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ÖZ
Bu çalışmanın amacı turizm sektörünü ve Türkiye ekonomisi açısından önemini vurgulayarak turizm sektörüne yönelik
uygulanan vergi ve yatırım politikalarını açıklamaktır. Çalışmanın diğer amaçları, turizm sektörüne yönelik uygulanan
yatırım ve vergi teşviklerini ülke uygulamaları açısından karşılaştırmak ve Türk turizm sektörünün gelişimi için vergi
politikaları açısından önerilerde bulunmaktır. Bunlardan ilki turizm dövizli işlemlerin belgelendirilmesi koşuluyla turizm
gelirlerinin ihracat sayılarak vergi muafiyetine tabi tutulmasıdır. Diğer bir öneri de turizmde ciddi gelişme potansiyeline
sahip ancak arzu edilen ölçüde gelişememiş turizm bölgeleri için “serbest turizm bölgesi” yaklaşımı ile uygulamada olan
serbest bölgelere tanınan tüm vergi kolaylıklarının ve diğer teşviklerin aynen uygulanmasının sağlanmasıdır. Bununla
birlikte %8’ e indirilen katma değer vergisi oranının uygulanması ile ilgili bazı öneriler de sunulmaktadır.
Anahtar sözcükler: Turizm, Finans, Teşvik, Vergi, Yatırım

