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2019 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi, 7194 sayılı “Dijital Hizmetler Vergisi ile Bazı 
Kanun ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
ile daha önce sistemde olmayan üç yeni vergiyi ihdas etmiştir. Bunlar; dijital hizmet vergisi, 
değerli konut vergisi ve konaklama vergisidir. Bu çalışmanın konusu olan konaklama vergisi, 
Türk hukuk sistemine yeni girmiş ve turizm sektörünü doğrudan etkileyen ekonomik, mali 
ve sosyal yönleri olan bir vergi uygulamasıdır. Bu çalışma ile konaklama vergilerinin teori 
ve uygulaması ve diğer ülke uygulamaları da dikkate alınarak verginin birtakım kriterlerle 
(meşruiyet, adalet, işlevsellik) amaçları ekseninde değerlendirilmesi ve bu kapsamda mevcut 
yasal düzenleme ve uygulamaya yönelik öneriler sunmak hedeflenmiştir. Çalışma, tarama 
modelinde yapılmış betimsel bir araştırmadır. Güncel kuramsal ve ampirik literatüre ve yasal 
düzenlemelere dayalı olarak elde edilen bulgularla; Türkiye’de konaklama vergisinin ülke 
şartlarına daha uygun ve verginin mali ve mali olmayan amaçlara hizmet edecek şekilde 
yeniden yapılandırılmasına olanak sağlayacak şekilde uygulanması önerilmiştir. Öte yandan, 
pandemi süreciyle henüz uygulamaya geçmemiş olan konaklama vergisinin merkezi yönetim 
tarafından toplanmasının verginin etkinliğini azaltacağı inancı ile turizm sektörünün gelişimi 
ve sürdürülebilirliği açısından yerel yönetimlere bırakılması konusuna vurgu yapılmıştır.
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Abstract
In 2019, the Turkish Grand National Assembly established three new taxes that were not in the 
system before, with the Law No.7194 on “Digital Services Tax and the Amendment of Certain 
Laws and Decree Law No. 375”. These are the digital services tax, the valuable housing tax, 
and the accommodation tax. Accommodation tax, which is the subject of this study, has just 
entered the Turkish legal system and is a comprehensive issue with economic, financial and 
social aspects that directly affect the tourism sector. With this study, by considering the theory 
and practice of accommodation taxes and taking into account the practices of other countries, 
it is aimed to evaluate the tax with a number of criteria (legitimacy, fairness, functionality) in 
the axis of its objectives and to present suggestions for the current legal regulation and practice 
in this context. The study is a descriptive research conducted in the scanning model. With the 
findings obtained based on the recent theoretical and empirical literature and legal regulations; 
it has been proposed that the accommodation tax in Turkey will be implemented in a manner 
that is more appropriate for the country conditions and with a legal framework that will allow 
the restructuring of the tax in a manner that will serve the financial and non-financial purposes 
of the tax. On the other hand, with the belief that the collection of the accommodation tax, 
which has not yet been implemented with the pandemic process, by the central government, 
will reduce the effectiveness of the tax, it was emphasized that it should be left to the local 
governments in terms of the development and sustainability of the tourism sector.

Key Words: Tourism Taxes, Accommodation Tax, Purposes of Taxation

Giriş
Turizm sektöründe uygulanan vergiler hem literatürde hem de sektörde farklı 
yönleri ile tartışılmaktadır (Doğan, 2017:269). Günümüzde dünyanın birçok 
ülkesinde, turizm sektörüne has, mükellefleri ya otel müşterileri ya da otel 
işletmelerinin kendisi olan “konaklama vergileri”nin (Cenikli, 2015:86-87) 
uygulanmaya başlamasıyla bu önemli tartışma alanına yeni bir konu daha 
eklenmiştir. 

Farklı ülkelerde farklı isimler altında uygulanan konaklama vergileri, 
vergilemenin sadece mali amacına değil mali olmayan amaçlarına da hizmet 
eden bir vergi düzenlemesidir. Genel olarak, ülkeler arasında uygulama 
farklılıkları mevcut olsa da vergilemenin amaç ve yöntemleri benzer 
niteliktedir (Kılıçer, 2019:58). Konaklama vergisinden sağlanan gelirin 
kullanılması konusunda sınırların net olması beklenmektedir. Bu husus 
verginin hem amacına ulaşması hem de meşruiyeti, adilliği ve işlevselliği 
sağlaması bakımından önemlidir. Zira mükelleflerin vergiye tepkisi ve vergiye 
mukavemet göstermemeleri verginin meşruiyetiyle sağlanacaktır (Doğan, 
2017:276). İşte tam da bu noktada verginin uygulamasını ve dolayısıyla 
verginin kendisinden beklenen faydaları gerçekleştirmesini sağlayan yasal 
düzenlemelerin nasıl olduğu son derece önemli hale gelmektedir. 
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Bu çalışmanın amacı; Türk Vergi Hukuk sistemine yeni giren ve turizm 
sektörünü ilgilendiren konaklama vergisinin, diğer ülke uygulamalarıyla 
kıyaslanarak, verginin amaçları ekseninde birtakım ölçütlerle (meşruiyet, 
adillik, işlevsellik) değerlendirmek ve bu kapsamda mevcut yasal düzenleme 
ve uygulamaya yönelik öneriler sunmaktır. Konuya ilişkin yabancı literatürde 
birçok çalışma (Combs ve Elledge, 1979; Fujii, Khaled ve Mak, 1985; Hudges, 
1981; Mak ve Nishimura, 1979; Gooroochurn ve Sinclair, 2005; Gago 
vd. 2009; Scott, Peeters ve Gossling, 2010) mevcuttur. Ancak Türkiye’de 
yapılmış bazı çalışmalar (Çelikkaya, 2011; Bozdoğanoğlu, 2013; Gürel, 
2014; Cenikli, 2015; Akçaoğlu, 2020; Akıncı, 2020) mevcut olmakla birlikte, 
vergi pratiğinin de henüz hayata geçmemiş olması nedeniyle, konuya ilişkin 
çalışmalar oldukça azdır. Bu nedenle Türkiye’de literatüre katkı sağlayacak 
daha fazla kuramsal ve ampirik çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Diğer 
yandan bu çalışmanın ilgili alan yazında yapılmış benzer çalışmalardan temel 
farkı; konaklama vergisiyle ilgili tartışma, değerlendirme ve öneriler sunarken 
konuyu ağırlıklı olarak verginin amaçları ekseninde ele almak ve bu amaca 
ulaşmada etkinliğin sağlanması için hangi yönetim düzeyince sunulması 
gerektiğini tartışmaktır.  

Bu doğrultuda çalışmada öncelikle kuramsal bir yaklaşımla; konaklama 
vergisinin ne olduğu, ortaya çıkış süreci, uygulanma amaçlarıyla (mali 
ve mali olmayan) nasıl bir vergi olduğu kapsamlı bir şekilde ortaya 
konulmuştur. Konaklama vergisinin farklı ülkelerdeki uygulama biçimleri 
ile Türkiye uygulaması arasındaki temel farklılıklar üzerinde durulmuştur. 
Son olarak Türkiye’de henüz yasalaşan ve pandemi sebebiyle uygulamasına 
halen geçilmemiş olan konaklama vergisine ilişkin kanuni düzenlemeler 
irdelenmiştir. Düzenlemelere ilişkin mevcut tartışmaları geliştirmek, teoriye 
katkı sağlamak ve konaklama vergisi uygulamalarına bakış açısı geliştirmek, 
Türkiye uygulamasının daha başarılı olabilmesi ve verginin amaçlarına tam 
olarak ulaşılabilmesi için alternatif öneriler sunulmaya çalışılmıştır.  

