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Konu : Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı 

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği, 14/12/2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Tebliğ ile, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun yeniden düzenlenen 

34 üncü maddesinde ihdas edilen konaklama vergisinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 

belirlenmiş ve açıklamalar yapılmıştır. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun yeniden düzenlenen 34 üncü maddesinde ihdas edilen 

konaklama vergisi, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmektedir. Aşağıda Tebliğde yer alan 

açıklamalara özet olarak yer verilmektedir. 

I- KONAKLAMA VERGĠSĠNĠN 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. 

Mezkûr fıkrada, konaklama tesisleri bakımından bir sınırlandırma bulunmamakta olup, 

tesisin; türü, sınıfı, niteliği, ilgili mevzuatta yer alan tarif ve tanımlamaları ve ilgili mevzuata 

göre turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi olup olmadığına 

bakılmaksızın, konaklama hizmeti sunan bütün tesislerde verilen yukarıda sayılan hizmetler 

vergiye tabidir. 

Konaklama Vergisinin Kapsamına Giren Tesisler:  

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, 
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• 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, 

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. 

Sosyal hizmet kuruluşlarınca korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı olanlara verilen 

geceleme hizmetleri verginin konusuna girmez. 

Konaklama vergisinin uygulanmasında hizmetten yararlananın uyruğuna ya da mukimlik 

durumuna bakılmaz. 

A. Konaklama Tesislerinde Verilen Geceleme Hizmeti 

Konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti vergiye tabidir. Geceleme hizmeti, 

konaklama tesislerinde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen, tesiste günlük yatma, 

barınma ve kalma hizmetini ifade eder. Konaklama tesisi bakımından, geceleme hizmetini ifa 

etmeye yönelik odanın (birden fazla kişinin bir arada konaklayabildiği odalarda yatağın) 

kişinin tasarrufuna bırakılması ile birlikte hizmet sunumu başlamış olur.  

Günlük gecelemelerde kişinin gecelemeyi tamamlamaksızın tesisten ayrılmasının 

vergilendirmeye tesiri yoktur. Birden fazla günü kapsayan gecelemelerde fiilen hizmetin 

sunulduğu günler esas alınır; geceleme hizmetinin sunulmadığı günler için vergi aranmaz. 

 

B. 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 
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olan tüm hizmetler, geceleme hizmetinden bağımsız olarak ayrıca fiyatlandırılsa ve bedeli 

konaklayandan ayrıca tahsil edilse dahi vergiye tabidir. 

Konaklama tesisinde konaklamayanlara (geceleme hizmeti almayanlara) verilen hizmetler 

vergiye tabi değildir. 

Geceleme hizmetiyle birlikte pazarlanmak ve/veya satılmak suretiyle tesis bünyesinde 

sunulan hizmetler, düzenlenen faturada ayrıca gösterilmesine ya da bu hizmetler için ayrıca 

fatura düzenlenmesine bakılmaksızın, konaklama vergisine tabidir. 

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. 

II- VERGĠYĠ DOĞURAN OLAY 

Kanunun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 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. 

Dolayısıyla, 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat 

Acentaları Yönetmeliğinde tanımlanan seyahat acentalarına (bundan sonra acenta olarak ifade 

edilecektir) yapılan satışlarda, acentaya satış aşamasında vergi doğmaz. Aynı şekilde 

acentanın satışı aşamasında da konaklama tesisi işleticisi bakımından vergiyi doğuran olay 

gerçekleşmez. 

Buna göre, gerek acentalar üzerinden gerekse doğrudan konaklama tesisleri tarafından satışa 

konu edilen hizmetlerde, hizmetin konaklayana sunulması ile vergiyi doğuran olay 

gerçekleşir. 

 

III- KONAKLAMA VERGĠSĠNĠN MÜKELLEFĠ 

Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 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. 
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IV- ĠSTĠSNALAR 

A. Öğrenci Yurtları, Pansiyonları ve Kamplarında Öğrencilere Verilen Hizmetler 

Kanunun 34 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendine göre, öğrenci yurtları, 

pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler vergiden müstesnadır.  

B. Diplomatik İstisna 

Kanunun 34 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendine göre, 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. 