ABSTRACT
The aim of this study is to determine tourism sector and its importance on Turkish economy, also explain the applied tax
and investment policies in tourism sector. Another aim of its study is to compare applied tax and investment policies
between regarding country cases and giving suggestions for development of Turkish tourism sector. First suggestion is
that tourism revenues should be accepted as exportation revenues and included tax allowance. Another suggestion is that
free tourism zone approach should be applied and same tax advantages used in free trade zones should be applied in free
tourism zones. Also some suggestions about decreasing to %8 value added tax in tourism sector were offered.
Key words: Tourism, Finance, Incentive, Tax, Investment
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GİRİŞ
Yatırım ve vergi teşviklerinin mutlaka ilgili sektöre dolayısıyla ekonomiye ve
topluma faydaları olan yatırımlara sağlanması büyük önem taşımaktadır. Stra‐
tejik olarak uygulanacak yatırım ve vergi teşvikleri, yatırımcıları arzulanan
yatırımlara yönlendirmeli ve ekonominin genel etkinliğini arttırmalıdır. Çünkü
vergi teşvikleri mevcut durumuyla yetersiz olan ancak gerçekleştirilmesi arzu‐
lanan yatırımlarda maliyet etkinliği sağlamaktadır (Tezcan, Önal, Karadeniz ve
Kandır 2007: 113).
Turizm sağladığı döviz girdisi, yurt içinde yapılan mal satışlarında ihracat
sayılma, istihdama yüksek katkı sağlama ve ekonomide yarattığı yüksek katma
değer faydaları ile devletler için önemli bir ekonomik alandır. Ulaşım, konak‐
lama, yeme‐içme, pazarlama, eğlence ve alışveriş gibi çok yönlü faaliyet alanı‐
nın bulunması, turizm sektörünün ekonomik değerini belirgin bir şekilde ortaya
çıkarmaktadır. Buna rağmen turizm yatırımlarının geri dönüşünün uzun yıllar
alması, sermaye/hasıla oranının yüksek olması, siyasal, sosyal, doğal ve ekono‐
mik olaylara son derece duyarlı olması turizm sektörünü özel girişimciler açı‐
sından riskli bir yatırım alanı haline getirmektedir (Ataer, Erdemli, Varışlı 2003:
1). Bununla birlikte, devletler, riskli kabul edilen turizm sektörüne yatırım
yapılmasını sağlayabilmek için sektöre yönelik söz konusu olumsuzlukları en
aza indirerek, turizmi yatırım yapılabilir cazip bir alan haline getirmeye çalış‐
maktadırlar. Devletlerin turizm sektörünü cazip bir yatırım alanı haline getirme
çabalarında, yatırımları özendirici teşvik tedbirleri en önemli araç olarak ön
plana çıkmaktadır (Aydoğuş, Soybalı ve Baytok 2006: 1‐22).
Turizm sektörünün vergilendirilmesinin temeli, ulusal veya yerel düzeyde
kamu kuruluşlarının yerine getirecekleri kamu hizmetleriyle ilgili yükümlülük‐
lerinin finansmanına dayanmaktadır. Çünkü turizm hizmet yatırımlarının
finansmanı, turizm sektörünün sürdürebilir büyümesi için önemli bir unsurdur.
Turizm yatırımlarının finansmanında kullanılan fonların yaratılmasında konak‐
lama vergileri önem arz etmektedir. Turizm sektöründen toplanan vergilerin en
önemli avantajı konaklama vergisi ile ülke dışında yaşayan bir kişiden alınan
vergi ile yurt içinde yaşayan insanların yararının oluşmasıdır. Vergilerin deza‐
vantajı olarak ise vergi oranlarının arttırılması ile gelen turist sayısında ve ge‐
lenlerin ise geceleme sayılarında azalmaya yol açması olarak vurgulanmaktadır.
Bu açıdan bakıldığında turizm sektörünün vergilendirilmesinde hem sektörel
hem de ulusal ekonomi ve toplumsal faydanın göz önünde bulundurulması
gerekmektedir.
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Bu çalışmada, turizm sektörünün nasıl teşvik edileceği ve vergilendirileceği
incelenmiş ve genel vergilendirme çerçevesinde turizm faaliyetlerine yönelik
vergi yasalarında yer alan vergisel teşvikler üzerinde durulmuş ve öneriler
sunulmuştur. Bu bağlamda çalışmanın ilk bölümünde turizm sektörü ve Türki‐
ye ekonomisi açısından önemi açıklanmıştır. İkinci bölümde, turizm sektörüne
yönelik uygulanan vergi ve yatırım politikalarının gelişimi, uygulanan vergi ve
yatırım teşvik politikaları ülkeler arasında karşılaştırılarak vurgulanmıştır.
Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Türk turizm sektörünün gelişimi için vergi
politikaları açısından neler yapılabileceği üzerinde durulmuştur. Son bölümde
ise genel bir sonuç ve değerlendirme yapılmıştır.
TURİZM SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Son yıllarda harcanabilir kişisel gelirlerden turizme ve tatile ayrılan payın art‐
ması, ulaşım ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme ve insanların şimdiye
kadar görmedikleri ve merak ettikleri yeni bölgeleri ziyaret etme isteği sonu‐
cunda turizm dünyada en hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerin başında yer
almaktadır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre tu‐
rizm; istihdam katkısı, hizmet verdiği insan sayısı, yarattığı gelir ve katma
değerle dünyanın en büyük sektörlerinden biridir. Bu nedenle, tüm dünya
ülkeleri kendi vatandaşlarını, turizme üretici veya tüketici olarak katılmaları
için teşvik etmektedirler (Kandır, Önal ve Karadeniz 2007: 1).
Dünya genelinde turizm, hızla gelişmekte ve ülke kalkınmalarına önemli
katkılar sağlayabilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları
ekonomik darboğazların aşılmasında, turizmin yarattığı ekonomik etkiler, önemli
bir yer tutmaktadır. Turizm milli gelire olan katkısı ve sağladığı döviz geliri ile
ödemeler dengesi açığının kapanmasında da önemli rol oynamaktadır. Geniş
kitlelere iş imkanı sağlamasının bir sonucu olarak istihdamın en yoğun olduğu
sektörlerinden biri olma avantajına sahip olan turizm aynı zamanda ülke için
etkin bir pazarlama ve reklam aracı olma özelliğini de sürdürmektedir. Bu
nedenle bir çok gelişmekte olan ülke açısından turizm sektörü ekonomik geliş‐
menin en önemli unsuru konumunda olmakta ve bu ülkelerin kırılgan yapıdaki
ekonomileri açısından kurtarıcı ve güçlendirici bir rol üstlenmektedir (Dieke
2000: 25–28). Turizm faaliyetinden doğan turizm sektörünün ülke ekonomisine
olan olumlu etkileri şu şekilde özetlenebilir;
Turizmin Ödemeler Dengesi Üzerine Etkisi
Bir ülkenin ödemeler dengesi bilançosu o ülke bireyleri ve işletmeleri ile yaban‐
cı ülke bireyleri ve işletmeleri arasında yapılan tüm ekonomik işlemlerin siste‐
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matik bir şekilde tutulan kaydı olarak tanımlanmaktadır (Jonnard 1998: 55).Turizm
hareketine katılan tüketicilerin gittikleri ülkede yapacakları harcamalar, o ülke‐
nin ödemeler dengesi üzerinde olumlu etki yaratacaktır. Bir ülkenin döviz
kazancı, turistik döviz kaybından daha fazla olduğu sürece ödemeler dengesine
olumlu katkıda bulunacaktır (Kozak, Kozak ve Kozak 2000: 81). Dolayısıyla
turizm sektörü, döviz sıkıntısı çeken ve ödemeler dengesi açık veren ülkeler için
oldukça önemli bir döviz kaynağı özelliği taşımaktadır (Aruoba ve Alpar 1992:
113). Çünkü turizm gelirlerinden elde edilen dövizin maliyeti, üretildiği yerde
tüketildiği ve teşvikler yönünden daha şanslı bir endüstri olduğundan dolayı
ihraç ürünlerinin maliyetinden daha düşüktür (Kar, Zorkirişçi ve Yıldırım 2004:
90). Ödemeler dengesi önemli miktarlarda açık veren Türkiye, 1983 yılından bu
yana dış turizmi teşvik ederek açıkları kapatmayı ekonomi politikasının önemli
bir ayağı olarak uygulamaktadır.
Gelir Yaratıcı Etkisi
Turizm hareketlerine katılan yerli ve yabancı turistlerin turistik tüketim harca‐
maları ile artan turizm talebini karşılamak amacıyla yapılan turistik yatırımlar,
hem turizm sektöründe hem diğer sektörlerdeki üretim faktörlerinin gelirlerini
oluşturmaktadır (Tunç ve Saç 1998: 95).
Turizmin Altyapı ve Üstyapı Yatırımlarına Etkisi
Turizm talebini tam anlamıyla karşılamanın temel koşulu, altyapı ve üstyapı
hizmetleri bakımından hazır olabilmektir. Turizmden sağlanan gelişmelerin alt
ve üstyapıyı geliştirici ve yönlendirici bir etki gösterdiği söylenebilir (Kozak,
Kozak ve Kozak 2000: 91).
Turizmin Diğer Endüstrilere Etkisi
Turizm sektörü; uçak şirketleri, deniz yolları, tren, kiralık araba şirketleri, seya‐
hat pazarlamacıları ile sorunlara çare bulan kişiler, pansiyonlar, restoranlar ve
toplantı merkezleri gibi kimi büyük kimi küçük iş kollarından oluşan 41 farklı
alt sektörle bağlantılıdır (Lundberg, Stavenga ve Krıshnamoorthy 1995: 4).
Turizmin İstihdam Yaratıcı Etkisi:
Turizm sektörünün emek yoğun bir sektör olması ve otomasyona diğer sektör‐
lerden daha az imkan sağlaması bu sektörde insan gücüne olan ihtiyacı daha da
artırmaktadır. Ayrıca turizm hareketleri, bu sektörün ilişki içinde olduğu diğer
sektörlerde de işgücü ihtiyacını arttıracağından istihdama etkileri olumlu yönde
olmaktadır (Sezgin 1995:75). 2004 yılı itibariyle turizm sektörü dünya genelinde
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212 milyon kişiye istihdam imkanı sağlayarak küresel işgücünün %10,6ʹsını
oluşturmaktadır (Türkiye Vakıflar Bankası, Sektör Araştırmaları Raporu 2004:
17). Ülkemiz açısından da turizmin istihdama katkısı giderek artmaktadır. 2000
yılının ilk çeyreği itibariyle turizm sektöründe istihdam edilen işgücü 4 milyon
kişinin altındayken; 2005 yılının üçüncü çeyreğinde sektörün istihdam ettiği
işgücü 4,7 milyon kişiye yaklaşmıştır.
Turizmin Bölgelerarası Dengeli Kalkınmaya Etkisi:
Bölgelerarası dengesizliğin giderilmesi bakımından turizm faaliyetleri, tarım ve
sanayide yeterli kaynak ve gelişme olanağına sahip olmamasına karşın, zengin
bir turizm potansiyeline sahip olan bölgelerin, etkin bir turizm uygulaması
sonucunda turistik yönden kalkınmalarının ve dengeli bir şekilde gelişmelerinin
mümkün olmasını sağlamaktadır (Kozak, Kozak ve Kozak 2000: 91).
Bu bağlamda ülke ekonomileri açısından önemli katkıları bulunan turizm
sektörünün geliştirilmesi özellikle ülkemiz gibi turizm çekiciliklerine sahip ve
az gelişmiş olan ülkeler açısından çok önemlidir. Dolayısıyla ülkemiz açısından
turizm sektörünün gelişmesine yönelik olarak alınacak ekonomik ve mali ted‐
birler önem arz etmektedir.
TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK VERGİ POLİTİKALARI VE GELİŞİMİ
Ekonomide teşvik; belirli ekonomik faaliyetlerin diğerine oranla daha fazla ve
daha hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla kamu tarafından çeşitli yöntemlerle
yapılan, maddi ve gayri maddi destek ve özendirmelerdir. Teşviklerin birinci
hedefi; ülke sanayisinin korunması, rekabet edilebilir hale getirilmesi, uluslara‐
rası değişimler ve gelişimlere ülke sanayisinin adapte edilmesi ve kalkınma
stratejilerine uygun kalkınmanın sağlanması ve dolayısıyla istikrarın oluşması‐
na yardımcı olmaktır. İkinci hedefi ise ülke ekonomisinin dış rekabete karşı
yapısal uyumun sağlanması, yerli üretimin dış pazarlarda desteklenmesi yoluy‐
la kaynakların etkin kullanımın sağlanması suretiyle yerli üretimin dış pazar‐
larda desteklenmesidir (Çiloğlu 1997: 1).
Yatırım ve vergi teşviklerinin turizm yatırımları üzerinde olumlu etkileri
bulunmaktadır. Burada genel maliye ve vergi politikalarının söz konusu teşvik
uygulamalarına uyumlu olması önemlidir. Aksi taktirde uzun süreli ve etkin
uygulanması mümkün olmayacaktır. Çünkü söz konusu teşviklerin olumlu
yönleri yanında vergi gelirlerini azalttığı, kaynakların dağılımını desteklenen
alanlara yönlendirdiği ve kaynak dağılımında eşitsizliğe yol açabildiği, ahlaki
yıpranmayı ve rüşveti teşvik ettiği yönünde yapılan eleştirilerinde göz ardı
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edilmemesi gerekmektedir (Toy ve Mark 2003: 1). Çalışmanın bu bölümünde
Türk turizm sektörüne yönelik yatırım ve vergi teşviklerinden bahsedilecektir.
Turizme Yönelik Yatırım Teşvikleri
Türkiye’nin turizme yönelik yatırım olarak gelecek hedefleri açısından bakıldı‐
ğında öngörülen turizm gelişim aksları üzerinde turizm yatırımı yapmayı plan‐
layan yatırımcıların gelişme potansiyeli bulunan turizm türlerine yatırım yap‐
maları amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, teşviklerin miktarı, şartları, bölgesel
özellikleri ve uygulama dönemleri ayrıntılı çalışmalarla yıllık olarak belirlene‐
cek, arazi tahsislerinde stratejik planlamayı hedefleyen turizm kentleri yaklaşı‐
mı temel alınarak yatırımcıya daha fazla tasarım şansı tanınacak ve turizm
tesislerinin yenilenmesi için sektöre yönelik uzun vadeli ve düşük faizli kredi
imkânları sağlanabilecektir.
Yukarıda ifade edilen amaçlar doğrultusunda Bakanlar Kurulu, “Yatırım‐
larda Devlet Yardımları Hakkında Kararı” çerçevesinde, içerisinde turizm yatı‐
rımlarının da bulunduğu bir kısım yatırımların desteklenmesini öngörmüştür.
Söz konusu yatırımların devlet desteğinden faydalanabilmesi için yatırımın
teşvik belgesine bağlanması (Karadeniz 2007: 63) ve yatırım tutarının KOBİ
yatırımlarında en az 200.000‐YTL, en fazla 2.000.000‐YTL, diğerlerinde en az
1.000.000‐YTL olması gerekmektedir. Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile
yapılacak yatırımlarda finansal kiralama şirketi için aranacak en az yatırım
tutarının 200.000‐YTL olması gerekmektedir.
Ülkemizde uygulanan, genel olarak tüm yatırımlarda aynı zamanda turizm
yatırımlarını da içerisine alan yatırım teşvikleri şunlardır:
a) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar Çerçevesinde Tu‐
rizme Yönelik Yatırım Teşvikleri
Bu kapsamdaki teşvikler gümrük vergisi muafiyeti, makine ve teçhizatta
KDV istisnası, vergi, resim ve harç istisnası, enerji desteği ve turizme yönelik bir
kısım destekler yer almaktadır.
—Enerji Desteği: Turizm işletmelerinin şantiye dönemi de dahil olmak üze‐
re, Nisan/2004’ten sonraki elektrik enerjisi giderlerinin o yöredeki mesken ve
sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna
uygulanan tarife arasındaki fark hazine tarafından karşılanmak suretiyle enerji
desteği verilmektedir.
—Makine ve Teçhizat Teslimlerinde Katma Değer Vergisi İstisnası: KDVK’nın
13/d maddesine göre; yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapanlar,
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teşvik belgesi kapsamında olan ve global listesinde yer alan makine ve teçhiza‐
tın ithalatında, ülke içerisinden satın alınmasında KDV’den istisna tutulmuştur.
—Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi eki global listede yer almak koşu‐
luyla, bina ve arsa hariç teşvik belgesi kapsamındaki mal ve hizmet üretimi için
kullanılan her türlü makine, teçhizat, tesisat ve mefruşat gibi sabit harcamalar
teşvik belgesi kapsamında ithali yürürlükteki ithal rejimi kararında öngörülen
doğrultuda gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.
—Faiz Desteği: Turizm işletmelerinde AR‐GE kapsamında yatırım yapmala‐
rı halinde, müsteşarlıkça uygun görülecek işletme malzemelerinin temininde,
bankalardan kullanılacak en az 6 ay ve en çok 12 ay vadeli işletme kredileri ile
ilgili olarak YTL cinsinden kredilerde 5 puanı, döviz cinsinden kredilerde ise 2
puanı, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarla KOBİ’lerin yapa‐
cağı yatırımlarda, Ar‐Ge ve çevre korumalarında yapılacak yatırımların gerçek‐
leştirilmesi hazine müsteşarlığınca uygun görülmesi halinde 4 yıl içinde öden‐
mek kaydıyla, ödenecek faizin veya kar payının YTL cinsinden kredilerde 5
puanı, döviz cinsinden kredilerde ise 2 puanı bütçe kaynaklarından karşılanabi‐
lecektir (Akıl 2006: 66).
— Diğer Destekler: Teşvik belgesi kapsamında vergi, resim ve harç istinası,
2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 4957 sayılı Turizm Teşvik Kanununda Deği‐
şiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Kanunu çerçevesinde (Aydoğdu, Baytok, Soybalı ve Hüseyin 2006: 1–22);
•

