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                  İstanbul, 2 Haziran 2021 
 

 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2021 / 88 
 
 

 

                         

  
30 Aralık 2007 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları Kararname eki listeler itibariyle aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir. (Bakınız 2007/84 Sayılı Sirkülerimiz) 

- Kararname Eki (I) Sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, 

- Kararname Eki (II) Sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, 

- Kararname Eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer alanlar dışındaki vergiye tabi işlemler için %18  

Öte yandan K.D.V. Kanununun 28. maddesinin verdiği yetkiye istinaden KDV oranı Bakanlar 

Kurulu’nca (Cumhurbaşkanı’nca) %1 ila %40 arasında olmak üzere (muhtelif mal ve hizmetler ile bazı 

malların perakende safhaları için farklı olabilecek şekilde) yeniden belirlenebilmektedir.  

K.D.V. Kanununun 28. maddesindeki yetkiye istinaden 31 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete’ de 

yayımlanan 2812 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2007/13033 sayılı BKK’na eklenen geçici 6.madde ile; 

 

1. Aşağıda Sayılan Teslim ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranı 31.12.2020 Tarihine Kadar  

(Bu Tarih Dahil) %8’e İndirilmiştir. 

a) İşyeri kiralama hizmeti, 

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

c)  Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, 

ç)      Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler. 

d)  Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, 

                   e)  Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, 

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

 g)  Halı ve kilim yıkama hizmetleri, 

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

h)  Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, 

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

Bazı Teslim Ve Hizmetlere Uygulanacak İndirimli KDV Oranının Uygulama 
Süresi Uzatılmıştır. 
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ı)  Tüketici elektroniği ürünlerinin(TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) 

bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 

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

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

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

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

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

m)   Müzik aletlerinin bakım ve onarımı, 

n)  Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri, 

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

ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 

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

hariç), 

p)  Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırası kapsamı 

dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), 

r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri, 

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

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

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

bitkileri ile çiçek teslimleri, 

 

2. Aşağıda Sayılan Teslim ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranı 31.12.2020 Tarihine Kadar 

(Bu Tarih Dahil) %1’e İndirilmiştir. 

 

a) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 16 ncı sırasında yer alan 

giriş ücretleri, 

b) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırasında yer alan 

yeme-içme hizmetleri, 

c) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER’' bölümünün 25 inci sırasında yer alan 

geceleme hizmetleri, 

 

Yapılan değişiklik 31 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bakınız,2020/110 sayılı 

Sirkülerimiz) 

 

Daha sonra 23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile bahse konu geçici 6. maddede yer alan “31/12/2020”  ibareleri “31/5/2021”  şeklinde 

değiştirilmek suretiyle madde kapsamı teslim ve hizmetlere ilişkin indirimli KDV oranı uygulama süresi 
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2021 yılı Mayıs ayı sonuna kadar uzatılmıştır. (Değişiklik geçici 6.madde ile belirlenen süre sonu olan 

1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bakınız,2020/177 sayılı Sirkülerimiz.) 

 

 NOT: 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Karara eklenen geçici 8.madde ile de 

Covid-19 aşılarına uygulanacak KDV oranı 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %1’e indirilmiştir.   

 

Bu defa 2 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

ile bahse konu geçici 6. maddede yer alan “31/05/2021”  ibareleri “31/7/2021”  şeklinde değiştirilmek 

suretiyle madde kapsamı teslim ve hizmetlere ilişkin indirimli KDV oranı uygulama süresi 2021 yılı 

Temmuz ayı sonuna kadar uzatılmıştır. (Süre uzatımı 1/6/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.) 

 

             Öte yandan, geceleme hizmetlerinde uygulanacak indirimli (%1) KDV oranı 30 Nisan 2021 

tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/6/2021 tarihine kadar 

uzatıldığından dolayı (bakınız,2021/69 sayılı Sirkülerimiz.),bahse konu geçici 6. Maddenin ikinci fıkrasının 

geceleme hizmetlerine ilişkin (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 

 
  
         Anılan Karar Sirkülerimiz ekindedir. 

 

 

 

 

     

 

     Saygılarımızla 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK: 4062  sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
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