1. KURAMSAL AÇIDAN KONAKLAMA VERGİSİ
1.1.Konaklama Vergisi Nedir?
Vergiler geniş anlamda devletin kamu giderlerini karşılamak üzere, gerçek 
ve tüzel kişilere zora dayalı olarak ve ödeme gücüne konulan her çeşit 
malî yükümlülüğü ifade etmektedir (Öncel vd., 2008: 34). Gelir, harcama 
ve servet unsurlarının kişinin ödeme gücünü göstermesi bunların vergiye 
konu olmasını sağlamaktadır. Gelir ve servet üzerinden alınan vergiler 
dolaysız vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler ise dolaylı vergiler 
olarak adlandırılmaktadır. Harcamalar üzerinden alınan dolaylı vergilerin 
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bir örneğini ise konaklama vergileri oluşturmaktadır. Konaklama vergileri 
kişilerin tatil ve/veya konaklama bedellerine sabit veya artan oranlı olarak 
uygulanan spesik bir vergi olarak birçok ülkede vergi sistemlerinde yerini 
almıştır. Konaklama vergilerine artan ilginin başlıca sebebi insanların seyahat 
özgürlüğünün artması ve çeşitlenmesi olmuştur. Bir yandan gelişen teknoloji 
ve küresel çok uluslu şirketlerin sayısındaki artış diğer yandan ülkelerin de 
sahip oldukları kültürel miraslarını koruma konusundaki farkındalıklarının 
artması hem iş hem tatil/turizm amaçlı gezi ve seyahatleri arttırmıştır. İş ve 
turizm amaçlı seyahatlerin gün geçtikçe artmaya devam etmesi bazı ülkelerin 
kendi nüfusunu da aşan düzeylerde turist ağırlamasına sebep olmaktadır. 
Kuşkusuz turizm gelirleri ülkeler açısından en önemli gelir kaynaklarından 
birisidir ancak yayılan bir takım dışsal zararlar ülkeleri turizm konusunda yeni 
politikalar üretmeye zorlamaktadır.  Özellikle yoğun turist alan bölgelerde 
ulaşım, alt yapı, temizlik, güvenlik gibi hizmetlere olan taleplerin artması 
ve negatif dışsallıkların içselleştirilmesi gereksinimi doğmaktadır. Turizm 
maliyeti olarak ifade edilebilecek bu yeni hizmet maliyetleri de şüphesiz 
bazı gelir kaynaklarının söz konusu hizmetlere ayrılmasını gerektirmektedir. 
Nitekim birçok ülke hem bu yeni maliyetleri karşılamak hem de turizmde 
sektörel gelişimi temin etmek üzere farklı isimler alsa da genel olarak turizm 
vergisi başlığı altında spesifik vergiler yürürlüğe koymuşlardır. Burada 
verginin temel unsuru ne amaçla yapılırsa yapılsın seyahatin ayrılmaz parçası 
olan konaklama faaliyeti üzerine yoğunlaşmıştır (Güzel ve Yıldız, 2019: 13; 
Bozdoğanoğlu, 2013:132). 

Verginin nihai sorumlusu turistler olsa da vergiye tepki aynı zamanda turizm 
sektörünün en önemli bileşeni olan otel sahipleri tarafından olmuştur. Nitekim 
1940’lı yıllarda ilk kez ortaya atıldığında New-York’ta Otelciler Birliği 
vergiye mukavemet göstermiş, başlangıçta yabancı turistleri konu alan bu 
tür spesifik vergiler 1980’li yıllardan sonra geniş uygulama alanı bulmuştur.  
Günümüzde Avrupa, Amerika, Uzak Asya ve Arap ülkelerinde hatta Birleşik 
Arap Emirlikleri uygulaması yaygınlaşmıştır (Doğan,2017: 272-273). Her 
ülke için ortak bir isimle anılmamakla birlikte verginin ülke özelinde turist 
vergisi (tourist tax), konaklama vergisi (accomodation tax), turizm vergisi 
(tourism tax), şehir vergisi (city tax), ziyaretçi vergisi (visitor tax), otel oda 
vergisi (hotel room tax), yatak vergisi (bad tax) gibi farklı adlarla ve oranlarla 
uygulandığı görülmektedir (Akıncı, 2020: 78-79; Bozdoğanoğlu, 2013:132; 
Akçaoğlu, 2020:390; Güzel ve Yıldız, 2019:13).Bu nedenle konaklama 
vergileri genellikle yerel yönetimlerce tatbik edilen mükellefleri ya otel 
müşterileri ya da otel işletmelerinin kendisi olan “otel vergisi, konaklama 
vergisi, geceleme vergisi, şehir vergisi, yatak vergisi, ziyaretçi vergisi vb.” 
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gibi farklı isimlerle anılan spesifik bir vergi olarak tanımlanmaktadır (Cenikli, 
2015:87). 

En kapsamlı kavram olarak “turizm vergisi” adıyla tanımlanabilen bu 
vergilerin en temel amacı turistik yerlerde sunulan hem konaklama hem 
de turistik amaçlı diğer hizmetleri finanse etmek aynı zamanda da turizm 
altyapısını geliştirmektedir. Bu amaçla da hizmete en yakın birimler olan yerel 
yönetimler tarafından turizm hizmetlerinden yararlanan ve ikamet amacıyla 
seyahat etmeyen yani geçici olarak kısa süreli konaklayan kişilerden alınması 
bu vergilerin en karakteristik özelliğidir (0Akıncı, 2020:78-79. Dünya Turizm 
Örgütü (UNWTO) tarafından ise, konaklama vergisi; “özellikle turistler ve 
turizm endüstrisi için geçerli olan bir dolaylı vergi” olarak tanımlanmaktadır 
(OECD, 2014). 

Konaklama vergileri turizm ve konaklama potansiyelinin yaygın olduğu 
ülkelerde ve daha sıklıkla AB üyesi ülkelerde uygulanmakta bununla birlikte 
son 20 yıldan bu yana turizmle ilgili vergi harç vb mali yükümlülüklerin 
kapsamı ve ağırlığı tüm dünyada hızla artmaktadır. (Güzel ve Yıldız, 2019:11). 
Tüm dünyada genellikle yerel düzeyde ve öncelikle de belediye düzeyinde 
uygulanan ve çok az ülkede ulusal düzeyde örneğinin olduğu konaklama 
vergileri, artan çevre vergileri açısından da bir örnek olup çevre vergileri 
kapsamında da tanımlanmaktadır. Zira konaklama vergilerinin ilgilendiği 
önemli konulardan birisi de turizmin yıkıcı çevre etkilerinin finansmanıdır 
(OECD, 2104:72). 

1.2.Konaklama Vergilerinin Amaçları 
Konaklama vergilerinin amaçları arasında kuşkusuz vergi gelirlerinin turizm 
endüstrisinin yarattığı olumsuz etkilerin durdurulması amacıyla kullanılması 
yer almaktadır. Bununla birlikte bu vergi gelirlerinin yerel ulaşım, taşımacılık, 
altyapı, kültür, sanat vb. gibi turizmi farklı alanlarda dolaylı olarak destekleyen 
diğer hizmetler için de harcanması söz konusudur. Bu yüzden de çoğunlukla 
konaklama vergisi yerel düzeyde planlanıp, toplanmakta ve elde edilen kaynak 
turizmin geliştirilmesi amacına yönelmektedir (Doğan, 2017:272). Diğer 
bir ifadeyle ülke uygulamalarıyla karşılaştırıldığında, konaklama vergisinin 
turistik faaliyetlerin gerçekleştiği yerlerde ortaya çıkan ekstra maliyetleri 
finanse etmek, bu konuda altyapı geliştirmek ve iyileştirmek, turizmin sebep 
olduğu sıkışıklığı bertaraf etmek gibi amaçları taşıdığı görülmektedir (Akıncı, 
2020:98). Zaten konaklama vergisinden elde edilen fonların kullanım alanları 
incelendiğinde, konaklama vergisinin sadece gelir getirme özelliği olan mali 
amaca değil, çevre dostu politikalarla turizm-çevre ilişkisinin kurulması, 
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sürdürülebilirlik, turizmin geliştirilmesi, ekonomik büyüme ve istihdama 
katkı sağlanması gibi mali olmayan amaçlara da yöneldiği anlaşılmaktadır. 
Bu doğrultuda konaklama vergilerinin amaçlarını mali amaç, sosyal amaç ve 
ekonomik amaç olarak üç başlık altında incelemek daha faydalı olacaktır. 
 
1.2.1.Mali Amaç 
Bilindiği üzere vergilendirmede temel amaç, devletin kamusal hizmetlerine 
ilişkin finansmanın sağlanmasıdır. Dolayısıyla vergiler güvenlik, altyapı, 
eğitim, sağlık, ulaşım vb. alanlardaki kamusal mal ve hizmetlerin sunulmasında 
gereksinim duyulan finansmanı sağlayan temel araçtır (Cural ve Çevik 2015). 
Turizm vergilemesinin literatürde en çok vurgulanan amacı gelir sağlaması 
yani mali amacıdır. Konaklama vergisi daha çok yerel yönetimler tarafından, 
özellikle turistik şehirlerde arıtma tesisleri kurulması, çevre temizliği, ulaşıma 
yönelik yatırımlar, güvenlik gibi kamusal mal ve hizmetleri finanse etmek 
amacıyla alınmaktadır. Nitekim Bonham ve arkadaşları (1992) son yıllarda 
konaklama üzerinden alınan vergilerin ya da mevcut vergilerin oranlarının 
artmasında kamu harcamalarının finansmanının hedeflendiğini vurgulamıştır 
(439). Jensen ve Wanhill (2002) ise turistlerin vergilendirildiği ülke veya 
bölgede bir seçmen olmaması yani oy kullanmamasının onların üzerinden 
vergi alınmasını kolaylaştırdığını ileri sürmüştür. Bir politik avantaj olarak 
vergi yükünün yerleşik olmayanlara kalmasının, devletlerin turizm üzerindeki 
vergileri prensip olarak birer gelir getirici vergi olarak görmesine sebep 
olduğunu ifade etmiştir (67). Gooroochhurn ve Sinclair (2005) ise turizm 
vergilerinin vergi gelirlerinin çeşitlendirilmesini sağlayarak, diğer vergiler 
üzerindeki bağımlılığı azaltacağını belirterek mali amacı üzerinde durmuştur 
(482).