Kamu arazisi tahsisi,

•

Turizm kredileri,

•

İhracatçı sayılma,

•

Orman fonuna katkının taksitlendirilmesi,

•

Ucuz elektrik, havagazı ve su ücretleri, haberleşme kolaylıkları,

•

Yabancı personel çalıştırılması, alkollü içki satışı, resmi tatil, hafta sonu
ve öğle tatilleri,

•

Tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olduğu yerler veya turizm potansi‐
yeli yüksek yerlerin, Bakanlar Kurulu kararıyla “Kültür ve turizm geli‐
şim bölgesi” ilan edilebilmesi,

•

Kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgesi ilen edilen alanlardaki
taşınmazların Türk ve yabancı uyruklu yatırımcılara tahsisi konusunda
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetkilendirilmesi.

•

Kültür ve turizm bölgesi içinde kalan özel mülkiyete tabi alanların da
turizm yatırımlarına tahsisi için kamulaştırılmasına olanak sağlama,
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•

Kültür ve turizm bölgelerinde yer alan meraların Kültür ve Turizm Ba‐
kanlığınca onaylanan imar planı kararıyla getirilen kullanım amacına
tabi olmasını,

•

Milli Parklar Kanunu ve Orman Kanunu kapsamında orman sayılan
yerlerde imar planları ile turizme ayrılan arazilerin tahsis yetkisini Kül‐
tür ve Turizm Bakanlığına verilmesi,

•

Önceden şart koşulan izleme, onay, pay transferi ve minimum sermaye
gibi şartlardan muaf olarak yatırım özgürlüğü sağlanması.

•

Tek bir şeffaf ve tutarlı bir doküman ile yabancı yatırımcıların mevcut
haklarının garanti altına alınması,

•

Kazanılmış hakların koruması ve büyüme ve gelişme için yatırımcı dos‐
tu iklimin sürekliliğini sağlamak için gerekli politika değişiminin sağ‐
lanması gibi teşvikler sağlanmıştır.

b) Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkındaki 5084 Sayılı Yasa Kap‐
samında Turizme Yönelik Yatırım Teşvikleri
5084 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 5350 sayılı yasa çerçevesinde
belirlenen illerde yatırımların ve istihdamın teşviki amacıyla çalışanlardan
kesilen gelir vergisi, işveren sigorta primi, bedelsiz yatırım yeri ve enerji desteği
öngörülmüştür.
—Gelir Vergisi Stopajı Desteği: 5084 sayılı kanunun 3 üncü maddesinde yer
alan gelir vergisi stopajı teşviki ile kanunda sayımlı olan illerde ek istihdam
sağlayan işverenlerin 01.04.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve
kurumlar vergisi mükelleflerinin, en az 10 (on) işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu
iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin bu iş yerlerine sonradan alınacak işçilerin
ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya endüstri
bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde
sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden
terkin edilir.
—Sigorta Primi İşveren Payları Desteği: Söz konusu illerde uygulanmak üze‐
re, 01.04.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin, en az 10 en fazla otuz işçi çalıştırmaları koşuluyla, prime esas
kazançları üzerinden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü
maddeleri uyarınca hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin; organize
sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki
iş yerleri için yüzde sekseni Hazinece karşılanır.
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—Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi: Bu kanunun belirlenen illerde 01.10.2003 tari‐
hinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en
az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere;
Hazineye, katma bütçeli kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ait
arazi veya arsaların mülkiyeti bedelsiz olarak devredilebilir.
—Enerji Desteği: Teşvik kapsamındaki illerde, 01.04.2005 tarihinden itibaren
faaliyete geçen, fiilen ve sürekli olarak; hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve
tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatı‐
rımlarında asgari 10; imalât sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim
veya sağlık alanlarında ise asgari 10 kişi çalıştıran işletmelerin, elektrik enerjisi
giderlerinin yüzde yirmisi Hazinece karşılanır.
Turizme Yönelik Vergi Teşvikleri
Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak vergi yasalarında söz konusu mükellefler için
vergisel anlamda avantaj sayılan bir kısım uygulamaların bilinmesi ve turizm
işletmelerinin vergi planlamaların da kullanılması hem yatırım hem de faaliyet
esnasında işletme yönetimi açısından önemli avantajlar sağlayacaktır (Tezcan,
Önal, Karadeniz ve Kandır 2007: 115). Vergisel teşviklerle sağlanabilecek söz
konusu avantajlar çoğu kez turizm işletmelerince çok iyi algılanamadığı ve/veya
önem verilmediği için geri plana itilebilmektedir. Ancak turizme yönelik vergi‐
sel teşvikler sonucunda sağlanabilecek avantajlar da sektöre yönelik doğrudan
verilen teşvikler kadar büyük önem arz edebilmektedir. Dolayısıyla çalışmanın
bu bölümünde, daha çok önem verilmesi gereken özellikle turizm işletmelerince
de yararlanılabilecek vergisel teşvikler konusu açıklanmaya çalışılmıştır.
a) Turizm İşletmelerine Faaliyetleri Sırasında Sağlanan KDV Avantajları
(İstisnalar)
Turizm firmaları hizmet ihracatı kapsamında olan hizmet satışları, Türki‐
ye’de ikamet etmeyenlere yaptıkları mal satışları ve deniz, hava ve demiryolu
taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde
işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma
araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile
ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı
şeklinde ortaya çıkan hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.
— Hizmet İhracatı İstisnası: Turizm faaliyetleri hizmet kapsamında olup, tu‐
rizm firmalarının yurt dışındaki müşteriler için yaptığı hizmetler KDV’den
istisna tutulmuştur (Kızılot 1996: 576). Yabancı turizm firmalarının Türkiye’ye
göndereceği, turistlerle ilgilenilme hizmeti mukabilinde yabancı firmadan
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alınacak ücret, ihraç edilmiş hizmet bedeli sayılmakta ve istisnaya konu ol‐
maktadır. Turistlere yurt dışında verilen turizm hizmetlerinde, hizmetlerin
yurt dışındaki maliyetlere tekabül eden kısmı KDV’ye tabi değil, bakiye bedel
üzerinden KDV hesaplanacaktır. Ancak bu durum tur müşterisinin Türkiye’de
olması halinde geçerlidir. Ancak tur müşterisinin de yurt dışında ikamet
etmeleri halinde tur ücretinin tamamı KDV’den istisna tutulması gerekir (Maç
1995: 1171‐1172) .
—Turizm Firmaları Açısından Deniz ve Hava Taşıma Araçları ile Liman ve Hava
Meydanlarında Yapılan Hizmetler İstisnası: Ülkesel turizme ve ticaret hacmine
önemli katkılar sağlayan, ticari deniz araçlarının bakımı, onarımı ile yurt içinde
üretilmesine olanak veren araç gereçlerin ithalinde, KDVK’nın 13. maddesinin a
ve b bentlerinde deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve
araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi faaliyetinde bulunan
mükelleflere, bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının,
yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak
yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya
çıkan hizmetler, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanların‐
da yapılan hizmetler KDV’den istisna tutulmuştur. Turizm faaliyeti açısından
önem arz eden yatlar özel olarak belirtilmemiş ise de deniz taşıma araçları
kavramı çerçevesinde yatlarda bu istisnadan faydalanmaktadır (Kızılot
http://www.pozitifsmmm.com/Yazi/534.aspx: erişim tarihi: 17.01.2007).
— Gayrimenkul Satışlarında KDV İstisnası: KDVK’nın 17/4‐r bendi çerçeve‐
sinde, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetin‐
de, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışı
suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefille‐
rinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahalle‐
rinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri KDV’den istisna tu‐
tulmuştur.
—Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimlerden Doğan KDV İstis‐
nası: Katma Değer Vergisi Kanunu dış ticaret işlemlerinin vergilendirilmesinde
varış yerinde vergileme ilkesini benimsemiştir. Bu ilke doğrultusunda Türki‐
ye’de ikamet etmeyen yolcuların beraberinde yurt dışına götürdükleri malla‐
rında klasik ihracat gibi kabul edilerek KDV yönünden arındırılması öngörül‐
müştür (Yüksel 2006: 108). KDVK’nın 11/ 1‐b maddesinde, Türkiye’de ikamet
etmeyen yolcuların satın alarak beraberinde Türkiye dışına götürdükleri malla‐
rın teslimi anında katma değer vergisi tahsil edilir. Ancak ihracat istisnası kap‐
samında KDV’den istisna tutulduğu için gümrükten malın çıkışı anında fatura
veya belgenin ibrazında tahsil edilen KDV iade edilir.
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b) Turizm Faaliyetlerinde Bulunan Mükelleflere Yönelik Gelir ve Ku‐
rumlar Vergi Kanununda Yer Alan Vergi Kolaylıkları
Vergi kolaylıkları; vergi yasalarında istisna olarak yer almakta, genel olarak
verginin konusuna girmekle beraber, çeşitli gerekçelerle vergilemeye konu
edilmeyen kazanç veya iratlardır. Vergi kolaylıklarında, adalet, eşitlik ve verim‐
lilik gibi vergileme ilkelerine uyulmalıdır (Kıratlı 2006: 117). Bu kolaylıkları şu
şekilde sıralamak mümkündür:
—İştirak Kazançları İstisnası: KVK’nın 5. maddesinin (1/a) bendine göre, ge‐
rek tam gerekse dar mükellef kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir
kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri kazançlar ile tam
mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu
senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları kurumlar vergi‐
sinden istisna edilmiştir (Tekin 2007: 37). Bunun yanında tam mükellef kurum‐
ların yurt dışında elde ettikleri iştirak kazançlarının, belirli şartların mevcut
olması kaydıyla kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.
—Emisyon Primi İstisnası: KVK’nın 5. maddesinin (1/ç) bendi çerçevesinde
anonim şirketlerin kuruluş veya sermayelerini arttırdıkları sırada çıkardıkları,
hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan
kazançlar (emisyon primi) kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
—Gayrimenkul, İştirak Hissesi ve Rüçhan Hakkı Kupon Satış Kazancı İstisnası:
KVK’nın 1/e bendi uyarınca, tam gerekse dar mükellefiyeti haiz kurumların
21.06.2006 tarihinden itibaren aktiflerinde en az iki tam yıl süreyle yer alan
taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri,
intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75ʹlik kısmı
vergi istisnasına tutulmuştur. Ayrıca, Kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı
iştirak hisselerinin satışından elde ettikleri kazançlar da belirli şartlar altında
kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur(Vural 2006: 135).
—Yurtdışı Şube Kazançlarına İlişkin İstisna: KVK’ nın 5. maddesinin (1/g) ben‐
dinde kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilcileri aracılı‐
ğıyla elde ettikleri kurum kazançlarının belli şartların mevcut olması kaydıyla
kurumlar vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.
—Eğitim Kurumları ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Kazançlarına İlişkin İstisna:
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 625 sayılı özel öğretim kurumları kanu‐
nu kapsamında yer alan okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim özel
okullarının işletmeleri ile rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen
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kazançlar, bu kuruluşların faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren beş (5)
hesap dönemi boyunca kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
—Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden
Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna: Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinde,
dar mükellefler dahil 4490 sayılı gemi sicil kanunu’na göre, Türk Uluslararası
Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde
edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergileri ile fonlardan istisna tanınmıştır.
Ayrıca, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilere, yatlara ilişkin alım,
satım, ipotek, tescil, kredi ve navlun mukavelenameleri, damga vergisi, harçlar
ve banka sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmuştur.
—Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Yer Alan İstisna: Turizm faaliye‐
tinde buluna firmalardan ARGE yapmak isteyen mükellefler, 4691 sayılı Tekno‐
loji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2. maddesi ile Teknoloji Geliştirme
Bölgelerinde faaliyette bulunan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi
mükelleflerinin bu bölgelerde yapmış oldukları faaliyetler ile bölgede çalışan
araştırmacı, yazılımcı ve Ar‐Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri
31.12.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur
(Kıratlı 2006: 131).
— Rehber Olarak Mesleki Faaliyette Bulunanlara Yönelik Muafiyet: GVK’nın
66/5. bendine göre, VUK’nın 155ʹ inci maddesinde belirtilen1 şartlardan en az
ikisini taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi
nüfusu 5.000ʹi aşmayan yerlerde faaliyette bulunan rehberlerin bu faaliyetlerine
ilişkin kazançları gelir vergisinden muaftır.
Emlak Vergisi Kanununa Göre Bina Vergisi Muafiyeti
Emlak Vergisi Kanunuʹnun 5. maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca, Turizm
Teşvik Kanunu hükümlerine göre Turizm İşletme Belgesi almış olan gelir ve
kurumlar vergisi mükelleflerinin, adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis
ettikleri ve işletmelerine dahil bulunan binaları, inşaatlarının sona erdiği yılı
veya mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde turizm işletmesi belgesinin

Serbest meslek erbabı için aşağıdaki hallerden herhangi biri ʺİşe başlamaʺyı gösterir: 1. Muayene‐
hane, yazıhane, atölye gibi özel iş yerleri açmak; 2. Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette
bulunulduğunu ifade eden alametleri asmak; 3. Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki
faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak; 4. Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak
üzere mesleki teşekküllere kaydolunmak. Mesleki teşekküllere kaydolunanlardan görevleri veya
durumları icabı bilfiil mesleki faaliyette bulunmayacak olanlar bildirmelerinde bu cihetide açıklarlar
1
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alındığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten
faydalandırılır.

lunmak veya bunlara katılmak için, Türkiyeʹden transit geçeceklere
harçsız vize verilir.
•

Bakanlar Kurulunca belli edilecek yerlere turizm, tedavi veya hava
değişimi maksadıyla geleceklere de, tespit edilen şarlara bağlı olmak
üzere harçsız vize verilir.

