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Konaklama Vergisi Hk,

sançılı bir yaz sezonunu geride.bırakmıştır, 20l9

".'rİ."al 
siyasi atmosferin sakinleşmesi ile sezona

,\ı,rıntılı Bilgi İçin: Keınal Köse

l,--pıısta : keıııal. koseilı lio,oıg,tı

I)ıhili 'telefon No: *90 252 6l4 l l l 5i l22

Tarih
Sayı
Konıı

Sayın Başkanım,

Böl geııı izin öncıııli sektörlerini ıı baş ıncla gelen tı,ırizıı sektijri,i

sezonunda trıriznı işle tııreleri clör,izclçki dalgalanınanııı dı,ırıırası

umutla başlaııııştır,

Ancak20l9yılıttıriz-ınsezolltlbeklenileninaksinesakiııgeçmişVetahminedilendoluluk
oranlııına tılaşılaıııaıırışlıı.. Turizııı sezontı zateı1 kötü gidivorlı.en ..ron 

'-r'nu'nja 
hız]a YasalaŞan "Turizm Tanıtım

ve ccliştirme Ajansı,, ,i.,.ir*ton binde 7.5 ,rr;;;; ii,n.n ı.utı,, Pavları VaSıtaSı ile turizmcilÇrimizin bir gider

kaleıııi daha tılı,ışınasına scbep olıınmtıştur. B,,;;'k;;;"Joyı. ui, tuiı,,.pay, alınmasına, hele de cirodan alınmasına

karşı tılan camiaınızııı ,.,]r."i'rı.ri. ır,,n,,nun h,.i;;;;;i.;r;r, kurŞ'r'nduiiaalesef dikkate alınmamlŞtır' Bu noktada

eıı azıııduıı beklcııtiıııız. iılıııııı söz kt-ıııtıstı;,,,il;;-;.,:;,lt,"'ı...'*ı'.'i'orno.'nı,. ifa«te edildiği trırizmin ülke

cktıntııriisindekı piırının rc ttıı.izın r.ktortintin hir,n*, kaliıesınin ori'r'ı'.o'no Yönclik t'aaliYetlerde bulunınak

amaçları ile ve hakkıniyctli otarak lıarcaırıııası ;. ;i;;;.ive iilkÇsel kalkınmaYa lrizmet etmesidir'

öte.van,.lan sczon[ı!1 soı-ılaı.ıııa tloğnı ingıliz Tıır opcratör[i fıı'ması'[homas Cook'uıı iflası ile de' özellikle

i*i**}:İ:;,:.tffiş:1,1;;:rufJi'i"il'Jlh*T!ff[H"]İ'[,* 
,ı",in,ı.nc-tkileYen bir konu daha

lıızla girıniştir. 6802 sıyılı Gicieı. Vergileri x,^"-",,"J. y,,p,tn,akia oıun'u. Plan BütÇe Komisyonıı'ndan da Çıkan

öncrgc ı|e,,,oıel, ııır,ıt,i, ııııil ltı|)ı,ii. pansiı,ı,n, ,upo,i-'nr,,,r't, ıııisu|iı hanr'u' io"Ping giii konaklama tesisleri ile dağ

ve .ı,tı.ı,lıı t,vi gibi ü,,,-.r,iü ıu,.i=,,ı lesisle-rinde''r|rr.iüu, gecelenıe lıiznıeıi" nin ionaı<ıama vergisine tabi olması

giiııdeıı-ıcledir. Turistik tesislerin hasılatlnıJan yi.Dde 2 Jran,ncia aı,nn*r' planlanarak gi'indyme gelen söz kontısu

,erginin tutarı.3ı.ıtı.z.iq tariııiııcie pıaıı uuöl'[",i,ö;,l:,;:ilıqii'irii.r.ı., gecelii kiŞi baŞı 6 TL ile l8 TL

olaca* şekilde ileğişiklik yapılnıışlır. B,, ı,npr'o,rJu a üşilik uir aiĞ iır hafia ütil yaptığıncla otel masraflarrnın

dışında ayrıca dcvlctc ı68 ii lla 5L)4 T[. arası ,.rgi ,a.,r.ı, zııl-ıınclı kaln.,aktır. s9,z toniı1,1eni vergi' yerli tııristin

tatile çıkışını ve tatıl i.r.iı-,ini iç pazardan ,"r-. ı,',,İı,,"r,,r.,n, .rrünştıı,acağı gibi, üYemiz_otÇlcilerin fiYatlarını

arttıramanıalarındaıl (jtiirii btı nıııli,ctleı. t."ii ..pı*riı-ıden katlan.,,İ]r,". '.uÖ "''Ji_!lll, 
Nitekim 2020 Yılı iÇin

kontratlaı,ını yapaıı ktıııaklaıııa ışletmeı,,i, ui"*,,,l.-.| ),.suyalrat 
acentalarına bı"ı vergiyi yiiklememiz mümkün

;;;ii;ir. Dolayı.sıyla .,l'i$:H:,:i il';;;;rilcntti gctiılcrindcn karşılanıak zorunda kalaÇaklardır.

Diiııyadaki örııcklcı.iııc baktığımızcta kuıaklanra vergilerinin uygulaıınıa gerekÇesinin; .bir 
kente gelen turistlerin o

beldenin park, bahçe . 1,ol, tcmizlik, itfaiye. hizınetleı;ııden royouıon*rırrrkarşılığında bunun bedelini ödemelerine

ılayantiığı göriilmcktciliı.. Gctirilcıı y.ni ıtir.ni.,r.,ı.,r. konaklaına hizmeti lerileıı ycı'lerden konaklama Verglsl

alınacağı takat bıı ıet.giııiıı rergi tlaireleri tnrotu.,,iun talısil edilerek g.n.İ uı,ç. gelirinİ ekleııeceğı belirtilmektedir'

yerel yönetiını.,. ougii,,.,.,, ir._'sz;ç ,oy,ı, r-r,-,;o gor. yop,ıo.uı,t,r. s'' ou;..glnin toPlaırdığı ve hiznletin verildiği

yerel yOnetimler aç ısİırclan at-laletsizlik içcrınektecliı"

Bu bağlaıı-ıtla kcınal<lııı.ıııı hizıııçtinc vcrgi getireıı ycni diizenlemc hakkındaki encliŞemizi sizlerle PaYlaŞır; tasarı

yasalaşmaclan. h,zıa.].i «lııak bir göriiş o|uştuıar"ı..,iüiıiı..ı. puyıuş,i*,,, hususuncla clesteklerinizi arz ederim,

Tel= 0,252 614 IL L5 - 614 58 54 - Fax: 614 57 9L
e-mail: info@fto.org.tr www.fto.org.tr

Saygılarımla,

Osıııan ÇIRA
yönetiııı ktı
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