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Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı.

5.12.2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9 uncu 
maddesiyle Gider Vergileri Kanunu’nun yeniden düzenlenen 34’üncü maddesinde 
konaklama vergisi ihdas edilmişti.
14.12.2022 tarih ve 32043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Konaklama Vergisi 
Uygulama Genel Tebliği ile verginin uygulamasına dair açıklamalar yapılarak usul ve 
esasları belirlenmiştir. 
Tebliğde yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:

1. Verginin Konusu

Konaklama vergisinin konusunu, 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 diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve 
havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) oluşturur. Geceleme 
hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde 
sunulması, vergilendirmeye etki etmez.

Buna göre;

1) 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 
Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yer alan;

• Konaklama tesisleri kapsamında düzenlenen oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel 
konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart otellerde,

• Sağlık tesisleri kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam tesisleri ile bünyesinde 
konaklama tesisi bulunan termal tesislerde,

• Kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, 
kampingler, konaklama amaçlı mesire yerlerinde,

• Muhtelif başlıklarda düzenlenen tesislerden (turizm kompleksleri, tatil merkezleri, 
eğlence merkezleri, personel eğitim tesisleri, özel tesisler gibi) geceleme hizmeti de 
sunan diğer tesislerde,

2) Her ne ad altında ve sürede olursa olsun kamu ya da özel sektörün tasarrufunda 
olan yerlerde personelin konaklaması için ayrılan (lojman olarak tahsis edilenler 
hariç) misafirhane, konukevi, dinlenme tesisi, kamp gibi tesislerde,

3) İlgili mevzuata göre işletilen uygulama otellerinde,
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4) Yukarıda sayılanlar dışında kalan, turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri 
açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın geceleme hizmeti sunan diğer 
tüm tesislerde,

verilen geceleme hizmetleri ve bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama 
tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler vergiye tabidir.

Herhangi bir geceleme hizmeti sunulmayan, mola noktaları gibi tesislerde verilen 
hizmetler ise vergiye tabi değildir.

24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarınca korunmaya, 
bakıma ve yardıma ihtiyacı olanlara verilen geceleme hizmetleri verginin konusuna 
girmez.

2. Geceleme Hizmetiyle Birlikte Sunulan Diğer Hizmetler

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama 
tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabidir. Buna 
göre, geceleme hizmetiyle birlikte konsept olarak pazarlanmak ve/veya satılmak 
suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence 
hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi tüm hizmetler 
konaklama vergisine tabidir. Bu çerçevede, oda+kahvaltı, yarım pansiyon, tam 
pansiyon, her şey dahil, ultra her şey dahil ve benzeri adlar altında pazarlanan 
ve/veya satılan ve tesis bünyesinde geceleme hizmetinin yanı sıra konsept 
kapsamında verilen tüm hizmetler verginin konusuna girmektedir.

Ayrıca, konaklama tesisinin türü, sınıfı, niteliği, bulunduğu yöre ve benzeri hususlar 
dikkate alınarak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme hizmetine 
dâhil edilmesi mutat olan tüm hizmetler, geceleme hizmetinden bağımsız olarak 
ayrıca fiyatlandırılsa ve bedeli konaklayandan ayrıca tahsil edilse dahi vergiye 
tabidir.

Konaklama tesisi tarafından geceleme hizmetinin yanı sıra tesis bünyesinde 
konaklayana sunulan yeme, içme, eğlence hizmetleri ve benzeri diğer hizmetlerin 
geceleme hizmetiyle beraber sunulan hizmetlerden olup olmadığının tespitinde, bu 
hizmetlerin ilan, reklam, rezervasyon, satış ve/veya pazarlama safhasında geceleme 
hizmetinden ayrı tutulup tutulmadığı, kapsamı önceden belirlenmiş bir konaklama 
konsepti dâhilinde sunulup sunulmadığı veya tesiste gecelemenin diğer 
hizmetlerden istifade edilmeksizin mümkün olup olmadığı gibi hususlar dikkate 
alınır. Konaklama vergisi mükellefince, verilen hizmetin kapsamını ve konaklayanın 
hangi konseptte söz konusu hizmeti aldığını tevsik eden bilgi ve belgelerin (ilan, 
reklam, ön sözleşme, teklif, rezervasyon, sözleşme ve benzeri) 4/1/1961 tarihli ve 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri gereğince muhafaza 
edilmesi ve talep edilmesi halinde ibrazı zorunludur.

