
 
Tarih: 06.11.2019 

 

SİRKÜLER (2019’77) 

 

Konu: Turizm Payı Beyannamesine İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1); 

 

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği  (Sıra No:1) yayımlanmış olup, bu tebliğde, 7183 sayılı 

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının 

beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

 

Ajansın gelir kaynağı olarak faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere aşağıda kapsama giren 

işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek ve tüzel kişilerden,  kanunun 6’ncı maddesinde 

yer alan iştigal konusuna göre alınacak Turizm Payı oranları belirlenmiştir. 

 

-Turizm Payı oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

1- Birleşik tesisler ve konaklama tesislerinden binde yedi buçuk, 

2- Bakanlıktan belgeli yeme içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk, 

3- Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk, 

4- Seyahat acentelerinden  (münferit uçak bileti satışları hariç ) on binde yedi buçuk, 

5- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere 

hava limanı ve terminal işletmelerinden binde iki, 

6- Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden ) binde yedi buçuk, 

 

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi 

uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için belirlenen bu oranlar yüzde elli 

oranında indirimli olarak uygulanacaktır. 

 

-Gerçek ve tüzel kişilerin bu faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerin toplamı 

üzerinden yukarıda belirlenen oranlarda turizm payı tabi tutulacaklardır. 

  

-Net satışın tanımı, bahse konu işletmelerin 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 kalemine ait 

değerler toplamından, satış iskontoları ve iadeleri ile bu satışlarla ilgili diğer indirimlerin (ihracatla 

ilgili dönem içinde ortaya çıkan olumsuz kur farkları gibi) düşülmesi sonucu bulunan tutardır. 

 

Turizm Payı Beyannamesi Örneği, Gelir İdaresi Başkanlığının, e-beyanname sistemine eklenmiş olup, 

bahse konu beyanname, mükellefler tarafından veya yetkilendirdikleri Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler tarafından elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilmiştir. 

 

Turizm Payı beyannamesinin verilebilmesi için tebliğin yayımı tarihi olan, 02.11.2019 tarihinden 

itibaren 15 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığının interaktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/)  

sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları veya dilekçe ile Gelir veya Kurumlar Vergisi 

yönünden bağlı bulundukları yetkili vergi dairesine müracaat ederek mükellefiyetlerini tesis 

ettirmeleri gerekmektedir.  

 

 

 

 

Meşrutiyet Caddesi No:92 Daire Apt. Kat:4 Daire:9     34430 Beyoğlu -  İSTANBUL – TÜRKİYE 

Tel: +90 (212) 293 04 06 (3 hat)    Fax: +90 (212) 293 20 79        E-mail: turkerler@turkerler.com.tr 

https://ivd.gib.gov.tr/
mailto:turkerler@turkerler.com.tr


Turizm Payı mükellefiyeti tesis edenler, turizm geliri elde etmemeleri halinde olsalar bile, Turizm Payı 

Beyannamesini, “Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır.” seçeneği işaretlenerek sistem 

üzerinden elektronik olarak faaliyette bulunmadıkları her dönem için ayrı ayrı göndermeleri 

gerekmektedir. Turizm faaliyetinin kapatılması/sonlandırılması halinde, yükümlülüğünün 

sonlandırılması tarihinden itibaren,  bir ay içinde bu mükellefiyetin kapatılması için bağlı bulundukları 

vergi dairesine bildirim yapmaları gerekmektedir. 

 

-Turizm Payı Beyannamesi kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, aylık dönemlerde, ilgili beyan 

dönemini (ayı) takip eden ayın son günü saat 23:59’a kadar elektronik ortamda vermeleri 

gerekmektedir. 

 

- Gelir Vergisi mükellefleri ise; Turizm Payı Beyannamelerini 3’er aylık periyodlarda (1-2-3/4-5-6/   

7-8-9 ve 10-11-12 ayları kapsayacak şekilde), periyodun son ayını takip eden ayın son günü saat 

23.59’a kadar elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. Tahakkuk edecek olan Turizm Payı 

tutarının beyan döneminin / ayının son gününde saat 23.59’ a kadar ödemeleri gerekmektedir. 

Belirlenen süre içinde ödenmeyen Turizm Payı tutarı,  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunun 51’nci maddesinde belirtilen gecikme zammı (hali hazırda uygulanan aylık %2) 

tatbik edilecek ve anapara ile gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.   

 

-Turizm geliri ile ilgili payın hesaplamasında; 

 

Otel, motel, tatil köyündeki konaklamadan elde edilen net gelirler ile tesisin içinde yer alan yerlerden 

elde ettikleri kira gelirlerini esas alarak turizm payını hesaplayarak beyan etmeleri gerekmektedir. 

Turizm tesisinin dışındakilere hizmet veren/ tesis içinden müşterileri için doğrudan ulaşım imkanı 

sunan fiziki bağlantısı bulunmayan ve otel dışına hizmet veren yerlerin (ATM-Kuaför-Kuyumcu-

Lokanta gibi) kiralanması nedeniyle elde edilen kira gelirleri, Turizm Payının hesabına dahil 

edilmeyeceklerdir. 

 

Seyahat acenteleri, müşterileri için yapılıp düzenlenen faturadaki,  konaklama tutarları, uçak biletlerin 

ayrı gösterilmeleri halinde yalnız konaklama tutarları üzerinden turizm payı hesaplanacaktır. 

Konaklama ile uçak biletlerinin faturada birlikte gösterilmeleri halinde, konaklama ile uçak bilet 

tutarlarının tamamı üzerinden turizm payı hesaplanması gerekmektedir. 

 

Tebliğde konuyla ilgili detaylı örnekler yar almaktadır. 

 

-Turizm Payı Beyannamesini aylık dönemler halinde beyan edenler, bu kanunun 01.11.2019 

tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi nedeniyle; getirilen yükümlülükler çerçevesinde, Kurumlar 

Vergisi Mükelleflerinin Ekim 2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini beyan 

dönemini takip eden ayın son günü olan 30.11.2019 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle 

02.12.2019 günü (resmi tatili takip eden ilk iş günü) saat 23, 59’a kadar elektronik ortamda beyan 

etmeleri ve tahakkuk eden tutarın da beyan süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. 

 

Turizm Payı Beyannamesini üç aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilen mükelleflerin 

Ekim-Kasım ve Aralık 2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini 31.01.2020 günü 

saat 23,59’a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekmektedir. 

 

-Tebliğde; Turizm Payı Beyannamesine ilişkin düzeltme beyannamesi verilmesine ilgili açıklama yer 

almaktadır. 

 

Bu tebliğ yayımı tarihinde (02.11.2019) yürürlüğe girmektedir. 

 

Resmi Gazete: 02.11.2019 tarihli 30936 sayılı) 

 

 

 



Söz konu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

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

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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