Damga Vergisi Teşvikleri:
Turizm işletmeleri damga vergisi kanunun (II) sayılı tablosunda yer alan ve
damga vergisi konusuna giren işlemleri damga vergisinden istisna tutulmuştur.
Bu işlemler aşağıda verilmiştir;
• Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumi müesseselerde oturan ve
çalışanların hüviyet varakası vermeleri mecburiyetine dair Kanun ile
Yabancıların Türkiyeʹde ikamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanun
hükümleri gereğince zabıta amirlerine verilecek beyannameler,
• Türkiyeʹye giren ve çıkan yolculardan Türk Parasının Kıymetini Ko‐
ruma Hakkındaki Kanun gereğince gümrüklerce alınacak beyanna‐
meler,
• Sosyal ve kültürel bakımdan yurdumuzu tanıtmak üzere ilgili Bakan‐
lığın izni ile yarışmalara katılacak, sergilenecek, gösterilecek veya
benzeri nedenlerle geçici olarak yurt dışına çıkarılacak tablo, pul,
film, seramik ve bu mahiyetteki sanat eserleri ve sair eşya ile ilgili o‐
larak kambiyo mercilerine verilecek beyanname ve taahhütnameler,
• Gerek Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Türk Hava Kurumu
tarafından verilen, gerek yabancı memleketlerin benzeri teşkilatı tara‐
fından verilip Türkiyeʹde ibraz edilen veya hükmünden faydalanılan
Triptik ve gümrük geçiş karneleri, işlemleri damga vergisinden istisnadır.
Harçlarla İlgili Teşvikler:
Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, Harçlar Kanunu kapsamında, bir
kısım işlemleri harçlardan muaf tutulmuştur. Bu işlemler aşağıda sunulmuştur;
•

İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile çalışmak üzere yabancı memle‐
ketlere giden işçilere yalnız iki yıllık süre için verilen pasaportlar ile
aynı süre içinde bu pasaportların rekabet hanesinde kayıtlı olanlar
veya kayıt edilecekler pasaport harcından muaftır.

•

Milli veya Milletlerarası tarih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve
festivalleri, spor müsabakaları, kongreler ve konferanslar, sergi ve
panayırlar münasebetiyle, Türkiyeʹye gelecek veya başka memleket‐
lerde vuku bulacak aynı mahiyetteki milletlerarası gösterilerde bu‐

Turizme Yönelik Yatırım ve Vergi Teşviklerinin Ülke Uygulamaları
Açısından Karşılaştırılması
Teşvik uygulamaları açısından dünya ülkelerine bakıldığında turizm alanlarına
yönelik teşviklerin oldukça sınırlandırıldığı görülmektedir. Buna rağmen bölge‐
sel düzeyde küçük işletmelerin, gelişememiş kurumların ve bölge ekonomik
ünitelerinin desteklenmesi tüm ülkelerde devam etmektedir (Kıratlı 2006: 117).
Az gelişmiş ülkelerde turizm sektörünün ekonomi içindeki önemi incelendiğin‐
de, turizm sektörüne uygulanan yatırım ve vergi teşvikleri de gelişmiştir. Ça‐
lışmanın bu kısmında turizm sektörünün yatırım ve vergi açısından teşvik
edilmesi dünya ülkelerindeki uygulamalar karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır.
Yatırım Teşvikleri Açısından Karşılaştırma
Dünya genelinde hükümetler, tercih edilen sektörlere yatırımları çekmek için
mali teşvikleri çok fazla kullanmaktadır. Hükümetlerin genelde sağladıkları
teşvikler piyasa faiz oranının altında borç bulunulabilmesi, kredilerin kullanı‐
mında vergi avantajları, yatırım indirimi, arazi tahsisleri, enerji desteği gibi
teşviklerdir.
Havai’de 2000 yılında Act 195 olarak adlandırılan kanunla gerçekleştirilen
uygulamada, 31 Aralık 1998 ile 1 Ocak 2005 yılları arasındaki otel ilk yatırımları
veya yenileme yatırımları için %4 düzeyinde yeniden fonlanabilir kredi
(refundable credit) sağlanmıştır (Toy ve Mak 2003).
Kosta Rika’da vergi teşvikleri, turizm işletmelerine avantajlar sağlamıştır bu
çerçevede;
•

Yeni işletmelerin ilk yatırımlarında veya mevcut işletmelerin yeni
hizmetler sunmak amacıyla yapacakları yatırımlarında kullanılacak
malların yurt dışından sağlanmasında ithalat vergisi veya yurt i‐
çinde satın alınması durumunda uygulanan vergiler muaf tutul‐
muştur.

•

Yürürlükteki gelir vergisi kanununa göre yatırımda ya da üretimde
kullanılan mallar veya doğal kaynaklar çok daha hızlı bir şekilde
yıprandığı için hızlandırılmış amortisman uygulanmıştır.
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•

Firmaların faaliyetlerinin gelişimi açısından yerel yönetimlerle ilgili
harçlar hakkında muafiyet tanınmıştır.

yatırımın işletmeye açılması ile verilmektedir (Aydoğdu, Baytok, Soybalı ve
Hüseyin 2006: 9).

•

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 yıl boyunca planlama
bakanlığının belirlediği alanlarda yatırım yapılması halinde gayri‐
menkuller emlak vergisinden muaf tutulmuştur.

Turizme Yönelik Vergi Teşvikleri ve Uygulamaları Açısından Karşılaştırma

Panama’da turizm bölgesi ilan edilen dokuz bölgede uygulanan turizme
yönelik vergi teşvikleri ve özel turizm bölgelerinde gerçekleştirilecek turizm
projelerine teşvikler öngörülmüştür. Bu teşvikler:
•
•
•
•
•

Emlak vergisinde arazinin hariç tutulması,
15 yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti,
20 yıl boyunca gümrük vergisi ve satışların %5’i üzerinden alınan
satış vergisi muafiyeti,
Turizm yatırımı amacıyla kredi verenler tarafından faiz karşılığı
borçlanan yatırımcılara 20 yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti,
Bu bölgelerde havaalanı veya liman inşa eden şirketlere ipotekler‐
den muafiyet sağlanmaktadır.

Macaristan’da turizme ve genel olarak yatırımlara yönelik teşvikler (DEİK,
2005: 1–19), yatay (AR‐GE, işgücü, eğitim, çevre koruma), sektörel ve bölgesel
olmak üzere üç gruba ayrılmakta. Turizm teşvikleri sektörel olarak desteklenen
teşvikler arasında yer almaktadır. Bu teşvikler, geri ödemeli teşvikler (faizsiz
krediler vb.), geri ödemesiz teşvikler (doğrudan teşvikler) ve vergi teşvikleri
şeklindedir.
Akdeniz çanağında yer alan Yunanistan’ da; yatırımların teşvik edilmesiyle,
istihdamın geliştirilmesi, ekonomideki rekabetin iyileştirilmesi, girişimciliğin
desteklenmesi, orta ve küçük ölçekli yatırımların cesaretlendirilmesi, teknolojik
değişimlere ayak uydurmak, bölgesel birliği sağlayabilmek ve yatırım projeleri‐
nin değerlendirilmesinde karmaşık süreçlerin basitleştirilmesi hedeflenmiş bu
çerçevede kanun kapsamında teşvik edilecek bölge, sektörler ve yatırım türleri
itibariyle teşvikler bölgelere ve yatırımın mahiyetine göre belirlenmiştir. Yatı‐
rımların %100’üne varan parasal/leasing destek ile iki yıl süresince sağlanacak
istihdamı desteklemek amacıyla işçilik maliyetlerinin % 48’inin karşılanması
öngörülmüştür. Kanun kapsamında temel olarak üç tür yatırım teşviki veril‐
mektedir. Bunlar; % 0 ‐ % 45 arasında değişen nakit para ve/veya leasing yar‐
dımı, % 40‐%100 arasında vergi muafiyeti ve %18,4 ile % 48,1 arasında değişen
iki yıl süresince devam edecek istihdam teşvikleridir. Buna ek olarak nakit
yardımı olarak verilen teşvikin %50’si yatırımın tamamlanması kalanın ise

