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SİRKÜLER NO: YORDAM–2021/S–30     İST. 02.06.2021 

 

KORONAVİRÜS SEBEBİYLE SÜRESİ UZATILAN VERGİ 

UYGULAMALARI 
 

COVID-19’un ilk başladığı dönemlerde vergi oranlarında indirimi gidilmiş, uygulama 

dönemi 31.07.2020 – 30.05.2021 olarak belirlenmişti. 02.06.2021 tarih 31499 nolu Resmi 

Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile bu süre 31 Temmuz 2021 tarihine 

kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda indirim yapılan vergi türleri ve oranlar aşağıda kısa 

belirtilmiş olup, daha önceden yayımlanan sirkülerlerimize atıfta bulunmuştur.  

 

 

a. Gayrimenkul Kiralamalarında Stopaj Oranı %10 olarak dikkate alınacaktır.  

 

Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.07.2020 – 30.05.2021 tarihleri 

arasında ticari veya mesleki faaliyetler için yapılan gayrimenkul kiralamalarında stopaj 

oranı, 31.07.2021 tarihine kadar %10 olarak uygulanacaktır. Bu oran bilindiği üzere 

%20 uygulanmakta idi. 

 

Belirlenen 01.06.2021 – 31.07.2021 dönemi için yapılan kira ödemelerinden stopaj oranı 

%10 uygulanacaktır. Bu dönemden sonraki süreleri kapsayan kira ödemelerinde genel 

olarak uygulanan %20 oranı dikkate alınacaktır. Devamlılık arz etmeyen ve bir kereliğine 

peşin, avans gibi 31.07.2020 döneminden sonraki süreleri kapsayan kira ödemelerinde 

stopaj oranı %20 olarak uygulanacaktır. 

 

Konuya ilişkin bilgilere 04.08.2020 tarih ve YORDAM–2020/S–43 sayı ile yayımlana 

sirkülerimizden faydalanılabilir. 

 

 

b. Bazı Mal Ve Hizmet Teslimlerinde KDV Oranları ; 

 

Özet olarak; 

 812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK'ya eklenen geçici 6 ncı 

madde uyarınca 31.05.2021 tarihine kadar KDV oranları indirilen mal ve 

hizmetlerdeki oran indirimi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 Konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki yüzde 1'lik indirimli KDV oranı 

uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olacaktır. 

Konuya ilişkin sirkülerimiz 05.08.2020 tarih ve YORDAM–2020/S–44 sayı ile 

yayımlanmıştır. KDV oran indirim yoğunlukla hizmet sektöründe uygulanmış olup, yeme-

içme, tamir-bakım, işyeri kiralama, organizasyon, kişisel bakım vb hizmetleri kapsamaktadır.  

Bu oranlar geçici olarak belirlenmiş olup, 01.01.2021 - 31.07.2021 döneminde belirlenen 

mal ve hizmet teslimlerine uygulanacaktır. 



 

KARTALTEPE MAH. OLGUNLAR SK. NO; 22/2 BAKIRKÖY/İST. 

  TEL:0 (212) 660 92 13      FAX: 0 (212) 660 92 23  

www.yordamdenetim.com  yordam@yordamdenetim.com 

2 

 

KDV Oranı % 8 Uygulanacak Mal ve Hizmet Teslimleri 
 

- Ġşyeri kiralama hizmeti,  

- Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,  

- Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,  

- Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,  

- Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,  

- Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, 

- Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,  

- Halı ve kilim yıkama hizmetleri,  

- Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),  

- Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, 

klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),  

- Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar 

vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),  

- Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi 

ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),  

- Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),  

- Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),  

- Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 

- Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,  

- Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri, 

- Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk 

ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),  

- Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler 

hariç),  

- Ekli II sayılı listenin “B) DĠĞER MAL VE HĠZMETLER” bölümünün 24 üncü sırası 

kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri AÇIKLAYICI BĠLGĠ NOTU (alkollü içeceklere 

isabet eden kısmı hariç),  

- Yolcu taşımacılığı hizmetleri,  

- Ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERĠ” bölümünün 4 üncü sırasında yer alan mallar 

hariç olmak üzere, 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Ġstatistik 

Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu fasılında yer alan süs 

bitkileri ile çiçek teslimlerindeki  

KDV oranları, 31/07/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçici olarak %8’e 

indirilmektedir.  
 

KDV Oranı % 1 Uygulanacak Mal ve Hizmet Teslimleri 
 

Aynı Karar ile ayrıca ekli II sayılı listenin “B) DĠĞER MAL VE HĠZMETLER” bölümünün; 

- 16 ncı sırasında yer alan sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,  

- 24 üncü sırasında yer alan yeme-içme hizmetleri,  

KDV oranları, 31/07/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçici olarak %1’e 

indirilmektedir. 

 

 

SAYGILARIMIZLA, ..... 
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30.04.2021 tarih 31470 nolu Resmi Gazete Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı 

 

–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 

Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931) 

 

 

02.06.2021 tarih 31499 nolu Resmi Gazete Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları 

–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 

Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062) 

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine 

İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 

Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına 

İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063) 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-16.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-16.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210602-21.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210602-21.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210602-22.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210602-22.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210602-22.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210602-22.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210602-22.pdf

