi araçları 

Binde 7,5 

Seyahat acentaları (münferit uçak bileti satışları hariç) On binde 7,5 

Havayolu işletmeleri (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetleri gelirlerinden) On binde 7,5 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler 
hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmeleri 

Binde 2 

 

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Turizm Bakanlığı tarafından teşvik edilmesi uygun 
görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için yukarıdaki oranlar yüzde elli indirimli olarak 
uygulanır. 

2- Turizm Payı Ödemesine Esas Gelirler 

Turizm Payı, adı geçen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu 

işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden 

alınacaktır. Dolayısıyla Kanunda geçen net satışlara Tek Düzen Hesap Planı düzenlemeleri uyarınca satış 

iade ve iskontoları düşüldükten sonra ulaşılacak olup, turizm payı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.  
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Brüt Satışlar I 

Satış İade ve İndirimleri II 

Net Satışlar III=I-II 

Turizm Payı Oranı IV 

Turizm Payı V=III*IV 

 

3- Turizm Payının Beyan ve Ödemesi 
 

Katma Değer Vergisi mükellefleri tarafından turizm payı vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi 
dördüncü günü sonuna kadar, ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi 
dairesine beyan edilecek ve aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenecektir. 
 
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından turizm Payı Gelir İdaresi 
Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilecek aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar 
ödenecektir.  

 
4- Ödenecek Turizm Payının Kaydı 

 
Kanuna göre, ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından gelir ve 
kurumlar vergisi matrahına esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Görüşümüze 
göre, öden turizm payı hizmet üretimi veya pazarlanması ile ilgili olmadığından genel yönetim gideri 
olarak kaydedilmesi uygun olacaktır. 
 

5- Turizm Payının Beyan, Tarh, Tahakkuk ve Ödemesinde Uygulanacak Yasa Hükümleri  
 
7183 sayılı Kanuna göre, 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.  
 
Turizm payının beyan, tarh, tahakkuk ve tahsilinde ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümünde 
vergi mahkemeleri yetkili kılınmıştır. 
 

6- Uygulamaya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığına Verilen Yetkiler 
 
Kanunla; 

- 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 
etmeye,  

- Beyannamelerin; şekil, içerik ve eklerini belirlemeye,  
- Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye,  
- Beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin 

vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya,  
- Beyannamelerin 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu kapsamında kalan meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye, 
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- Turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde 
yeniden belirlemeye,  

Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşünü alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 
 
Ayrıca, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar; turizm payına ilişkin hükümlerin 
uygulanmasıyla ilgili olanlar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecektir. 
 

7- Yürürlük 
 
Kanunla yapılan düzenlemeye göre, turizm payı ödenmesine ilişkin 6. Madde 1 Ekim 2019 tarihinde 
yürürlüğe girecektir. Buna göre, turizm payı ödeme yükümlülüğü olan işletmeler 1 Ekim 2019 
tarihinden itibaren elde ettikleri net satış tutarları üzerinden turizm payı ödeyecekledir. Beyan 
yükümlülükler de bu tarihten sonraki dönemlerde yerine getirilecektir. 