Turizm gelirleri hemen her ülke için en önemli gelir kalemlerinden birisidir. 
Ancak turizm her ülkenin kendi yerleşiklerinin hayat kalitesini de düşürme 
potansiyeline de sahiptir. Bu bakımdan altyapı, su, temizlik, peyzaj, atık 
yönetimi, denetim gibi çoğunlukla yerel idarecilerin sorumluluk alanına giren 
hizmetlerin sunumunda aksaklıklar yaratması da söz konusudur. Turizmin 
sürdürülebilirliği açısından hem yerleşik nüfusun yaşam kalitesinin sağlanması 
hem de ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verilmesi yerel idareler için önemli 
bir sorun teşkil etmektedir. Yapılan planlamanın ikametgâh esasına göre 
turizm dikkate alınmadan gerçekleşmesi turizm sezonlarında tesis, altyapı 
gibi yerel ihtiyaçlarda ekstra tedbirler almayı gerektiren birtakım sıkışmalara 
sebep olmaktadır.  İşte bu turizm maliyetlerinin finansmanını sağlayacak 
turizm vergileri bu hizmetten yararlanan turistlerin olduğu kadar yerleşiklerin 
de kamu hizmetlerine olan taleplerini karşılayacak gelirleri sağlamaktadır. 
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Yani kısaca turizm ülkeler açısından ve turistik yerler açısından gelir kaynağı 
olarak görülse de berberinde getirdiği zorluklar (kamusal hizmetlere yönelik 
yetersizlikler ve yeni kamusal hizmet baskılarının ortaya çıkması) nedeniyle 
ilgili yerlerde kamusal maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Tam da bu 
noktada konaklama vergisinin en temel amacının turizm maliyeti olarak da 
adlandırılan bu harcamaları karşılamak olduğu ifade edilebilir. Aksi takdirde, 
bu durum bölgede yerleşik bulunan vergi mükelleflerine ekstra maliyet 
getirecektir. Ya da hizmet yetersizliklerine neden olarak hizmet kalitesini 
düşürecektir (Brida ve Pereyra 2007; Gooroochurn ve Sinclair 2005; Güzel 
ve Yıldız, 2019:20; Gago vd. 2006: 5). Dolayısıyla konaklama vergisi aynı 
zamanda turistlerin ziyarete gittiği yerdeki yerel kamusal mal ve hizmet 
üretiminin kalitesini artırmak yoluyla katkıda bulunmasına sebep olmaktadır 
(Doğan, 2017:272). Bu durum kamusal mal ve hizmetleri finanse etmenin 
ötesinde, vergilendirmede faydalanma ilkesinin uygulanması ve vergide 
adaletin sağlanması açısından da son derece önemlidir. Zira konaklama 
sebebiyle sıkışıklık yaratan bu tür kamu giderlerinin sadece yerleşik nüfus 
üzerinde kalması vergi adaleti açısından sakıncalı görülmektedir (Güzel ve 
Yıldız, 2019: 12-13). Bu yüzden turistlerin yararlandıkları kamusal mal ve 
hizmetlerin sübvanse edilmesi ya da katlanılan maliyetlerin finansmanına 
katılımından muaf olmaları ülkelerin arzu edeceği bir durum değildir (Gray, 
1982:113).

Turizm ekonomisinde yaratılan negatif dışsallıkların içselleştirilmesi kamu 
ekonomisinin var olma sebeplerinden birisi olarak ülkeleri farklı tedbirler 
almaya zorlamaktadır. Bunun yollarından birisi dışsallığı yayan ekonomik 
birimin vergilendirilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplum ve çevreye 
yayılan dışsallıkların vergilendirilmesi fikri “Pigou tipi vergiler” ile 
gerçekleşmektedir. Konaklama vergileri de bu kategoride yar almaktadır 
(Güzel ve Yıldız, 2019:16-17). Turizmin yarattığı olumsuz dışsallıkların 
giderilmesinde vergilerin kullanılması fikri birçok vergi türünün gerekçesi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevre vergileri de bunun tipik örneğidir (Ekins, 
1999:41). Konaklama vergileri de bir “pigou tipi vergi” olarak “kirleten öder 
prensibi”yle turizmin neden olduğu negatif dışsallıkların önlenmesinde ve 
ortadan kaldırılmasında da etkili bir finansman kaynağı olarak görülmekte ve 
bu amaçla da uygulanmaktadır.

Kuşkusuz sadece gelir sağlanması değil, sağlanan gelirin merkez ve yerel 
yönetimler arasında nasıl tahsis edildiği de önemlidir (Cenikli, 2015:89). 
Zira kamu maliyesi kaynak sağlamakla ilgilendiği kadar kaynakların optimal 
tahsisi ile de öncelikle ilgilenen bir bilim dalıdır. Kamu maliyesinin en temel 
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varsayımlarından birisi yayılan negatif dışsallıkların yerel ya da bölgesel 
düzeyde olması halinde ilgili kamusal faaliyeti sunan yerel yönetimlerin mali 
olarak desteklenmesidir. Bu merkezi yönetimce yapılacak sübvansiyonlarla 
olabileceği gibi merkezi yönetimin yerel yönetimlere bıraktığı mali 
kaynaklarla da gerçekleşebilecektir. Dolayısıyla konaklama vergisinin mali 
amacı kapsamında vurgulanması gereken önemli bir nokta; konaklama 
vergisinden elde edilen gelirlerin, devletin ulusal-merkezi bütçesinden çok, 
yerel yönetimlerin bütçelerine aktarılması ve turistin ziyaret ettiği yerlerdeki 
harcamaları finanse etmek için kullanılması gerektiğidir. 

Konaklama vergileriyle ilgili önemli konulardan biri de vergi mükelleflerinin 
verginin ihdas edilme amacı, gelirlerinin bu amaca uygun harcanması ve 
adaletli olup olmadığı konularındaki hassasiyet göstermeleridir (Serim, 
2014:144). Bu kapsamda yapılan bazı araştırmalar bazı ülkelerde toplanan 
konaklama vergisiyle oluşturulan fonun hem turizmi doğrudan veya dolaylı 
olarak destekleyen alanlar için harcanmasına hem de yerel yönetimin 
harcama bütçesine aktarılmasına izin veren düzenlemeler olduğu (Bender 
2007; Hiemstra ve İsmail 1992a, Hiemstra ve İsmail 1992b; Hiemstra ve 
İsmail 1993; Weston 1983; Spengler ve Uysal 1989) belirtilmektedir. Bu 
yüzden konaklama vergilemesinin önemli bir noktasında da yerel yönetimler 
bulunmaktadır. Daha açık bir ifadeyle ülke uygulamaları dikkate alındığında, 
büyük oranda yerel düzeyde alındığı gözlenen bu vergilerin amaçlarına 
ulaşabilmesi için ya doğrudan yerel idare tarafından toplanması ya da yerel 
idarelere bu gelirlerden ciddi oranda pay verilmesi gerekmektedir (Cenikli, 
2015:89).