Gooroochurn ve Sinclair (2005), çalışmalarında dünyada turizme 45 vergi türü‐
nün uygulandığını ve bunlardan 30 adedinin doğrudan turistlerden, kalan 15
adedinin ise turizm işletmelerinden tahsil edildiğini saptamışlardır. Dünya
genelinde ulaşılabilen ülkelerdeki turizm sektörü vergi uygulamaları aşağıda
açıklanmaya çalışılmıştır.
Güney Afrika Turizm Sektöründeki Vergi Uygulamaları
Güney Afrika turizm sektörü özellikle İskandinavya, Avrupa ve ABD’li turistle‐
ri deniz turizmi için kış aylarında çekmeyi amaçlamaktadır. Turizm sektörü
genelde büyük işletmelerin kontrolündedir. Güney Afrika’da turizme uygula‐
nan genel vergi oranı %10–15 civarındadır (Fish 1982).
ABD Turizm Sektöründeki Vergi Uygulamaları
Amerika Birleşik Devletleri’nde, otel odası vergisi 47 eyalette uygulamaya
konmuştur. Hawaii’de ise 1987 yılında yüzde beş olarak belirlenmiş 1994 yılın‐
da bir kongre merkezinin yapımını finanse etmek üzere bir puan artırılmıştır.
1990 yılında Hawaii eyalet yönetimi, bu vergi sayesinde 82 milyon dolar gelir
elde etmiştir. Otel odası vergisinin Hawaii’de turizm sektörüne etkisi incelendi‐
ğinde, bu verginin turizme olan talebi önemli düzeyde etkilemediğini göster‐
miştir (Bonham, Fuji, Im ve Mak 1991; Bonham ve Gangnes 1996).
İngiltere Turizm Sektöründeki Vergi Uygulamaları
İngiltere’de turizme uygulanan vergiler KDV, ithalat vergileri ve gelir vergisi
şeklinde hem yerli halka hem de turistlere uygulanmaktadır. Turizm sektörüne
uygulanan en önemli genel vergi KDV’dir. KDV, Avrupa Birliği ülkelerinde
farklı oranlarda uygulanmaktadır. İngiltere’de turizm sektörüne uygulanan
KDV oranı %17,5’tir. Turizme özel vergiler içerisinde ülkeye giriş vergilerinin
önemli payı vardır. İngiltere’ye 1999 yılında 1,32 milyon vizeli giriş gerçekleş‐
miştir. İngiltere’de vize harçları 20 ile 240 sterlin arasında değişmektedir. Vize
harçları, önemli bir gelir kaynağı olsa da, uluslararası seyahatin önündeki ö‐
nemli bir engel olarak düşünülmektedir. Ayrıca AB ülkelerine seyahat eden
İngiliz yolcular için 5 Sterlin olan havaalanı harcı AB ülkeleri dışına seyahat
eden İngiliz yolcular için 10 sterlin’dir (Durbarry ve Sinclair 2001).
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Kaynak: www.hotrec.org/areas/taxation/BROCHURE%20TVA‐March% 20 2002% 20int.%20print.pdf

İrlanda Turizm Sektöründeki Vergi Uygulamaları
İrlanda hükümeti 1980’li yılların başlarında, otel konaklamalarından alınan
KDV’yi %23’e çıkarmıştır. Bu uygulama mevcut otellerin %10’nun kapanmasına
neden olmuştur. Bunun üzerine 1985 yılında İrlanda Otelciler Federasyonu,
hükümeti KDV oranını %23’ten %12,5’a indirilmesi hususunda ikna etmiştir.
KDV oranının indirilmesinden sonra İrlanda turizm sektörü hızlı bir şekilde
büyümeye başlamış ve 1990–1996 yılları arasında İrlanda’nın uluslar arası tu‐
rizm gelirleri %107 oranında artmıştır. İrlanda’da KDV oranlarının %10 düze‐
yinde ilk azaltıldığı 1985 yılında sektördeki istihdam sayısı 22.000 iken 1996
yılında bu rakam 42.000’ne yükselmiştir. HOTREC’in yaptığı araştırmaya göre
1983 yılında uygulanan KDV oranı %23, toplanan vergi miktarı ise 254 milyon
İrlanda pounduydu. 1996 yılında KDV oranı %12,5’e indirilmişti ancak toplanan
vergi tutarı 818 milyon İrlanda pounduna yükselmiştir.
Tablo 1. AB Ülkelerinde Turizm Sektörüne Uygulanan KDV Oranları (2002 yılı)
Oteller
(%)

Restoranlar
(%)

Bar ve
Kafeler
(%)

Gıda ve içecekler

Avusturya

10

10

10

10

Alkolsüz
İçecekler
(%)
20

Belçika

6

21

21

6/12/21

21

21

Danimarka

25

25

25

25

25

25

Finlandiya

Gıda
(%)

Alkollü
İçecekler
(%)
20

8

22

22

17

17

22

Fransa

5,5

19,6

19,6

5,5

5,5

19,6

Almanya

16

16

16

7

16

16

Yunanistan

8

8

8

8

8

18
21

İrlanda
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12,5

12,5

12,5

0/12,5/21

21

İtalya

10

10

10

4/10

20

20

Lüksemburg

3

3

3

3

3

12/15

Hollanda

6

6

6

6

6

19

Portekiz

5

12

12

5/12/17

5/12

5/17

İspanya

7

7

7

4/7

7

16

İsveç

12

25

12

12

12

25

İngiltere

17,5

17,5

17,5

0

17,5

17,5

Çek C.

5

5

5

5/22

5

22

Estonya

18

18

18

18

18

18

Macaristan

12

12

25

12

25

25

Malta

5

5

15

0

15

15

İspanya Turizm Sektöründeki Vergi Uygulamaları
İspanya’daki genel vergi uygulamaları incelendiğinde, turizm sektörünün
genelde diğer sektörlerden daha aşağıdaki vergi oranlarına tabii tutulduğu
saptanmıştır. Bununla beraber spesifik veya bölgesel turizm hareketlerine özel
vergilendirme uygulamalarına da ilgi gittikçe artmakta ve bölgesel vergi sepet‐
leri oluşturulmaktadır. Vergi gelirleri turist faaliyetlerini ve çevreyi korumak
için yapılacak faaliyetleri finanse etmede kullanılmaktadır (Gago, Xavier, Fidel
ve Miguel 2006).
AB Ülkelerinde Turizmde Vergi Uygulamalarının Genel Olarak Değerlendirilmesi
Oda, restoran ve bar gelirleri üzerinden alınan KDV, Birçok ülke açısından turizm
endüstrisindeki en önemli vergilendirme hasılat üzerinden alınan KDV’dir.
Avrupa Birliğine üye ülkeler içerisinde 2002 yılında uygulanan KDV oranları
Tablo‐1’de görülmektedir. Oda, restoran ve bar gelirleri üzerinden alınan KDV
oranının %3 (Lüksemburg) ile %25 (Danimarka) arasında değiştiği görülmekte‐
dir. Benzer olarak restoranlarda ve barlarda uygulanan vergi oranlarının benzer
seviyelerde olduğu görülmektedir.
Turizm sektöründe uygulanması öngörülen ve sürekli üzerinde görüşler a‐
çıklanan düşük KDV uygulamasında, KDV oranları ile endüstri büyümesi
arasındaki geçmiş ilişkiler incelendiğinde yüksek KDV oranlarının, endüstrisi‐
nin büyümesini olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır. Tablo 2’de 1990–1996
yılları arasında Avrupa ülkelerinde otel oda satışlarına uygulanan KDV ile bu
ülkelerdeki uluslar arası turizm gelirlerinin büyüme yüzdesi verilmiştir.
Tablo 2.: 1990‐96 Yılları Arasında Oda Satışlarına Uygulanan KDV Oranları ile Uluslararası Turizm
Gelirlerinde Meydana Gelen Yüzdesel Artış Arasındaki İlişki.
Ülke
Avusturya

Odalara Uygulanan KDV
10

Turizm Geliri (% Artış)
04

Belçika

06

58

Danimarka

25

03

Finlandiya

08

32

Fransa

5.5

40

Almanya

16

53

Yunanistan

08

44

12.5

107

10

50

Norveç

-

-

24

12

12

24

İrlanda

İsviçre

3,6

3,6

7,6

2,4

2,4

7,6

Italya
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Hollanda

06

72

Portekiz

05

20

İspanya

07

44

İsveç

12

25

İngiltere

17.5

29

Kaynak: (McMahon 1999)

