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MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2021 / 36 
 

                         

           193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 94. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan ; Kamu idare ve 

müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, 

dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan 

etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı 

esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya 

hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur 

oldukları hükme bağlanmıştır.  

           Fıkranın (3) numaralı bendinde ise Kanunun 42.maddesi kapsamına giren Yıllara Sari (birden fazla 

takvim yılına sirayet eden) İnşaat ve Onarım İşleri dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen 

istihkak bedellerinden stopaj yapılacağı belirtilmiştir. 

Benzer düzenleme Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) tam mükellefiyette vergi kesintisi düzenleyen 

15.maddesi ile dar mükellefiyette vergi kesintisini düzenleyen 30. Maddesinde de yer almaktadır. 

Bahse konu hükümler uyarınca yapılması gereken vergi kesintisini oranları ise; 

              - GVK’nun  94. maddesine göre yapılacak stopajlar için 2009/14592 sayılı BKK ile, 

              - KVK’nun  15  maddesine göre yapılacak stopajlar için 2009/14594 sayılı BKK ile, 

              - KVK’nun  30  maddesine göre yapılacak stopajlar için 2009/14593 sayılı BKK ile, 

              belirlenmiş olup, bu oranlarda daha sonra BKK ve Cumhurbaşkanı Kararları ile değişiklikler 

yapılmıştır. 

              Yıllara sari inşaat ve onarım işleri nedeniyle yapılacak ödemelere anılan hükümlere ve BKK’na 

istinaden uygulanacak stopaj oranı en son %3 olarak belirlenmiş olup, uzun süredir bu oran 

uygulanmaktadır. 

               Anılan maddelerin verdiği yetkiye istinaden bu defa 4 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete ’de 

yayımlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemelerden 

her üç BKK’na istinaden yapılacak stopaj oranı %5 olarak yeniden belirlenmiştir. 

            Yeni stopaj oranı 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yapılan ödemelere uygulanacaktır. 

 

             Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararı Sirkülerimiz ekindedir. 

                                                            Saygılarımızla                       

 

            
EK: 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
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