1.2.2.Sosyal Amaç 
Devlet kamu finansmanını sağlamanın ötesinde başkaca amaçlar güderek 
de vergi salmaktadır. Sosyal refah devleti olmak toplumsal sonuçları olan 
ekonomik faaliyetlerin müdahaleci devlet anlayışı içerisinde yönlendirilmesini 
gerektirmektedir. Çevre sorunları, gelir dağılımı adaletsizliği, kamusal 
kaynakların israfı gibi sosyal sonuçları olan bir takım ekonomik faaliyetlerin 
kamu gücü yoluyla düzenlenmesi maliye politikalarının sosyal amaçlarını 
ortaya koymaktadır. Turizm faaliyetlerinin de ekonomik olduğu kadar sosyal 
sonuçları bulunmaktadır. Üstelik turizm ilişkileri yerel sınırları da aşan bir 
nitelik göstermektedir. Bu yüzden birtakım belediyecilik hizmetlerinin 
finansmanı için alınan spesifik vergiler ortaya çıkan sadece mali sorunların 
giderilmesi amacına yönelik değildir. Bu alanda ortaya çıkan çevresel 
sorunlar ilgili literatürde; fiziksel ve doğal çevrenin korunması, biyo-
çeşitliliğin sağlanması, endemik türlerin koruma altına alınması, somut ya 
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da soyut kültürel miras değerlerinin korunması ve geleceğe taşınması gibi 
destinasyonların turistik çekiciliğini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen 
birçok alan olarak sayılmaktadır. “Bir destinasyonun gerek turizm gerekse 
gündelik yaşam açısından sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik ihtiyaç ve 
beklentiler artmaktadır. Bu nedenle turiste özel vergilerin sürdürülebilirlik 
eksenli kurgulanması ve gerekçelendirmesi; şehir ile sürdürülebilirlik amaçlı 
vergiler arasında rasyonel bir ilişkinin kurulması önemli hale gelmektedir. Yani 
kısaca geçmişte ekonomik temelli ve daha çok yerel yönetimlerin finansman 
ihtiyacı için ortaya çıksa da günümüzde sürdürülebilirlik eksenli gerekçeler 
de belirleyici olmakta ya da etkili hale gelmektedir” (Doğan, 2017:272). 
Daha açık bir ifadeyle; artık turizmde vergiler kaynakların yanlış dağılımını 
ve mevcut insani ve fiziki kaynakların olumsuz etkilenmesini engellemede 
önemli bir araç olarak görülmektedir. Zira fiziki kaynaklar turizmle doğrudan 
bağımlılık ilişkisi içindedir. Doğal çevrenin parçası olan ürünler (plajlar, dağlar, 
göller, ormanlar vb.) turizm sektörü için birer girdi niteliğinde olduğundan 
bunların sürekliliğinin sağlanması doğanın iyi korunmasına bağlıdır. Çünkü 
sektörün kendisi olumsuz çevresel faktörleri (hava, su ve gürültü kirliliği, 
yüksek binaların kentsel yapıyı bozması vb) oluşturma eğilimindedir. Bir 
anlamda bir ikilem olarak görülebilecek bu durum turizmde bir dizi prensip 
ve politikaların uygulanmasını kapsayan sürdürülebilir kalkınmaya paralel 
gelişen “sürdürülebilir turizm” kavramını gündeme getirmiştir. Turizmde 
sürdürülebilirlik, Dünya Turizm Örgütü (WTO) tarafından tanımlanmış 
ve 1980 yılında açıklanan Manila Bildirgesi (WTO-1980) ile Turizm 
kaynaklarının kontrolsüz bırakılmamasına, turizm gereksinimleri karşılanırken 
turizm alanlarında yaşayan nüfusun sosyal ve ekonomik yaşantısına, turisti 
çeken tarihi ve kültürel alanlarda, doğal kaynakların insanoğlunun mirası 
olduğuna değinilmiş ve uluslararası alanda doğal ve kültürel kaynakların 
korunmasının geniş kapsamlı turizm planlamasının amacı olduğu belirtilmiştir. 
Bu kapsamda sürdürülebilir turizmin sağlanmasında kamusal planlama ve 
müdahale kaçınılmazdır. Dolayısıyla kısa vadede güdülen kâr amacının, uzun 
vadede daha büyük kayıplara sebebiyet vermemesi için vergiler temel araç 
olarak nitelendirilmektedir” (Akt. Cenikli, 2015:88). Sürdürülebilir turizmin 
sağlanmasında kamusal planlama ve müdahale kapsamında ise ekonomik 
amacın yanında sosyal amaç da son derece önemli hale gelmiştir. Yani çevre 
dostu politikalar (dışsallıkların giderilmesi /hatta sonradan değil kaynakta 
bunu gidererek dışsallıkların yaratılmasını engellemek) ön plana çıkmıştır.  

Sürdürülebilirlik kavramıyla birlikte turizm sektöründe ortaya çıkan 
ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara konsantrasyon giderek artmaktadır. 
Sürdürülebilir gelişme kavramı Birleşmiş Milletler Kalkınma Komisyonu 
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tarafından günümüz ihtiyaçlarının sonraki nesilleri olumsuz etkilemeksizin 
karşılanması olarak tanımlanmıştır., Sürdürülebilir gelişmenin sağlanabilmesi 
ise küresel boyutta ekonomik, sosyal ve çevresel önlemler olmaksızın 
mümkün görülmemektedir. Nitekim hem ülkeler hem de bazı turizm örgütleri 
karşı çıksa da küresel boyutta radikal değişimleri önlemek de mümkün 
değildir. Turizmin yarattığı çevresel sorunları sürdürülebilirlik bağlamında 
ele almak için ise sürdürülebilirliğe ilişkin temel ilkeleri bu alanda uygulamak 
ve turizm bölgelerinde tarihi, doğal ve kültürel varlıkların korunması ve 
gelecek nesillere zarar görmeden intikalini sağlayacak birtakım planlama 
ve uygulamalar gerektirmektedir. Bunu finanse etmek için de ek ve yeni 
finansman kaynaklarına gerek vardır. İşte bu nokta da konaklama vergileri 
hayata geçirilmiştir (Doğan, 2017:269-270).

Sürdürülebilir turizmin sağlanmasında önem arz eden en temel husus yaratılan 
doğrudan veya dolaylı negatif dışsallıklardır. Turizm hem arz hem de talep 
yönüyle bu tip dışsallıkları bünyesinde bulunduran bir sektördür. Yeni altyapı, 
otel vb. inşaası sebebiyle doğada yaratılan harabiyet konunun arz yönünü 
teşkil ederken, tıkanıklık, kirlilik, yaşam maliyetinin artması, doğal ve 
kültürel mirasın aşırı kullanılması, ulaşım yollarının tıkanması talep yönünü 
oluşturmaktadır (Rinaldi, 2012, 80). Ancak turistler doğrudan veya dolaylı 
olarak sebebiyet verdikleri söz konusu çevresel ve toplumsal maliyetlerin 
yüklerine katlanmamaktadırlar (Güzel ve Yıldız, 2019). Turizmin bu yıkıcı 
etkilerini bertaraf edebilmek için hangi yol ve yöntemlere başvurulması 
gerektiği araştırılmaktadır. Piyasa ekonomisinin başarısızlıklarından olan bu 
tip dışsallıklarla mücadele etme sosyal devletin bir amacıyken ve devletin 
elindeki en önemli araçlardan birisi de vergiler iken turizmin yarattığı 
dışsallıkların içselleştirilmesinde konaklama vergileri alternatif bir çözüm 
önerisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişen konaklama işletmelerinin 
faaliyetleri/hizmetleri de diğer mal ve hizmetler gibi her ülke için katma değer 
yaratmakta ve önemli bir vergi potansiyeli oluşturmaktadır. Ancak diğer yandan 
bir otelin işletmesinde odanın rezervasyonuyla başlayıp otelden ayrılıncaya 
kadar geçen uzun bir süreçte doğal çevreye de negatif dışsallıklar yaymaktadır.  
Bir kamusal politika olarak bu sürecin ve konaklama işletmelerinin türlü 
yollarla vergilendirilmesi tüm dünyada giderek yaygınlaşmaktadır (Cenikli, 
2015:94). Turizmin sürdürülebilirliği sektörde kabul edilebilir ve kalıcı 
kamusal adımların atılmasını gerektirmiştir (Demirtaş, 2011:361). Bu anlamda 
konaklama vergisi mali açıdan hem turistlerin hem de bölge sakinlerinin 
kamusal hizmetlere yönelik ihtiyaçlarını finanse ederken, aynı zamanda 
turistlerin neden olduğu kalabalıklaşma maliyetlerinin/negatif dışsallıkların 
bir karşılığı olarak nitelendirilmektedir. Yani bölge sakinlerinin dolaylı olarak 
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bu vergiden faydalanması sağlanarak kalabalıklaşma maliyetlerinin/negatif 
dışsallıkların etkisi telafi edilmeye çalışılmaktadır (Kılıçer, 2019:58). Turizm 
baskısının yarattığı negatif dışsallıklar bu anlamda nimet-külfet dengesinin 
kurulması için uygulanmasında kamu yararı bulunan konaklama vergisini 
önemli hale getirmiştir (Akıncı, 2020: 98). 