Bu veriler incelendiğinde Avrupa Birliği ülkelerinde KDV oranları ile tu‐
rizm gelirleri arasındaki ilişkinin negatif olduğu saptanmıştır. Yüksek KDV
oranları, uluslar arası turizm gelirlerini azaltmaktadır. Aradaki korelasyon ‐0,27
saptanmıştır ve güçlü değildir. Bunun nedeni İrlanda’nın beklenen performans‐
tan çok üstün bir performans sergilemesidir. Eğer İrlanda analiz dışı tutulursa
korelasyon katsayısı ‐0,54’e yükselecektir.
TÜRK TURİZMİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK VERGİ POLİTİKALARINDA
PARADİGMATİK DEĞİŞİMLER VE ÖNERİLER
Ülkemizde, turizm faaliyetlerine yönelik vergi uygulamaları önceki bölümlerde
ayrıntıları ile ele alınmıştır. Genel olarak turizmcilerin ödediği vergileri sırala‐
mak gerekirse; Kurumlar Vergisi (% 20), kar dağıtımında stopaj (% 15), gelir
vergisi (% 15–35), KDV (8/18), bira, şarap ve rakıda ÖTV (% 50’nin üzerinde),
emlak vergisi (binde 1–6), motorlu taşıtlar vergisi (taşıtın özelliğine göre değişi‐
yor), çevre temizlik vergisi (işyerine göre değişiyor), gelir vergisi stopajı (öde‐
menin türüne göre değişiyor), eğlence vergisi (değişik), ilan ve reklam vergisi
(belediyesine ve ilanın ebadı ile türüne göre değişiyor), damga vergisi, harçlar,
gider vergisi. SSK primleri, işsizlik sigortası primleri, ciro üzerinden yüzde 3’ü
bulabilen irtifak hakkı bedeli ve diğer ödemeleri de sıralanırsa turizm üzerinde‐
ki vergi yükünün büyüklüğü açık olarak görülecektir (Kızılot 2005).
Burada turizmcilerin yıllardır vergilendirme politikasındaki istekleri KDV
indirimi üzerine yoğunlaşmıştır. Çünkü Türkiye’deki turizmcilerin ödediği KDV,
rakip ülkelerin yaklaşık 10 puan üzerinde görülmektedir. Turizmde KDV’nin;
Fransa’da yüzde 5,5, İtalya’da 10, Portekiz’de 5, Yunanistan’da 8 olması nede‐
niyle, Türkiye’deki yüzde 18’lik KDV haksız rekabete neden olduğu düşünül‐
müştür. Bununla birlikte Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Turizm
Yatırımcıları Derneği’nin (TYD) hazırladıkları raporda turizm sektöründe KDV
oranının düşürülmesi gerekliliğini doğuran nedenler şu şekilde sıralanmıştır
(Ertürk 2008);
•

Turizm sektöründe fiyat/talep esnekliğinin 2,5 gibi çok yüksek bir
oran olması,

IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

846

•

Ülkemizin rekabet içinde bulunduğu Akdeniz Çanağında yer alan
ülkelerde turizm sektöründe uygulanan KDV oranının düşük ol‐
ması,

•

Turizm sektöründe KDVʹnin fiyat artırıcı bir unsur olması.