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, 
düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri 
verginin kapsamında değildir. Söz konusu organizasyon hizmetlerinin konaklamayı 
içerecek şekilde sunulması halinde, düzenlenen faturada organizasyon hizmetinin 
mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi veya bu hizmet için ayrıca fatura 
düzenlenmesi halinde bu hizmetler üzerinden konaklama vergisi hesaplanmaz. Bu 
durumda vergi, sadece konaklama hizmetleri üzerinden alınır.

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, 
düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri 
verginin kapsamında değildir. Söz konusu organizasyon hizmetlerinin konaklamayı 
içerecek şekilde sunulması halinde, düzenlenen faturada organizasyon hizmetinin 
mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi veya bu hizmet için ayrıca fatura 
düzenlenmesi halinde bu hizmetler üzerinden konaklama vergisi hesaplanmaz. Bu 
durumda vergi, sadece konaklama hizmetleri üzerinden alınır.



3. Vergiyi Doğuran Olay

Konaklama vergisinde vergiyi doğuran olay, verginin konusuna giren hizmetlerin 
sunulması ile meydana gelir.

Bedelin bir kısmının veya tamamının hizmetin sunumundan önce veya sonra tahsil 
edilmesinin veya hiç tahsil edilmemesinin vergiyi doğuran olaya tesiri yoktur.
Hizmetin sunulmasından önce fatura veya benzeri belgeler düzenlenmesi 
hallerinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmez.

4. Verginin Mükellefi

Konaklama vergisinin mükellefi verginin konusuna giren hizmetleri sunanlardır.

Dolayısıyla konaklama vergisinin mükellefi, konaklama hizmetlerinin sunulduğu 
tesisi fiilen işletenlerdir. Tesisin mülkiyetinin işletene ait olup olmamasının, tesisin 
kamu veya özel sektör, gerçek veya tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği bulunmayan 
teşekküller tarafından işletilmesinin mükellefiyete tesiri yoktur.

Konaklama vergisi mükellefiyeti, konaklama tesisinin tamamen veya kısmen 
işletmeye hazır hale getirilmesiyle birlikte faaliyete başlanılmasından önce tesis 
ettirilir.

5. İstisnalar

Kanunun 34 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendine göre, öğrenci yurtları, 
pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler vergiden müstesnadır.

Kanunun 34 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendine göre ise 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 vergiden müstesnadır.

6. Matrah ve Oran

Kanunun 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, konaklama vergisinin 
matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, KDV hariç, her ne suretle 
olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde 
sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

Buna göre, konaklama vergisi matrahına KDV dahil edilmez.

Sunulan konaklama hizmetlerine ilişkin vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim 
gibi çeşitli gelirler ile benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve 
değerler de matraha dâhildir.

Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana 
geldiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru 
üzerinden Türk parasına çevrilir. Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de ilan 
edilmeyen dövizlerin Türk parasına çevrilmesinde vergiyi doğuran olayın meydana 
geldiği tarihteki cari kur esas alınır.

Konaklama hizmetinin müşteriye acenta tarafından konaklama vergisi dahil 
satılması ve bu durumun konaklama tesisine ispat ve tevsik edilmesi şartıyla, 
konaklama vergisi konaklama Otesisi tarafından konaklama hizmetine ilişkin 
acentaya düzenlenecek faturada gösterilir.

Kanunun 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, konaklama vergisinin oranı 
% 2’dir.



7. Vergilendirme Dönemi, Beyan ve Ödeme

Kanunun 34 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, konaklama vergisinde 
vergilendirme dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir.

Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini 
takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi 
dairesine, KDV mükellefiyeti bulunmayanlarca ise tesisin bulunduğu yer vergi 
dairesine beyan edilir. Beyannameler elektronik ortamda gönderilebilecektir.
 
Konaklama vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir.

Konaklama vergisi, bu verginin mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler adına tarh 
olunur.

Mükellefin adi ortaklık olması durumunda, verginin ödenmesinden müteselsilen 
sorumlu olmak üzere, ortaklardan herhangi biri tarhiyata muhatap tutulur.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,

BİLGENER

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221214-6.htm