1.2.3.Ekonomik Amaç 
Milli gelirde yarattığı artış yoluyla ülke kalkınmasında rolü gözardı 
edilmeyecek düzeyde önemli olan turizm sektörü hem istihdam yaratmakta 
hem de sermaye yatırımına katkıda bulunmaktadır. Turizm, ödemeler 
bilançosunun cari işlemler hesabındaki uluslararası hizmetler kısmında 
yer alır bu yönüyle de esasen bir ihracat kalemidir. Ülkeye getirdiği döviz 
girdisi ise hem bütçe dengesini sağlamaya hem de dış borç ödemelerini temin 
etmektedir. Emek yoğun bir sektör olarak turizm sektörü, hizmet sektörünün 
önemli bir kısmını ihtiva eder ve yarattığı bu istihdamla milli gelir artışına 
aracı olur. Turizm gelirleri hem döviz girdisi sağlar hem de sermaye mallarının 
ithalatı için finansman sağlar. Bu yüzden turizmin gelişmesi, ülkeler açısından 
ekonomik bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Bu durum emek-yoğun 
ülkeler açısından daha da dikkat çekmektedir. Çünkü bu ülkeler bu yolla hizmet 
ihracatlarını arttırarak, ülkelerine döviz girdisi sağlayıp, istihdam seviyelerini 
ve dolayısıyla milli gelirlerini arttırmaktadırlar. Turizmi ekonomik olarak 
yalnızca hizmet sektörü bağlamında değerlendirmek de doğru değildir. Zira 
aynı çarpan etkisini girdi-çıktı ilişkisiyle sanayi sektöründe de göstermektedir. 
Ama artan turizm faaliyetleri birtakım maliyet artışlarıyla da sonuçlanmaktadır. 
Artan turist sayısı, daha çok konaklama yeri, restoran, gayrimenkul kiralama 
ve ulaşım gibi doğrudan veya dolaylı birtakım ihtiyaçlar yaratmaktadır. 
Artan ihtiyaçlar artan kamu harcamaları anlamına da gelmektedir. Artan özel 
ve kamu harcamaları inşaat gibi, gıda üretimi gibi sanayi sektörlerinin de 
gelişmesine imkân tanımaktadır. Bu yüzden günümüzde turizm sektörü birçok 
gelişmekte olan ülke açısından istihdamı arttırmanın, ekonomik büyüme ve 
kalkınmanın önemli bir aracı olarak görülmektedir (Yamak, Tanrıöver ve 
Güneysu, 2012:205-206). 

Turizmin vergilendirilmesi konusunda sektörün iki önemli ayağı olan 
konaklama ve seyahat işletmelerinin bu sektöre özgü vergilere çoğunlukla 
taraftar olmadığı, yapılan araştırmalarla (Aguilo vd. 2005; Hughes 1981; 
Winkelblech vd. 1998; Bender 2007) desteklenmişse de bazı araştırmalarda 
(Weston 1983) toplanan vergilerin kullanım alanının bu fikri değiştirebileceği, 
elde edilen fonların turizmi geliştirmek için doğrudan kullanılması halinde 
kabul edilebilir karşılandığı görülmüştür. Bu kapsamda konaklama vergileriyle 
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ilgili genel bir kanı da istihdamın ve ekonomik kalkınmanın bir aracı olarak 
görülmesidir. Yani söz konusu vergiden elde edilen fonların turizm sektörünü 
geliştirmek için kullanıldığında turistlerin konaklama vergileri yoluyla 
doğrudan veya dolaylı olarak ülke kalkınmasına katkı sağladığını söylemek 
yanlış olmayacaktır. 

Turizmde talebi doğal ve sosyo-kültürel çevrenin kalitesi, altyapı olanakları 
ve üstyapı tesislerinin çekicilikleri gibi faktörlere bağlılık göstermektedir. 
Bu talebi artıran ve turizm turistik bölgeleri çekici kılan şey bu olanakların 
korunması ve sürekliliğinin sağlanmasıdır (Fick ve Ritchie 1991; González 
ve León 2001; Pintassilgo ve Silva 2007). Vergi gelirleriyle turist-dostu bir 
çevrenin iyileştirilmediği, turizm kaynaklı yerlerde artan altyapı ve üstyapı 
ihtiyaçlarının karşılanmadığı ve bu olanakların geliştirilmediği koşullarda 
önemli sorunlar yaşanması ve turizm potansiyelinin tükenmesi söz konusu 
olabilecektir (Palmer ve Riera, 2003; Knipe, 2011; Hughes 1981). Ancak 
sadece mevcut turizm potansiyelini korumakla kalmayıp, turizm potansiyelini 
arttırmak da önemlidir. İşte bu nokta da mali ve sosyal amaca ilaveten devreye 
konaklama vergisinin ekonomik amacı da girmektedir. Yani konaklama 
vergisiyle ilgili fonların turizm sektörünü geliştirmeye yönelik faaliyet ve 
hizmetler için de kullanılması gerekmektedir.

Konaklama vergilerinden sağlanan gelirlerin standart belediyecilik hizmetleri 
ile sınırlı kalmaması, turizmde sürdürebilirliği sağlayacak kısa ve orta vadeli 
plan-politika ve uygulamaları fonlaması ve elde edilen fonların hangi amaçla 
kullanıldığını gösteren bilgilerin şeffaf politikalarla kamuoyuna duyurulması 
gerekmektedir. “Turist deneyimlerini takip edecek araştırmalar, düzenli 
istatistikî veriler ve geri bildirimler sağlayacak akıllı şehir sistemleri ve 
şebekelerin geliştirilmesi, turistin ve yerel toplumun süreci kolaylıkla takip 
edebilmesi için sosyal medya da dahil olmak üzere geniş bir mecranın bu 
amaçla kullanılması, harcamaların amacına uygun yapılıp yapılmadığının 
denetlenmesi” bu önlemlere örnek olarak verilebilir (Akt.Doğan, 2017: 277). 
Ayrıca ilgili literatüre dayanarak, diğer amaçlar yanında ekonomik amaca da 
hizmet etmesi açısından, konaklama vergisinden elde edilen fonların kullanım 
amaçlarına ilişkin öneriler şu şekilde ifade edilebilir (Doğan,2017:276);

• “Belediyelerin aktif olduğu turistik bölgede (destinasyon) turizmin
geliştirilmesine doğrudan katkı sağlayacak (tanıtım, imaj, araştırma-
geliştirme, çevresel düzenlemeler, teknolojik hizmetler, altyapı, üstyapı
çalışmaları vb.) faaliyetlerini gerçekleştirmek,
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• Sürdürülebilir gelişme ve turizm amaçlı faaliyetlerin güçlendirilmesi; 
buna katkı sağlayacak paydaş eğitimleri vb. farkındalık faaliyetlerini 
yapmak, 

• Turistin destinasyondaki deneyimlerini, hizmet kalitesini ve 
memnuniyetini artıracak düzenlemeleri hayata geçirmek, 

• Taşıma kapasitesinin aşıldığı ya da zorlandığı turizm dönemlerinde, 
hizmet vermenin yetersiz kaldığı alanlarda ekipman, teçhizat, personel 
vb. destekleri sağlamak, 

• Belediye sınırları içinde ikamet eden yerel toplumun turizmin yoğun 
olduğu dönemlerde maruz kaldığı sorunları azaltacak ve yaşam 
kalitesini artıracak uygulamaları yapmak, 

• Turizmden kaynaklanan doğal, çevresel tahribatın azaltılmasını; doğal 
ve kültürel mirasın korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, 

• Turizmle doğrudan ve dolaylı her türlü politika ve stratejik gelişim 
planlarını yapmak ve uygulamak, 

• Akıllı şehir ve akıllı destinasyon yönetimi gibi elektronik uygulamalar 
ve ağlar oluşturmak amacıyla kullanılmalıdır”

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE
KONAKLAMA VERGİSİ UYGULAMALARI
Şehir vergisi, otel vergisi, konaklama vergisi, turist vergisi vb. isimlerle birçok 
ülkede konaklama vergisi uygulamaktadır. Burada dikkat çeken husus giderek 
bu tip vergilerin yaygınlaşmasıdır. Başlangıçta ağırlıklı olarak AB ülkelerinin 
popüler turistik şehirlerinde uygulanan konaklama vergileri günümüzde 
dünyanın birçok ülkesinde turistik şehirlerde uygulama alanı bulmaktadır. 
Türkiye de ise birtakım mevzuat düzenlemeleri yapılmış ancak henüz bu 
vergiler uygulamada henüz tecrübe edilmemiştir.

2.1 Dünyada Konaklama Vergisi Uygulamaları
Turizm sektörü oldukça geniş bir ekonomik faaliyet yelpazesi ile ilişkili 
olup birçok sektör açısından farklı vergilerle doğrudan veya dolaylı olarak 
ilgilenmektedir. Bununla birlikte turizm faaliyetleri üzerinde doğrudan etkiye 
sahip olmasını beklediğimiz bir dizi vergi bulunmaktadır. Gelir ve kurumlar 
vergisi, emlak vergileri, katma değer vergileri, havayolu taşıma vergileri, 
yurtdışı giriş-çıkış harçları ve turizme özgü diğer birtakım harçlar bu mali 
yükümlülüklere örnek olarak verilebilir Turizm sektörünü etkileyen bu 
genel vergilerin yanında spesifik olarak turizme odaklanmış olan konaklama 
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vergisi ise dünyanın pek çok ülkesinde turistlerden tatilcilerin zararlarını en 
aza indirme ve altyapı geliştirme, kentsel çevreyi iyileştirme gibi sektörün 
desteklenmesini öngören birtakım önlemler alma gerekçesiyle farklı isimlerle 
ve miktarlarla alınmaktadır. Verginin mükellefi olan konaklama işletmelerinin 
müşterileri bu tür vergileri ödemekle yükümlü iken konaklama tesisi ise bu 
vergileri tahsil etmekten sorumludur (European Commission,2017:19).