Bu unsurlar göz önüne alınarak hazırlanan raporda KDV indiriminin Vergi
gelirleri üzerindeki etkisi detaylı olarak incelenmiş, Maliye Bakanlığıʹnın KDV
sebebiyle gelir kaybı olmayacağı tam tersine; Turizm sektöründe oluşacak talep
artışı sebebiyle KV+SSK+GV artışı olacağı, turizmin etkilediği 49 alt sektörde
meydana gelecek ilave KDV+KV+SSK+GVʹnin tahsilatının artacağı, KDV oranı‐
nın düşmesi sonucunda kayıt altına giren sektörden sağlanacak ilave KDV+
KV+SSK+GV’nin elde edileceği, talep artışı sebebiyle yapılacak olan ilave yatı‐
rımlar sonucunda istihdam üzerinden alınan vergilerde artış sağlanacağı, ülke‐
mizin sektörde rekabet şansımızın artacağı, sektörde geçiş dönemlerde düşük
olarak seyreden kapasite kullanım oranının yükseleceği, sektöre girdi sağlayan
49 alt sektörde kayıt dışılığın azalacağı ve sektörün dışa bağımlılık oranı %1 gibi
çok düşük bir oranda olması sebebiyle sektörde meydana gelecek dış turizm
gelirlerindeki artışın son yıllarda oldukça önem arz eden dış ticaret dengesinde
%99 oranında pozitif yönde katkı yaratacağı ifade edilmiştir (Ertürk 2008).
Bu çerçevede hükümet mevcut gelişmeleri dikkate alarak, 2007/12143 sayılı
bakanlar kurulu Kararı ile 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere; Gazino,
açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane,
kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere (bu yerlerde verilen hizmet‐
lere %18 katma değer vergisi oranı uygulanmasına devam edilecektir) kahveha‐
ne, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta
yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti
sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmet‐
ler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç) ile
kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane,
ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek
hizmeti sunan yerler (hazır yemek şirketleri dahil), lokanta, içkili lokanta, ke‐
bapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde uygulanan katma değer vergisi
oranı, 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere %18’ den %8’ indirilmiştir.
Ancak, bu yerlerde verilen hizmetler içinde alkollü içecek servisinin de bulun‐
ması halinde, hizmetin bu içeceklere ilişkin kısmına %18 katma değer vergisi
oranı uygulanacaktır.
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Pastanelerde üretilen veya dışarıdan temin edilen malların bu yerlerde veya
dışarıda tüketmek üzere müşteriye satışında KDV oranı %8, ancak, müşteriye
hizmet sunulmasını sağlayacak masa, oturma yeri, tezgah gibi mekanların
bulunmadığı yerlerde, müşterilere tüketilmek üzere yapılan satışlara, satılan
malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanacaktır.
Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde gecele‐
me hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizme‐
tiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait
belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler %18 KDV’ye tabi tutulmaya devam
edilecektir2. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeli‐
ne dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler %8 KDV’ye tabi olacaktır. Bu
kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde
sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi indirim konu‐
su yapılayacaktır. Geceleme hizmeti dışında olup mutat olarak geceleme hizme‐
ti kapsamında sunulan hizmetlerin, geceleme hizmet bedeli içinde belirlenmesi
ve bu şekilde geceleme‐konaklama bedeli olarak tek bir bedel olarak sunulması
ve fatura edilmesi halinde geceleme hizmeti ile bu hizmetler de geceleme bedeli
kapsamında %8 oranında katma değer vergisine tabi tutulacaktır (Turan 2007).
Bu şekilde sunulan hizmet kapsamında yer alan alkollü içeceklere ait yük‐
lenilen katma değer vergisi tutarları, konaklama tesisleri tarafından hesaplanan
katma değer vergisi tutarlarından indirilmeyecektir3.
Vergi politikalarında yapılacak diğer bir değişiklikle, hava yolu ulaşımında,
mesafenin fazlalığının yanı sıra uçak yakıtı üzerinden alınan dolaylı vergiler
olan ÖTV ve KDV’nin yüksek olması maliyetleri artırmaktadır. Bu durum Tür‐
kiye’ye yapılan uçuşları cazip olmaktan çıkaran bir unsur olarak karşımıza
2 Bilindiği gibi, geceleme hizmeti, sayılan işletmelerde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen
tesiste günlük yatma‐barınma kalma hizmetidir. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinin
dışında ayrıca yemek, eğlence, spor, ütü, kuru temizleme gibi hizmetler de verilebilmektedir. Bu tür
hizmetler konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti kapsamı dışında tutulmuştur. Konakla‐
ma tesisinde verilen bu hizmetlerden geceleme hizmeti satın almaksızın yararlanılması halinde bu
hizmetler ayrıca tabi oldukları oranda vergilendirilecektir. Bunun yanı sıra, geceleme hizmeti satın
alanlara verilen bu hizmetlerin, konaklama tesisleri tarafından ayrıca faturalandırılması ya da
geceleme hizmetine ilişkin faturada, geceleme bedelinin dışında ayrıca gösterilmesi halinde de
indirimli oran uygulanmayacaktır (Turan 2007).
3 Örneğin, konaklama tesisleri tarafından verilen ve her şey dahil sistem olarak bilinen konaklama
hizmet türünde, tek bir fatura düzenlenmekte ve bu bedel içerisinde müşteri konaklama tesisinde
verilen hizmetlerin tamamından ya da pek çoğundan oda fiyatı kapsamında mutat olarak yararla‐
nabilmektedir. Böyle bir durumda müşteriye verilen hizmete uygulanan katma değer vergisi oranı
%8 olacak, ancak bu hizmete isabet eden alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi
tutarları konaklama tesisleri tarafından indirim konusu yapılamayacaktır.
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çıkmaktadır. Rakip turizm bölgelerinin üstünlüklerini daha da artırmamak için
bu konuda yasal düzenlemeler yapmak suretiyle havayolu taşıtlarının akarya‐
kıtlarına uygulanan dolaylı vergilerin azaltılması uygun olacağı düşünülmekte‐
dir. Bu konuda en güncel uygulama, charter uçak seferlerini cazip hale getirmek
için, bu uçaklara verilen benzin fiyatlarında azami yüzde 50ʹyi geçmemek üzere
indirim yapılması öngören yürürlüğe girecek uygulama olup, buna benzer
uygulamaların rakip ülke uygulamaları da dikkate alınmak suretiyle sürekli
gözden geçirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Türkiye’de turistlere uygulanan turizm literatüründe ayakbastı ücreti ola‐
rak bilinen yolcu servis ücretlerinde yüzde 25 oranında yapılan indirimle halen
15 dolar olan ayakbastı ücreti, 11.25 dolar düzeyine indirilmiştir (http://www.
haber3.com/haber.php?haber_id=212250). Aynı şekilde, kruvaziyer turizmine
yönelik limanlarda alınan ayak bastı ücretinin Ulaştırma Bakanlığı tarafından
yapılan indirimler sayesinde, iki yılda kruvaziyer turizminde yüzde 40, gelen
yolcu sayısında ise yüzde 135 artışa neden olduğunu ifade edilmektedir. Bu
bağlamda özellikle ayakbastı parası diye bilinen söz konusu uygulamanın rakip
turizm ülkelerindeki uygulamalar interaktif olarak izlenmek suretiyle sürekli
gözden geçirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir (http://www.radikal.com
.tr/ haber.php? haberno=180443).
Vergi teşviki açısından yukarıda sıralanan önerilere göre, yeni bir yaklaşım
olarak, Türk turizminde gelişmiş bölgelerdeki turizm faaliyetlerine KDV indi‐
rimi uygulamasının yanında, dövizli işlemlerin belgelendirilmesi koşuluyla
1990’lı yıllardakine benzer uygulama ile turizm gelirlerin ihracat sayılarak,
“gelirin örneğin %20’si oranında tutarın dönem gelir ve kurumlar vergisi ka‐
zancında istisna tutulmasına olanak sağlanması sayılabilir. Bununla birlikte
turizmde ciddi gelişme potansiyeline sahip ancak arzu edilen ölçüde gelişeme‐
miş turizm bölgeleri için “serbest turizm bölgesi” yaklaşımı ile uygulamada olan
serbest bölgelere tanınan tüm vergi kolaylıkların ve diğer teşviklerin uygulan‐
ması bu bölgelerin turizm faaliyetleri açısından çok kısa sürede gelişmesini
sağlayacaktır.
Turizm serbest bölgesi olarak, turizm kuşağı olarak adlandırılan ancak ge‐
lişmesi uzun yıllar alacak bölgeleri içine alan bir uygulamayla bu bölgelerin
çevreye duyarlı, yeşil kuşak projelerine uygun yeni turizm yatırımlarının geliş‐
mesine olanak sağlayacaktır. Bu doğrultuda bakıldığında dünya’da ilk defa
uygulanacak bu teşvik yöntemiyle Türkiye turizmde büyük bir atılım yapacağı
muhakkaktır.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Turizm vergilerinin oranlarında meydana gelen artışlara gösterdiği tepkilere
bakıldığında; vergilendirme sürecinde ele alınacak temel unsurlar, talebin fiyat
esnekliği ve otel odalarının arzının fiyat esnekliğidir. Eğer talep esnekse, turist‐
ler vergilerden dolayı fiyatlarda meydana gelen artışlara tepki gösterirler ve
ilave vergi ödememek için başka yerlere doğru yönelebilirler. Bu nedenle özel‐
likle rekabet durumlarında otel işletmeleri ilave konan vergileri müşterilerine
yansıtmazlar bu vergileri kendileri öderler. Eğer talep esnek değilse müşteriler
fiyat artışlarına tepki göstermeyeceklerdir ve oteller ilave vergileri maliyete
dolayısıyla turistlere yansıtmaktadırlar. Ancak turizm faaliyetlerinin vergilendi‐
rilmesinde, toplanan vergilerin seyahat ve turizm sistemini oluşturan faaliyetle‐
ri bozmaması, ekonomiyi oluşturan diğer sektörler incelenerek adaletli bir
şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Seyahat ve turizme yönelik sektörde uygu‐
lanan vergiler özel amaçlar hariç (çevre sorunları gibi) turistik talebini olumsuz
yönde etkilememelidir.
İndirilen KDV oranları, turizm işletmelerini kayıt dışı faaliyetlerden de alı‐
koyacağı, özellikle kayıt dışı istihdamın azaltılmasında vergi oranlarının düşü‐
rülmesinin önemli olduğu gibi turizm sektörü, genç insanların ilk iş tecrübeleri‐
ni elde etmesi konusunda da önemli ölçüde yararlıdır. Öte yandan, öğrencilere
part‐time iş olanağı sağlayarak eğitimlerini devam ettirmelerine de yardımcı
olmaktadır. Vergi oranlarının düşürülmesi, daha fazla genç insana çalışma
imkanı sağlayabilecektir.
Uluslararası rekabetin sürdürülebilirliği açısından da vergi oranlarının dü‐
şürülmesi önemlidir. AB ülkelerinde yüksek KDV oranları uygulanırken; çoğu
Akdeniz ülkesinde hiç KDV alınmamakta veya düşük oranda KDV uygulan‐
maktadır. Örneğin, Yunanistan Türkiye’ye yakın olan Ege adalarında konakla‐
ma ve yeme‐içme hizmetleri için %2 gibi oldukça düşük bir KDV oranı uygula‐
maktadır. Bu bağlamda turizm faaliyetlerine 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak
üzere uygulanan KDV oranın %8’e düşürülmesi oldukça doğru bir karar olma‐
sına rağmen hala rakip ülkelere göre yüksektir. Ayrıca turizm işletmelerinin bu
oranları indirimde kullanmadan fiyat farkı gibi düşünmeleri bu indirimden
beklenen faydayı sağlamayacaktır. Bu nedenle konaklama işletmeleri yöneticile‐
rinin uygulanan KDV indirimini çok iyi anlamaları ve yapacakları fiyatlandır‐
maları kendilerine avantaj yaratacak düzeyde belirlemeleri gerekmektedir.
Vergi teşviği açısından dövizli işlemlerin belgelendirilmesi kaydıyla turizm
gelirlerinin ihracat sayılarak, örneğin gelirin %20’si oranında tutarın dönem
gelir ve kurumlar vergisi kazancından istisna tutulması, turizmde ciddi gelişme
potansiyeline sahip ancak arzu edilen düzeyde gelişememiş turizm bölgeleri
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için serbest turizm bölgesi yaklaşımı ile uygulamada olan serbest bölgelere
tanınan tüm vergi kolaylıklarının ve diğer teşviklerin aynen uygulanmasının
uygun olacağı düşünülmektedir.
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Alabanda İncekemer Su Köprüsü
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Alabanda Kargı Kemeri Su Köprüsü

Magnesia Naipli‐Gümüşköy Geçgisi 1035
m’lik Su Köprüsünün Üstten Görünüşüȱ

Mylasa Su Köprüsü1

Hierapolis Karahayıt Geçgisindeki Su Köprüsü
Alinda Su Köprüsü

Tralleis Taşkemer Su Köprüsüȱ
Tralleis Taşkemer Su Köprüsüȱ
Şekil 4. Karia bölgesi su köprülerinden örnekler (2/2)ȱ

SONUÇ VE ÖNERøLER
Iasos Su Köprüsü

Keramos Su Köprüsü
Şekil 3. Karia bölgesi su köprülerinden örnekler (1/2)

Helenistik dönemden Klasik dönemin sonuna dek geçen 1400 yıllık dönem
boyunca farklı uygarlıklara sahne olmuş Anadolu’da, binlerce eskil yerleşim
yeri ve su yapısı bulunmaktadır. Bu su yapıları ve suyollarının turizm açısından
da çekici hale getirmesi gerekli ve yararlı bir uğraş olabilir. Gezerken öğrenmek
insanlara çekici gelebilir. Onlarca kilometre uzunluğundaki su iletim hatları
yanına yapılacak yürüyüş yollarıyla insanları geçmişe götürmek şansı
aranmalıdır.
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