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BAZI MAL TESLI MLERI  I LE HI ZMETLERDE GEÇI CI  
SÜ REYLE KDV I NDI RI MI  YAPILDI.  
KI RA Ö DEMELERI NDEKI  STÖPAJ ÖRANI DA YIL SÖNÜNA 
KADAR %10 ÖLARAK ÜYGÜLANACAK 

I. GİRİŞ 

Cumhurbaşkanınca 31.07.2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2811, 2812 ve 2813 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararları ile iş sözleşmesinin fesih edilememesine  ilişkin süre uzatılmış, bazı mal 

teslimi  ve hizmetlerde yıl sonuna kadar KDV indirimi yapılmış; yine işyeri kira stopajı oranı yıl sonuna 

kadar %10’a düşürülmüştür. 

II. HER TÜRLÜ İŞ VE HİZMET SÖZLEŞMESİ 17.09.2020 TARİHİNE KADAR FESH 

EDİLEMEYECEK 

4857 İş Kanunun geçici 10. maddesine göre bu Kanunun; 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) 

numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına 

uymayan haller  ve benzeri sebepler , belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, 

işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her 

türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez. 

Anılan kanun  maddesinin Cumhurbaşkanına verdiği yetkiye istinaden, Cumhurbaşkanınca yayımlanan 

kararla 14.08.2020 tarihinde dolan süre bir ay daha uzatılarak 14.09.2020 tarihinde kadar uzatılmıştır.   

III. İŞYERİ STOPAJ ORANLARI YIL SONUNA KADAR  %10’A DÜŞÜRÜLDÜ  

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94 ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 15. maddelerinde yer 

alan ve; gerçek kişilere, vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere, kooperatiflere, yabancı devletlere, 

yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait olup diplomatik statüsü bulunmayan 

gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden yapılacak stopaj oranı  

01.08.2020 tarihinden itibaren %10 olarak uygulanacaktır. Söz konusu stopaj oranı 01.08.2020-

31.12.2020 tarihleri arasında yapılacak kira ödemeleri için geçerli olup 01.01.2021 tarihi itibariyle eski 

stopaj oranı uygulanmaya devam edilecektir. 

IV. BAZI MAL TESLİMLERİ İLE HİZMETLERE UYGULANAN KDV ORNALRINA YIL 

SONUNA KADAR İNDİRİM YAPILDI 

3065 sayılı Kanunun 28. Maddesinin Cumhurbaşkanına verdiği yetkiye istinaden 2007/13033 sayılı 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara geçici 6 

madde eklenerek 01.08.2020-31.12.2020 tarihleri aralığında teslim edilecek bazı mallar ile ifa edilecek  

hizmetlerde KDV oranı geçici olarak düşürüldü. 

Buna göre normal oranda (%18) KDV’ye tabi olup %8 oranına düşürülen mal ve hizmetler aşağıda 

olduğu gibidir. 

1. İş yeri kiralama hizmeti, 

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

3. Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, 

4. Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, 

5. Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, 

6. Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, 
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7. Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri, 

8. Halı ve kilim yıkama hizmetleri, 

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

10. Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, 

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

11. Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) 

bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 

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

kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 

13. Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 

14. Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 

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

16. Müzik aletlerinin bakım ve onarımı, 

17. Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri, 

18. Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve 

döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 

19. Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç), 

20. Genel orana tabi yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), 

21. Yolcu taşımacılığı hizmetleri,  

22. Genel orana tabi süs bitkileri ile çiçek teslimleri. 

Bu hizmetlerle beraber sunulan malzemeler ise bu indirim kapsamında değil. 

Diğer taraftan %8 oranından KDV hesaplanan aşağıdaki hizmetler için ise yıl sonuna kadar %1 

oranında KDV hesaplanacaktır. 

1. Konaklama hizmeti,  

2. Düşük oranda KDV’ye tabi yeme-içme hizmetleri, 

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

 

Bilgilerinize sunulur. 

Saygılarımızla, 
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