Dünya örneklerinin ele alındığı Tablo 1 ve Tablo 2 konaklama vergilerinin 
pratiği ile ilgili bilgi sunmaktadır. AB ülkelerinin çoğu (İskandinav ve 
Baltık bölgelerindeki bazı ülkeler hariç) turizm vergilerine sahiptir. Tablolar 
incelendiğinde konaklama vergilerinin çoğunlukla kişi başı, gecelik esasına 
göre veya bazen oda fiyatının bir yüzdesi olarak alındığı gözlenmektedir. 
Konaklama vergisinin oranı genellikle otelin veya tesisin yıldız 
derecelendirmesi gibi birtakım konaklama standartlarına, konum ve sezon ve 
ayrıca yerel yönetime göre değişiklik gösterebilmektedir.  Örneğin Hırvatistan 
sezona göre de farklı oranlar belirlemişken, İtalya’da otel yıldızı ve şehir, 
Fransa’da şehir (Paris), Hollanda’da şehir (Amsterdam), Portekiz’de şehir 
(Lizbon), Rusya’da şehir (Altay ve Stavropol) ayrımı gibi temel farklılıklar 
kitle turizmiyle başetmenin bir aracı olarak görülmektedir.  2018’den bu 
yana konaklama vergisi uygulamasına geçen Japonya’da ise kişibaşı gecelik 
konaklama maliyetinin belli tutarların üzerine çıkması halinde bu vergi 
uygulanmakta ve hatta pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo olimpiyatları 
için geçici bir muafiyet tanınmaktadır. Benzer indirim ve muafiyetler 
örneğin Avusturya ve Belçika’da da geçerlidir. Bu ülkelerde belli yaş altında 
konaklayanlar için indirimler ya da muafiyetler söz konusudur. Polonya’da 
hosteller ve pansiyonlar muaf tutulmuş, İtalya’da her kentte yaş sınırı ve bazı 
kentlerde engelli konuklar ve refakatçileri için muafiyetler getirilmiştir. Yine 
İtalya’da şehre ekonomik katkısının düşük olduğu çok fazla günübirlik ziyaretçi 
alan Venedik’te kronik aşırı kalabalıklaşmayı yönetmenin bir yolu olarak daha 
yüksek oranlar söz konusudur. Yeni Zelanda Avustralya vatandaşları, daimî 
ikamet edenler ve birçok Pasifik Adası ülkesinden gelen kişileri vergiden muaf 
tutmaktadır. Almanya’da Berlin’de iş seyahatçileri bu vergiden muaftır ve bir 
üst sınır getirilmiştir. Vergi üst üste 21 gün ile sınırlandırılacaktır. Münih’te ise 
turist vergisi veya konaklama vergisi adı altında bir vergi bulunmamaktadır. 
Portekiz, İtalya ve Romanya’da da maksimum gece sınırlamaları getirilmiştir. 
İspanya da İbiza ve Mayorka adaları için farklılaştırılmış oran uygulamaktadır 
(TurizmGüncel, 2021). 

Ülke uygulamalarını vergi gelirlerinin kullanılma amaçları ile birlikte 
değerlendirdiğimizde bu ülkelerdeki vergilendirme gerekçeleri de göze 
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çarpmaktadır. Örneğin Avusturya ve Litvanya’da gelirlerin turizm altyapısı, 
finansman etkinlikleri dahil olmak üzere yerel turizmi desteklemek için 
kullanılarak yerel olanakları sübvanse etmek amacıyla alındığı belirtilmektedir. 
Polonya paranın yalnızca turist tanıtımına tahsis edileceği ve kamp tesislerinin 
iyileştirilmesi ve turist kartının tanıtılmasına yönelik projelerin gündemde 
olduğu vurgulanmaktadır. İspanya “Eko Vergi” den toplanan paranın, adalardaki 
kaynakların korunmasına gideceğini, İsviçre turizm reklamcılığına ödeme 
yapmaya ve bölgelerdeki altyapıyı korumaya yöneleceğini ve ziyaretçiler 
için turizm deneyimini iyileştirmek için kullanılacağını belirtmektedir. Yeni 
Zelanda yabancı turistlerden aldığı vergileri sürdürülebilir turizm ve koruma 
projelerine yatırılmak üzere ayıracağını bildirmektedir. Konaklama vergisi 
çoğu ülkede (aksi örnek olarak Malta) yerel hükümet seviyesi (yani şehir, 
belediye veya il) seviyesinde toplanır. Çoğunlukla belediyelerin bu vergi oranı 
üzerinde takdir yetkileri mevcuttur (Lovemoney, 2020)

Tablo 1: AB Üyesi Ülkelerde Konaklama Vergileri

Ülke Konaklama Vergisi Bilgisi Oran/Tarife 
Avusturya Ortstaxe, Nächtigungstaxe, 

Aufenthaltsabgabe
Tourismusgesetz, Beherber-
gungsbeiträge

Karavanlar ve karavanlar dahil 
tüm gece konaklama için geçerli-
dir.
kişi başı gecelik 0.15 € ile 2.18 € 
arasında değişen

Belçika City Tax İller bazında değişen oran-
lar (0,53 E ile 7.5 E arasında 
değişen tutarlar)

Bulgaristan City Tax or Resort Tax City Tax: 0,2 Bulgar (BGN) 
Lev ile yaklaşık 1,4 BGN Lev 
arasında değişen kişi başı gecelik 
ücret İşyerinin türüne bağlı 
olarak € 0.10- 1,53€ aralığında-
Sahil yerlerinde konaklama 
başına 8 €’a kadar

Hırvatistan Sojourn Tax Tesis ve sezona bağlı olarak 
değişen € €0.27 to €0.94 € 
arasında değerler Konaklama 
tesisleri A, B, C, D şeklinde 
kategorilendirilerek-

Çek 
Cumhuriyeti

Her gece için 1 €
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Fransa Luxury Hotel Tax, (200 
euronun üzerindeki 
odalardan alınacak vergi 
uygulanamamıştır.)  Taxe de 
Sejour

0.20 € (kamping ve 1* oteller), 
Fiyatlar kişi başı gecelik, otel 
sınıflarlarına göre  0,50 € ile 4 € 
(3,45 £) arasında değişmektedir.

Almanya Kültür Vergisi (Kul-
turförderabgabe)- Yatak 
Vergisi (Bettensteuer) 

Farklı şehirlerde oda tipi ya da 
fiyatına bağlı olarak değişen € 
0.25- kişi başına 5,00 € ya da 
faturasının% 5’i

Yunanistan Ücret, bir ila iki yıldızlı oteller 
için kişi başı günlük 0,50 €, üç 
yıldızlı otellerde 1,50 € (1,29 £), 
dört yıldızlı otellerde 3 € (2,59 
£) ve € 5 yıldızlı otellerde 4 
(3,45 £).

Macaristan Visitor's spa-tax Bölgesel olarak değişiyor
Oda fiyatının% 4’ü kadar ek 
(Budapeşte’de)
Ya da  (1,51 €) başına gecelik 
kişi

İtalya Tassa di soggiorno Gece konaklaması ve otel yıldız 
sayısına göre ve bölgeye göre 
değişen gecelik € 0.35- 7,00 € 
arasında

Litvanya Otel ve apartlarda €0.30 to €0.60

Malta eco-contribution tax, Eco-
Voucher Tourist Tax

Malta’ya giriş için ödenen turist 
başına 5€

Hollanda Toeristenbelasting Belediyede gecelik kişi başı otel 
türü veya konaklama şekline 
göre farklılık göstermektedir. 
€0.55-€4.7 arasında değişen 
değerler
Amsterdam oda fiyatının % 7

Polonya City Tax Krakow’da kişibaşı gecelik 1.6 
PLN (zlotisi) (0.37€ ile 0.55€)
Otel tarafından tahsil edilir.

Portekiz Touristic Tax (Turist Ver-
gisi)

Lizbon’da gecelik otel 
konaklaması için kişi başı  2 € 
(1,72 £) Mart 2018’de Porto, kişi 
başına gecelik 2 € (1,72 £)
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Romanya Taxa Hoteliera Locala 18 yaş üstündeki turistlerden, 
konaklanan gece alınan ülkenin 
tümünde aynı uygulanan %1’lik 
oran

Slovakya City tax ya da Village Tax Belediyelere bağlı €0.50 to €1.65

Slovenya Touristic Tax (Turist Ver-
gisi)

€ 0.60- 1,25 € arasında, 
yetişkinler için
Farklı belediyelerde ve otellerde 
farklı oranlar
Başkent Ljubljana ve tatil 
beldesi Bled’deki vergiler, 0,63 
€ gecelik kişi başı 3,13 € (2,69 
£).

