
 

Tel: (+90 0212) 279 18 95 (pbx) | Fax: (+90 0212) 279 18 91 www.universalpartners.com.tr  | 
Gürsel Mahallesi  İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis No: 29 - 151  Kağıthane  İstanbul / TÜRKİYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayı : 2020 / VERGİ / 63 

Konu : Bazı Mal ve Hizmet Teslimlerinde Uygulanan KDV Oranlarının Uygulama Süreleri  

             Uzatıldı. 
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23.12.2020 tarihli, 31343 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 3318 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

24.12.2007 tarihli 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal Ve Hizmetlere 

Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 6 ncı maddesinde yer alan 
31.12.2020 ibareleri 31.05.2021 olarak değiştirilmiştir.  

 

 

Buna göre; 31.07.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen mal ve hizmet teslimleri için uygulanan 
KDV oranları 31.05.2021’e (bu tarih dahil) kadar geçerli olacaktır. 

 

SEKTÖRLER/HİZMET HİZMET GRUPLARI 

31.07.2020’DEN 
ÖNCE 

UYGULANAN 
ORAN 

31.05.2021’E 
KADAR 

UYGULANACAK 
ORAN  

KİRALAMA 
İşyeri kiralama hizmetleri 18% 8% 

TAŞIMACILIK 
Yolcu taşımacılığı hizmetleri 18% 8% 

YEME-İÇME, 
ORGANİZASYON VE 

EĞLENCE 

Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan 
yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri bünyesindeki 
lokantalarda verilen yeme içme hizmetleri (alkollü içeceklere 
isabet eden kısım hariç) (Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans 
salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve 
benzeri yerler hariç ) 18% 8% 

Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan 
yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri bünyesindeki 
lokantalar haricindeki yerlerde verilen yeme içme hizmetleri 
(alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç) (Gazino, açık hava 
gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, 
birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç ) 8% 1% 

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama 
tesislerinde sunulan geceleme hizmeti 8% 1% 

Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri 8% 1% 

Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş 
ücreti 18% 8% 

Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarına verilen hizmetler 18% 8% 

MUHTELİF ESNAF 
HİZMETLERİ 

Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen 
hizmetler 18% 8% 

Ayakkabı ve deri eşyalarının onarımı ile ayakkabı boyama 
hizmetleri 18% 8% 

Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil 
ürünlerini ütüleme hizmetleri 18% 8% 

Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık 
hizmetleri 18% 8% 

Halı ve kilim yıkama hizmetleri 18% 8% 
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BAKIM ONARIM 
HİZMETİ 

Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve 
tamiratı   18% 8% 

Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve 
temizlik hizmetleri (malzemeler hariç)   18% 8% 

Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı 
(malzemeler hariç)   18% 8% 

Evde kullanılan elektrikli cihazların bakım ve onarımı 
(malzemeler hariç)   18% 8% 

Tüketici elektroniği ürünlerinin bakım onarımı (malzemeler 
hariç)   18% 8% 

Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin bakım ve onarımı 
(malzemeler hariç)   18% 8% 

Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)   18% 8% 

Mobilya ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler 
hariç)   18% 8% 

Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve 
onarımı (malzemeler hariç)   18% 8% 

Müzik aletlerinin bakım ve onarımı   18% 8% 

Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması 
hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve 
onarımı (malzemeler hariç) 18% 8% 

ÇİÇEKÇİLİK 
Gümrük Tarife Cetveli 6 nolu faslında yer alan süs bitkileri ve 
çiçekler 18% 8% 

 
 

 

3318 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi vergi@universalpartners.com.tr 

adresine gönderebilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-18.pdf