V- MATRAH, ORAN VE YETKĠ, VERGĠNĠN BELGELERDE GÖSTERĠLMESĠ 

A. Matrah 

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 

tesisi tarafından konaklama hizmetine ilişkin acentaya düzenlenecek faturada gösterilir. 

Örnek 1: Tatil köyü işleten (A), bünyesinde bulunan tek kişilik odanın 10/7/2023-15/7/2023 

tarihlerini kapsayan beş gecesini (B) kişisine 14/3/2023 tarihinde KDV hariç 200 avroya satmıştır. 

Buna göre, (A)’nın (B) kişisine hizmeti sunmasıyla birlikte düzenleyeceği faturada matrah olarak, 200 

avronun 15/7/2023 tarihinde geçerli olan döviz alış kuru üzerinden Türk lirası karşılığını gösterecektir. 

Örnek 2: Otel işleten (C), bünyesinde bulunan üç adet odanın 30/7/2023-4/8/2023 tarihlerini 

kapsayan beş gecesini (D) acentasına 9/1/2023 tarihinde KDV hariç 20.000 Türk lirasına satmıştır. (D) 

acentası 15/5/2023 tarihinde, odaların tamamını aynı dönem için KDV hariç 22.000 Türk lirasına (E) 

turist grubuna satmış ve müşteriye yapılan satış bedeline konaklama vergisinin dahil olduğunu 

konaklama tesisine konaklama hizmeti sunulmadan önce ispat ve tevsik etmiştir. Buna göre, (E) turist 

grubuna hizmetin sunulmasıyla birlikte mükellef (C) tarafından 4/8/2023 tarihinde konaklayanların 

tamamının bilgilerini içerecek şekilde (D) acentasına düzenlenecek faturada 20.000 Türk lirası matrah 

üzerinden konaklama vergisi hesaplanacaktır. Acenta (D)’nin müşteriye satış bedeline konaklama 

vergisi tutarını dahil etmemesi durumunda ise vergi, konaklayana otel tarafından hizmetin sunulmasını 
takiben düzenlenecek ve sadece konaklama vergisini ihtiva edecek olan faturada gösterilir. 
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B. Oran ve Yetki 

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

Aynı fıkra uyarınca, Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar 

indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. 

C. Verginin Belgelerde Gösterilmesi 

Kanunun 34 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, konaklama vergisi, konaklama 

tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir 

ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, KDV matrahına dâhil edilmez. 

Konaklama hizmetinin sunumundan önce fatura ve benzeri belge düzenlense dahi, bu belgede 

konaklama vergisi gösterilmez. 

VI- VERGĠLENDĠRME ĠġLEMLERĠ 

A. Vergilendirme Dönemi 

Kanunun 34 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, konaklama vergisinde vergilendirme 

dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir. 

B. Verginin Beyanı 

Kanunun 34 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, 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. 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi 

kapsamında konaklama vergisine ilişkin tüm beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi 

uygun bulunmuştur. 

C. Tarh ĠĢlemleri 

1. Tarh Yeri 

Konaklama vergisi, mükellefin KDV yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesince, KDV 

mükellefiyeti bulunmayanlar bakımından ise konaklama tesisinin bulunduğu yer vergi 

dairesince tarh olunur. 

KDV mükellefiyeti bulunmayıp bu Tebliğin (III) numaralı bölümü kapsamında birden fazla 

konaklama tesisi için tek mükellefiyet tesis ettiren mükellefler bakımından konaklama vergisi, 

beyannamenin verildiği yer vergi dairesince tarh olunur. 

2. Tarhiyatın Muhatabı 

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. 

Ç. Verginin Ödenmesi 

Konaklama vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. 
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Yürürlük 

Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim:  

Dr. Metin DURAN 

 

info@metinduran.com 

 Yeminli Mali Müşavir 90-212-356 25 95 

Uyarı:Bu sirkülerde yer alan açıklamalar genel nitelikte olup bilgi vermek amacıyla 

hazırlanmıştır. Bu genel nitelikli açıklamalara dayanılarak yapılacak işlemlerle ilgili olarak 

müşavirliğimizin her hangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Özel durumlarla ilgili olarak 

lütfen müşavirliğimiz ile temas kurunuz. 

https://www.gib.gov.tr/node/164818