İspanya Tasa Turistica
(Sürdürülebilir Turist Ver-
gisi), Eco Tax

Katalonya Bölgesinde 16 
yaşından büyükler için 7 geceye 
kadar olan konaklamalar için 
şehir, otel ve bölgeye göre 
değişen €0.45 ile €2.25 arasında 
ve gemilerden

İsviçre Beherbergungsabgabe ve 
Kurtaxe ve Lucerne Hotel 
Tax

Her kanton bu üç vergiyi de 
içerebilen vergi modelini kendi 
belirlemektedir. Genel olarak 
oranlar kişi başı gecelik 2,5 CHF 
(İsviçre Frangı- yaklaşık 2 £) 

Danimarka Yok

G.K.R.Y Yok

Estonya Yok

Finlandiya Yok

Gürcistan Yok

İzlanda Yok

İrlanda Yok

Letonya Yok

Lüksemburg Yok
Not: Veriler Nisan 2021 tarihi itibariyle günceldir (Cenikli, 2015:99; INSIDER, 2019; OECD, 
2020).
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Tablo 2: AB Üyesi Dışındaki Ülkelerde Konaklama Vergileri Uygulamaları

Ülke Konaklama Vergisi Bilgisi Oran/Tarife 
İngiltere Yok 

Rusya Altay ve Stavropol tatil beldel-
erinde ve Krasnodar bölgesinde 
kişi başına günlük 30 -10 ruble

ABD Tourist tax /hotel taxes/ 
Turbo Tax (Houston-%17)

Eyalet tarafından belirlenen 
konaklama vergisi değişiklik 
gösterir. Bazı eyaletlerde 
uygulanmazken bazı eyaletlerde 
konaklama bedelinin %15’ine 
kadar çıkar. 

Japonya 2018’den itibaren konak-
lama vergileri (Sayanora 
Tax)

Konaklama maliyeti belli bir 
miktarın üzerindeyse vergile-
ndirme başlar artan oranlı yapı 
mevcuttur, Bazı bölgelerde %2 
lik sabit oran

Yeni Zellanda 2019’dan itibaren Alberta 
Tax

Uluslararası ziyaretçilerden, 35 $ 
‘lık bir vergi 

Brezilya Room Tax (Doação para 
Turismo)

Yalnızca bazı şehirlerde, kişi 
başı günlük olarak, 1,00 BRL- 
9,00 BRLarasında 

Karayip Adaları Turist Vergileri Farklı Oranlarda (15$ -51$)

Bali Yerel kalkınma vergisi Farklı adalarda %10 civarında 

Malezya Turist vergisi Kişi başına gecelik 10 Malezya 
ringgiti (2.45 $)

Birleşik Arap 
Emirlikleri

City Taxes/Turizm 
Dirhemi(Dubai)

%6-%10

Suudi 
Arabistan’da 

Belediye Vergisi Dammam, Al-Khobar, Riyad, 
Cidde, Mekke ve Medine'deki 
oteller ve Krallık'ın diğer yerl-
erindeki oteller için her oda için 
%5, Üç yıldızlı otellerde %2.5

Not: Veriler Nisan 2021 tarihi itibariyle günceldir (Cenikli, 2015:99; INSIDER, 2019; OECD, 
2020).
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2.2 Türkiye’de Konaklama Vergisi Uygulaması 
Türkiye’de konaklama vergisi adı altında spesifik bir verginin ihdası 2019 
yılına dek söz konusu olmamıştır. Ancak 2004 yılında hazırlanmış fakat 
yasalaşmamış “İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı Taslağı” 
ile konaklama vergisi Türk vergi sisteminde ilk kez anılsa da uygulamaya 
geçememiştir. Bu taslakta konaklama vergisi tasarısının 37. ve 40. maddelerinde 
bir belediye vergisi olarak düzenlenmiş mükellefi ise konaklama tesislerinde 
konaklayanlar sorumlusu ise bu tesisleri işletenler olarak belirtilmiştir. Öğrenci 
yurt ve pansiyonları, huzurevleri ile koruma evlerinde yapılan konaklamaların 
vergiden istisna tutulduğu ve konaklama vergisin konaklama bedelinin 
%3’ü olacağı ve muafiyetleri, vergi büyükşehir olan yerlerde büyükşehir 
belediyesine de %25’lik pay verileceği hüküm altına alınmıştır (İl Özel İdaresi 
ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı Taslağı,2004). Bu taslaktaki konaklama 
vergisi önerisi aynı haliyle 2006 ve 2008 yıllarında yeniden önerilmiş ancak 
fakat sektördeki temsilcilerin-turizmcilerin mukavemetiyle karşılaşmıştır 
(Akçaoğlu, 2020:394). Dolayısıyla tasarı kanunlaşamamış vergiye gösterilen 
bu direnç yaklaşık 10 yıl boyunca bu vergiye olan ilginin gözardı edilmesiyle 
sonuçlanmıştır. 2019 yılında ise bu kez konaklama vergileri daha önce 
düzenlendiği gibi yerel bir vergi olarak değil genel bütçe içine alınmış başka 
bir deyişle merkezileşmiş olarak yeniden karşımıza çıkmıştır. 5/12/2019 tarih 
ve 7194 sayılı, “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 
ile konaklama vergisi yeniden düzenlenmiştir (TBMM, 2019). Kanun’un 9. 
Maddesinin gerekçesi ele alındığında vergilemenin amacına ilişkin açık bir 
düzenlemeye yer verilmeksizin dünyada bu tip vergilerin var olduğu dile 
getirilmiştir. Türkiye’de böyle bir vergi ihdasının da aynı amaca atfedildiği 
görülmektedir (AKP TBMM GRUP BAŞKANLIĞI, 2019). Buna rağmen 
gerekçede teoride ve pratikte konaklama vergisinden elde edilmesi beklenen 
gelirlerin yine turizmle doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan altyapı-
üstyapı geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, ülkenin tanıtımı ya da 
dışsallıkların içselleştirilmesine yönelik tedbirler için kullanılacağına ilişkin 
bir ibare yer almamaktadır. Kaldı ki aynı sene 15 Temmuz 2019 tarihinde bu 
amaçlara hizmet etmek üzere “Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı” kurulmuş 
ve ajansın finansmanını sağlamak üzere de “Turizm Payı” adında yeni bir fon 
yaratılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınması hasebiyle yine 
merkezi bir gelir türü olarak düşünülen turizm payı bütçe dışı bir fon olması 
ve Sayıştay denetimi dışında kalması ve yerel yönetimlerin turizm kaynaklı 
finansman gereksinimlerini karşılamaması yönüyle eleştiri konusu olmuştur 
(Akçaoğlu, 2020:396). 
Tablo 3‘de konaklama vergisine ilişkin yeni düzenlemeyle gelen vergiye dair 
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ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Tablo’daki veriler incelendiğinde konaklama 
hizmeti sunan mükelleflerin toplam (sadece konaklama değil yeme, içme ve 
diğer imkanların kullanım bedelleri de dahil) konaklama bedeli üzerinden 
%2’lik bir vergiyle vergilendirileceği, öğrencilerin ve diplomatik muafiyetler 
dışında geniş bir muafiyet kapsamı olmadığı, yurtiçi yerleşik yada yabancı 
turist olmanın vergilendirme açısından farklılık arz etmediği ve en önemlisi de 
bu verginin merkezi yönetim tarafından toplanacağı hüküm altına alınmıştır. 
Oran %2 olarak belirlenmiş olsa da 7194 S.K’nun geçici 3. Maddesi ile bu 
oranın 31/12/2020 tarihine kadar % 1 olarak uygulanacağı belirtilmiş nitekim 
dünyayı saran pandemi koşullarının gerektirdiği üzere bu verginin yürürlüğü  
7226  Sayılı Kanun ile  önce 1 Ocak 2021 tarihine sonra da 7256 sayılı Kanun 
ile 1 Ocak 2022 tarihine ertelenmiştir (TBMM,2020a; TBMM, 2020b). 

Tablo 3: Konaklama Vergisi

Verginin 
Konusu

“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 ha-
vuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi)”

Verginin Mükellefi Belirtilen hizmetleri sunanlar

Vergiyi Doğuran 
Olay

Belirtilen hizmetlerin sunulması

Verginin 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 
toplamı”

Verginin Oranı Kanuni oran %2’dir. 

İstisnalar “Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, 
yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar 
tespit etmeye yetkilidir.”

