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           İZMİR  
      04.11.2019  
Sayı  : YMM.03.2019-68 

Konu: Turizm Katkı Payı ile ilgili “TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) 
yayınlanmıştır. 
  
 
 
 
 
 

 
Muhasebe Müdürlüğüne, 
 

 15.7.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım Ve 
Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile Turizm Katkı Payı getirilmişti. Konu ile ilgili 
bilgilendirme 22.7.2019 tarih ve YMM.03.2019-49 sayılı sirkülerimizle duyurulmuştu. 
 
 İlk beyanı 2019/Kasım ayında başlayan turizm katkı payı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından 2.11.2019 tarihli Resmi Gazetede Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) 
yayınlanmıştır. 
 
 Tebliğde kanunun verdiği yetkiye göre belirlemeler yapılmış, örnekler ile açıklamalar 
yapılmıştır. Kısaca tebliğdeki hususlar aşağıda belirtilmiştir. 
 
 Turizm payı mükellefi ve oranları 
 
 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, 
 
 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 
uygulanacaktır. 
 
 Turizm Payı Beyannamesi dönemi, beyan ve ödeme süreleri 
 
 Beyan dönemi; Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için üç aylık (Ocak-
Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim –Aralık) olarak belirlenmiştir. 
 
 Tüm beyanların elektronik olarak yapılması zorunludur. 
 

http://www.pkfizmir.com/
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 Beyanname dönemi takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar beyan ve ödenmesi 
gerekmektedir. Beyanname vermekle yükümlü olanlar beyan döneminde işlem olmasa dahi boş 
beyanname vermek zorundadırlar. 
 
 Beyanname gelir/kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesine, mükellefiyeti 
yoksa gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise 
kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu yer vergi dairesine verilecektir. 
 
 Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların ilk beyanname gönderilmeden önce 
turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için GİB İnteraktif Vergi Dairesi 
(https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile 
yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta 
Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerekmektedir. Tebliğin yayımı itibariyle beyanname vermek 
zorunda olanların tebliğin yayımından itibaren 15 gün içerisinde (17 Kasım 2019’a kadar) söz konusu 
bildirimi yapmaları gerekmektedir. 
 
 
 Saygılarımızla. 

 
 

 
Sun Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik  
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