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31 Ekim 2019 tarihli Dünya Gazetesinde yayımlanan “Yeni Vergi Düzenlemeleri ve 

Konaklama Vergisi” başlıklı yazımızda açıklanan Kanun teklifi 7193 sayılı “Dijital Hizmet 

Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun” olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş ve 

Cumhurbaşkanlığına onay için sunulmuştu. 

 

Anılan Kanun, termik santrallere çevre düzenlemelerine uyum için tanınan ilave süre getiren 

maddesinin iptali için Cumhurbaşkanlığınca TBMM 'ne geri gönderilmiş, TBMM'nde yapılan 

görüşmeler sonucunda sadece anılan madde çıkartılmış ve diğer düzenlemelerde herhangi bir 

değişiklik yapılmadan, 7194 sayılı Kanun olarak kabul edilmiş ve 7 Aralık 2019 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 Anılan Yasa’da yer alan  “Konaklama Vergisi” ile ilgili düzenlemeler şöyledir: 

 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa eklenen 34. madde hükmü uyarınca; 01.04.2020 

tarihinden itibaren, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping,  dağ 

evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte 

satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence 

hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı hizmetleri gibi diğer tüm 

hizmetlerin bedeli üzerinden  “konaklama vergisi” alınacaktır. 

 

Verginin matrahı, geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte sunulan diğer tüm hizmetler 

karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa oldun alınan veya bu hizmetler 

için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, 

hizmet ve değerler toplamıdır. 

 

Verginin mükellefi yukarıda sayılan hizmetleri verenlerdir. Verginin oranı ise % 2’dir. 

Ancak, 01.04.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar vergi oranı % 1 olarak 

uygulanacaktır. 

  

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca 

gösterilecektir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılmayacaktır. Öte yandan, bu 

vergi katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyecektir. 

 

Hizmeti alanın yurt içi yerleşik veya yabancı turist olmasının vergilendirmeye etkisi 

olmayacaktır. Ancak, aşağıda sayılan hizmetler ise konaklama vergisinden istisna edilmekte 

olup, bu vergiye tabi olmayacaktır: 

- Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler, 

- Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, 

konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası 

anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına 

verilen hizmetler. 

 

Vergilendirme dönemi faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemi olacaktır. Her 

bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 



yirmi altıncı günü akşamına kadar, katma değer vergisi bakımından bağlı olunan vergi 

dairesine beyan edilecek ve aynı süre içinde ödenecektir.  

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konaklama vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile 

uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olup, bu yetkisi çerçevesinde bir 

Tebliğ ile konuyu açıklayacak ve beyannamenin şeklini de belirleyecektir. Henüz bu konuda 

Tebliğ yayımlanmıştır. 

 