Muafiyetler Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere 
verilen hizmetler

İndirim “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 mensupları”
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Vergilendirme 
Dönemi

Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz 
Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fa-
tura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergi, katma 
değer vergisi matrahına dahil edilmez.

Ödeme Zamanı ve 
Yeri

“Faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleri” 
“Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, 
vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü 
akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan 
vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulun-
mayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan 
edilir ve aynı süre içinde ödenir.”

Kaynak: TBMM (2019) Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (2019, 5 Aralık). Resmî 
Gazete (Sayı: 30971).

1 Ocak 2022 tarihinde hayata geçmesi öngörülen konaklama vergisine ilişkin 
tablo 3’de derlenen bilgileri ele aldığımızda dünya uygulamalarından birtakım 
sapmalar göze çarpmaktadır. Öncelikle Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında 
Türkiye’nin bu vergiyi gündeme getirmekte geç kaldığı görülmektedir. Önemli 
bir turizm ülkesi olarak Türkiye’nin, turizmin yıkıcı etkilerini içselleştirmek 
ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere kamusal politikaları devreye sokmak 
konusunda Avrupa’nın gerisinde kaldığını söylemek mümkündür. Vergileme 
tekniği açısından da diğer ülkelerle birtakım farklılıklar göze çarpmaktadır. 
Türkiye’de merkezi bir vergi olarak tasarlanmış olan konaklama vergilerinin 
kanun gerekçesinde herhangi bir sosyal amaç gözetildiği zikredilmediği gibi 
sosyal amaca yönelmiş herhangi bir vergi bağışıklığına da yer verilmemiştir. 
Nitekim kişiler, yöreler, tesisler ve tesislerin nitelikleri konusunda herhangi 
bir oran farklılaştırmasına gidilmemesi vergi adaleti tesis edilmesini 
neredeyse imkânsız kılmaktadır. Verginin matrahına yeme, içme, aktivite, 
eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi 
konaklama dışında başka faaliyetlerin de dahil edilmesi mükellefin vergi 
yükünü arttırdığı gibi turistik faaliyetleri sekteye uğratma riski taşımaktadır. 
Turizm tesislerindeki maliyet artışının nihai tüketici ile turizmciler arasında 
nasıl paylaşılacağı ise sektöre olan talebin esnekliğiyle belirlenecektir. Verginin 
dünya uygulamalarının aksine merkezi yönetim tarafından toplanması ve yerel 
yönetimlere doğrudan vergiden pay verilmemesi verginin turizm üzerindeki 
etkilerini ölçmede bir belirsizlik yaratmaktadır. Bu durumda verginin 
beklenen amacına ulaşıp ulaşmayacağına ilişkin bir veriye sahip olunamadığı 
gibi merkezi yönetime gelir getirmeye yönelmiş başka bir deyişle mali amaca 
yönelmiş olduğu açıkça görülmektedir. 
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Sonuç
Vergilendirme, turizm bölgeleri açısından tartışmalı bir kamu politikasıdır. 
Turizm üzerindeki vergilerin çok yaygın olması tüketici maliyetlerini artırarak 
sektörün rekabet gücünü azaltmaktadır. Bu yüzden gelir getirme potansiyeli 
yüksek bir sektör olarak turizmin vergilendirilmesi sistemin dikkatle 
tasarlanmasını gerektirmektedir. Bu yönüyle turizm sektöründe uygulanan 
gelir, kurumlar ve harcama vergilerinin kaynak tahsisinde sapma yaratmaması 
için önlemler alınması üzerinde çalışılması gereken bir konu olmuştur. Ancak 
özellikle 1980 sonrası seyahat ve turizm faaliyetlerindeki artış bu faaliyetler 
üzerindeki spesifik vergilere ilişkin çalışmaların artmasına sebep olmuştur. 
Zira ülkeler tarafından konaklama ya da şehir vergileri gibi değişik adlarla 
anılan bu vergiler yalnızca gelir getirme özelliği olan yani mali amaca 
yönelen vergiler değil, ekonomik, sosyal ve çevresel amaçlarla ihdas edilen 
vergiler olmuştur. Turizmin yarattığı yıkıcı bazı etkileri ekonomik, sosyal ve 
çevresel iyileştirme politikalarıyla telafi edebilmek ve bu yolla dışsallıkların 
içselleştirilebilmesine çalışmak için elde edilen vergi gelirlerinin nasıl 
kullanıldığı önem kazanmaktadır. Turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması 
kaynakların aşırı kullanımının önlenebilmesi ve elde edilen gelirin yine turizm 
sektörüne hizmet sunumunda kullanılması bu vergilerin temel gerekçesi 
olmaktadır. Bu yüzden de uygulamada çoğunlukla bu vergiler hizmetlere ve 
talebe en yakın birimler olan yerel yönetimler tarafından toplanmaktadır. 

Dünya örnekleri ele alındığında konaklama vergilerinin ortak özelliklerinin 
yerel vergi niteliğinde olması, sektörde kaynak dağılımını bozmayacak 
biçimde genellikle konaklama bedelleri üzerinden düşük oranlarla alındığı, 
tesisin niteliğine, şehrin turistik olma bakımına ve sezonlara göre oran 
farklılaştırılması yoluna gidildiği görünmektedir. Çoğunlukla konaklama 
bedellerinin içerisine otellerden alınan diğer hizmetlerin dahil edilmediği 
ve turistin yaşına, konaklama gün sayısına, yerli veya yabancı turist olup 
olmadığına göre birtakım istisna ve muafiyetler getirilmiştir. Özellikle çevre 
dostu ülkeler açısından verginin meşruiyeti vergi gelirlerinin turizm yöreleri 
için harcanmaya tahsis edileceği belirtilerek sağlanmıştır. 

Türkiye’de konaklama vergilerinin tarihi özellikle Avrupa Birliği’ne uyum 
sürecine dahil olduğu 2000’li yılların başlarına dayanmaktadır. 2004 yılında 
Türkiye’de konaklama vergilerinin ilk kez yerel düzeyde alınmasını planlayan 
bir kanun tasarısı oluşturulmuş ancak tasarı birkaç yıl gündeme gelmesine 
rağmen kanunlaşamamıştır. 2019 yılında anılan kanunlarla konaklama vergisi 
bu kez merkezi yönetimin uhdesinde bir vergi olarak ihdas edilmiştir. Kanunun 
gerekçesi ise verginin hangi amaçla alındığı yönünde ya da koyulan verginin 
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gelirlerinin hangi amaçla kullanılacağı yönünde bilgileri ihtiva etmemektedir. 
Bu ise verginin mali amaçla ihdas edildiği konusundaki kanıyı doğrulamaktadır. 
Zira bütçede adem-i tahsis ilkesi gereği belli gelirlerin belli giderlere tahsisi 
mümkün olmamaktadır. Bu anlamda vergiden beklenen ekonomik, sosyal 
ve çevresel pozitif etkilerin sağlanabilmesi turizmin yaydığı dışsallıklardan 
doğrudan etkilenen yerel yönetimlere bırakılmasıyla gerçekleşebilecektir.  
Çünkü turizm maliyetleri toplam gelirleri içinde öz gelirlerinin payı oldukça 
düşük olan yerel yönetimler için ciddi bir finansman gereksinimi yaratmaktadır. 
Covid-19 salgını nedeniyle ertelenerek henüz yürürlük kazanmasa da 
Türkiye’de konaklama vergilerinin gelirlerde merkezileşme yaratacağı 
kuşkusuzdur. Bu merkezileşme gelir dengesini bozması yönüyle mali ve 
iktisadi bir nitelik taşırken, yerel düzeyde hizmet sunumundaki yetersizlikler 
nedeniyle siyasal ve idari olarak yerel yönetimlerin aleyhinde sonuçlar 
yaratacaktır. Nitekim 2000’li yılların başında benimsenen Avrupa Birliği’ne 
uyum süreciyle birlikte kabul edilen birçok yasal düzenlemenin sonradan 
merkezileşme eğilimi taşıyan başka düzenlemelerle biçim değiştirdiği de 
gerçektir. 6360 Sayılı Yasa bunun en net göstergelerinden birisidir.

Sonuç olarak hükümetlerin mali açıdan gelir getirme pahasına turizm 
sektöründe ihdas ettiği bu tip spesifik vergileri turizm talebi üzerindeki 
potansiyel etkiyi ve istihdam üzerindeki dolaylı etkiyi değerlendirmek 
suretiyle ekonomik yönden, elde edilen fonların kullanımıyla sektöre 
olumlu dönüşünü sağlayacak ve bölgeler ve kişiler arası eşitsizlikleri 
derinleştirmeyecek mekanizmalar tasarlayarak sosyal ve çevresel yönden 
yeniden değerlendirmeleri gerekmektedir. 
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