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BÜLTEN KONUSU: TURİZM PAYI UYGULAMASI HK. 

 

 

BÜLTEN ÖZETİ   : 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 7183 sayılı Kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 

kurulmuştur. 

Söz konusu ajansın gelirleri arasında yer turizm payının kimlerden alınacağı ve 

alınacak oranlar yazımızın detaylarında açıklanmıştır. 
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TURİZM PAYI 

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 7183 sayılı Kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 

kurulmuştur. 

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ FAALİYET 

ALANLARI 

Ajans, Bakanlıkça belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda; 

a) Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasına ve turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve 

pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirir ve tanıtım faaliyetlerini yürütür. 

b) Turizm sektörü ve pazarının ihtiyaçlarını ve eğilimlerini belirleyerek ilgililere tavsiyelerde 

bulunur. 

c) Turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, 

turizm yatırımlarının ve turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılmasına yönelik çalışmaları 

yapar. 

ç) Turizm sektörünün hizmet kalitesinin ve niteliğinin artırılması amacıyla gerekli tüm 

çalışmaları yürütür. 

d) Turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılması amacıyla bu Kanunda belirtilen amaçları 

gerçekleştirmek üzere diğer her türlü faaliyet, iş ve işlemleri yapabilir, destek ve kaynak 

sağlayabilir. 

Ajans, faaliyetleri ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından hibe alabilir. 

 

 



 

 

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ GELİRLERİ 

Ajansın gelirleri; 

a) Genel bütçeden aktarılan tutarlardan, 

b) Turizm paylarından, 

c) Her türlü bağış ve yardımlardan, 

ç) Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden, 

d) Diğer gelirlerden, 

oluşur. 

TURİZM PAYI NEDİR? 

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve 

faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere alınan payı ifade etmektedir. 

TURİZM PAYI KİMLERDEN ALINIR? 

  TESİS VE İŞLETMELER ORAN 

1 Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden Binde 7,5 

2 
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yeme-içme ve eğlence 

tesislerinden 
Binde 7,5 

3 
Deniz turizmi tesisleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli 

deniz turizmi araçlarından 
Binde 7,5 

4 Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) Onbinde 7,5 

5 Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) Onbinde 7,5 

6 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 

işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal 

işletmelerinden 

Binde 2 

 

 



 

 

Yukarıda sayılan ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin 

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

üzerinden alınır. 

İndirimli Turizm Payı 

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde 

elli indirimli olarak uygulanır. 

Örnek: brüt satışı  1.000,000-TL, satış indirimi 200.000-TL olan ve kira geliri 100.000-TL 

olan bir konaklama tesisi için turizm payı aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır. 

Net satışlar: (1.000.000 – 200.000) = 800.000-TL 

Kira gelirleri: 100.000 TL 

Turizm payının matrahı: 800.000 TL + 100.000 TL = 900.000 TL 

Turizm payı oranı: 0,0075 

Turizm payı tutarı: 900.000 TL X 0,0075 = 6750- TL 

TURİZM PAYININ BEYANI VE ÖDENMESİ 

Turizm payı, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre vergi 

mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna 

kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya 

kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca 

belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir. 

Vergi dairesi tarafından turizm payının beyan, tarh, tahakkuk ve tahsili ile red ve iadesinde; 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır, tahsil edilen turizm payının 

yüzde beşi, genel bütçe geliri olarak ayrıldıktan sonra kalan kısmı emanet hesabına alınır ve en 

geç takip eden ayın yirminci günü Ajansın banka hesabına aktarılır. 



 

 

Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas 

kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır. 

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ DENETİMİ 

Ajansın Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloları 

bağımsız denetime tabidir. Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimini yapmak 

üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının en az üçünden teklif alınmak suretiyle 

İcra Kurulu tarafından yaptırılır. 

Denetim sonucunda düzenlenen bağımsız denetim raporları Sayıştaya gönderilir. Sayıştay, 

münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 

Önemli Not:  

Bültenlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından 

ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu bülten, tavsiye veya hizmet 

sunma amacı taşımamaktadır. İşlenen konular hakkında, profesyonel destek alınması gerekebilir. Bültenler ve 

içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan 

kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir.  "Angiad" ve bu 

hizmeti sağlayan “Duman&Global”, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalde dahil olmak üzere) sözleşmesel bir 

dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı 

sorumlu tutulamaz. 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 

 

 


