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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLERE
SAĞLANAN DİĞER AVANTAJLAR

Türkiye’de Turizm Sektörüne Saglanan Teşvik ve Destekler

Turizm İşletme Belgeli Tesislere Sağlanan Diger Avantajlar

Turizm İşletmeleri 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun “Geçici muaflıklar” başlıklı 5
inci maddesinin (b) fikrasinda “ Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde
turizm müessesesi belgesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen
kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil binalari, inşalarının sona
erdigi veya mevcut binalarin bu maksada tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı
yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.”
hükümlerine göre işletmeler Emlak Vergisinden muaf tutulmaktadır.

2464 sayili Belediye Gelirleri Kanununun Bina İnşaat Harcı başlıklı mükerrer yedinci
bölümünün İstisnalar başlıklı Ek 2 nci maddesinin (d) fikrasında yer alan hükme göre “Yatırım
Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama
Teşkilatınca teşviki karara baglanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler” bina inşaat harcı
istisnaları arasında yer almıştır.

İhracati arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak
ve ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla ihracat, ihracat sayilan satış ve teslimler ile döviz
kazandirıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasina ilişkin tedbirlerin
düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin sistemdir.
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Mezkur sistem kapsamında bahsi geçen istisnadan yararlanılabilmesi için Vergi Resim
Harç İstisnası Belgesi düzenlenmekte veya ilgili tebliğinde belirlenen işlemlerle sınırlı olarak
bu işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtların ihracata ilişkin oldugunun tevsiki
halinde belgesiz olarak yararlanılabilmektedir.
Bu sistemin mevzuatsal dayanaklarını “99/13812 sayili İhracat, İIhracat Sayılan Satış
ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası
Hakkinda Karar” ile “2008/6 sayili İhracat, Transit Ticaret, İIhracat Sayılan Satış ve Teslimler
ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Teblig”
oluşturmaktadır.

Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereği, alkollü içki satmak isteyen işletmelerin
Tütün ve Alkol Piyasasi Düzenleme Kurumundan (TAPDK) satış belgesi almaları zorunludur.
“4250 sayılı ve Ispirtolu İIçkiler İnhisari Kanunu”’nun 9 uncu maddesi içeriğinde yer
alan istisnai hüküm dogrultusunda Turizm Işletmesi Belgesi ile Turizm Yatirimi Belgesi ayrımı
yapılmaksızın, Bakanlığımızdan Turizm Belgeli tesisler, mesafe şartı veya işyeri açma ve
çalişma ruhsatı aranmadan Turizm belgeleri ile alkollü içki satış izni alabilmektedirler.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama ve Deniz Turizmi Tesislerinin
İhracatçı Sayılması İçin Sağlamaları Gereken Döviz Miktarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe
konulması hakkındaki 28/3/2016 tarihli ve 2016/8706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci
maddesinde; “Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli asli fonksiyonu konaklama olan
işletmeler ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi tesislerinin ihracatçı
sayılabilmeleri için yurt dışından 750.000 (yediyüzellibin) Amerikan Doları ve üzeri döviz
miktarını sağlamaları gerekir. Bakanlar Kurulunca yeni bir miktar belirlenmedikçe mevcut
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miktar takip eden yıllar için de geçerlidir.” hükmü yer almış, bu kapsamda deniz turizmi
tesislerinin de ihracatçı sayılmalarına yönelik düzenleme yapılmıştır.

08.04.2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
2016/8715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile illerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek
sektörleri arasına “turizm yatırım veya turizm işletme belgeli deniz turizmi tesis
yatırımları” eklenmiştir.
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