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Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin Geçici Süreli Olarak Düşürülen KDV 

Oranları ile Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj 

Oranının Uygulama Süresi Uzatılmamış ve Eski Oranlar Tekrar 

Uygulanmaya Başlanmıştır 

31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 

gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı ve kooperatiflere ait 

taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri üzerinden hesaplanması 

gereken tevkifatın oranı %20’den %10’a düşürülmüştü. Akabinde, söz konusu indirimli 

tevkifat oranının geçerlilik süresi;  

 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3319 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı” ile 31.05.2021 tarihine, 

 02.06.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “4063 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile 31.07.2021 tarihine,  

 30.07.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “4311 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı” ile de 30.09.2021 tarihine  

kadar uzatılmıştı. 

Öte yandan, 31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2812 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı” ile, işyeri kiralamaları, otel konaklamaları, catering servisleri 

ve yolcu taşımacılığı hizmetleri gibi çok sayıda mal ve hizmetin tabi olduğu katma 

değer vergisi (KDV) oranlarında 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere indirime 

gidilmişti.  

Akabinde, ilgili mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranlarındaki indirimlerin uygulama süresi; 

 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3318 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı” ile 31.05.2021 tarihine, 
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 02.06.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “4062 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı” ile 31.07.2021 tarihine, 

 30.07.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “4312 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı” ile de 30.09.2021 tarihine 

kadar uzatılmıştı.  

Bugün itibariyle, yukarıda belirtilen indirimli KDV oranları ile gayrimenkul 

kiralamalarındaki indirimli stopaj oranı uygulamalarına ilişkin herhangi bir süre uzatımı 

söz konusu olmamıştır. Buna göre, 01.10.2021 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen oranlar 

tekrar geçerli hale gelmiş bulunmaktadır: 

1. KDV Oranı %18 Olarak Uygulanacak Mal ve Hizmetler 

 İşyeri kiralama hizmeti 

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

 Düğün, nikâh, 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, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç) 
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 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) 

 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 gibi) ile lokanta, 

içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde sunulanların dışında kalan yeme-

içme hizmetleri (Alkollü içeceklere isabet eden kısımlar %18 oranında KDV’ye 

tabidir. Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, 

taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerlerde sunulan yeme-içme 

hizmetleri indirimli KDV oranından yararlanmamıştır.) 

 Yolcu taşımacılığı hizmetleri 

 Hindiba bitkisi ve kökleri, köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar, meyveleri 

veya sert kabuklu meyveleri yenilen ağaçlar, çalılar (aşılı veya aşısız), mantar 

miselleri, ananas fidanı ve sebze ve çilek fideleri hariç olmak üzere, 1951 sayılı 
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Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük 

Tarife Cetvelinin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri 

2. KDV Oranı %8 Olarak Uygulanacak Mal ve Hizmetler 

  Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri 

  Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, 

birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere 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 gibi), lokanta, içkili lokanta, kebapçı 

ve benzeri yerlerde sunulan yeme-içme hizmetleri  

  Geceleme hizmetleri; Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama 

tesislerinde sunulan geceleme hizmeti  

3. Gayrimenkul Kiralamalarında Geçerli Stopaj Oranı 

01.10.2021 tarihi itibariyle gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı ve 

kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri 

üzerinden %20 oranında tevkifat yapılacaktır.     

             

                                    Saygılarımızla, 


