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                  İstanbul, 30 Temmuz 2021 
 

 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2021 / 132 
 

 

                         
  

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddelerinde; “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 çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) 

nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir/kurumlar vergilerine mahsuben tevkifat 

yapmaya mecbur oldukları.” hükme bağlanmıştır. 

 

Anılan madde hükümleri uyarınca Gelir Vergisi Kanunu’na göre yapılacak stopaj oranları en son 

2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile, Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre yapılacak stopaj 

oranları ise en son 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile belirlenmiştir. 

 

31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;  

 

1. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 2009/14592 sayılı 

BKK’nın eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

                 ‘‘ 5. a)   70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %10, 

 

        b) Vakıflar ( mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması 

karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10, 

 

     c)  Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait 

diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan 

kira ödemelerinden %10,’’ 

 

2. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 2009/14594 

sayılı BKK’nın eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

 

                    ‘‘ 2- Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira 

ödemelerinden  %10.’’ 

 

      Belirlenen stopaj oranları (%10) 31/12/2020 tarihine (bu tarih dâhil) kadar nakden ya da 

hesaben yapılacak ödemelere uygulanmak üzere, 31 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.(Bakınız,2020/111 sayılı Sirkülerimiz.) 

1/8/2021- 30/9/2021 Döneminde ve Bu Dönemlere İlişkin Olarak Yapılacak Kira 
Ödemelerine Uygulanacak Stopaj Oranı %10 Olarak Belirlenmiştir. 
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      Daha sonra 23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile bahse konu ödemelere uygulanacak stopaj oranı 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 

%20 olarak belirlenmiştir. 

     Bununla birlikte, aynı Kararla 2009/14592 ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 

Kararlara eklenen aşağıdaki geçici 2.maddeler ile, 1/1/2021 tarihinden itibaren 31/5/2021 tarihine kadar 

(bu tarih dâhil) VE BU DÖNEMLERE İLİŞKİN OLARAK yapılan ödemelere uygulanmak üzere, bahse 

konu ödemelerden yapılacak stopaj oranının %10 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.(Geçici 

2.maddelerin hükümleri 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bakınız,2020/178 sayılı Sirkülerimiz.) 

 

      “GEÇİCİ MADDE 2- 1/1/2021 tarihinden 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan 

ödemelerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (a),(b) ve (c) bentlerinde 

yer alan oranlar %10 olarak uygulanır.”    

 

      “GEÇİCİ MADDE 2- 1/1/2021 tarihinden 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan 

ödemelerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan oran  %10 olarak 

uygulanır.”    

 

      Öte yandan 2 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 4063 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile; bahse konu geçici 2. maddelerde yer alan “31/5/2021” ibareleri “31/7/2021” şeklinde 

değiştirilmek suretiyle indirimli stopaj oranı uygulama süresi 2 ay uzatılmıştır. 

 

       4063 sayılı Karar 1/6/2021 tarihinden 31/7/2021 tarihine kadar (bu tarih dahi) ve BU 

DÖNEMLERE İLİŞKİN yapılan ödemelerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.(Bakınız,2021/87 sayılı Sirkülerimiz.) 

 

  Bu defa, 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile; bahse konu geçici 2. maddelerde yer alan “31/7/2021” ibareleri “30/9/2021” şeklinde 

değiştirilmek suretiyle indirimli stopaj oranı uygulama süresi 2 ay daha uzatılmıştır. 

 

4311 sayılı Karar 1/8/2021 tarihinden 30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dahi) ve BU 

DÖNEMLERE İLİŞKİN yapılan ödemelerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

      

       Anılan Karar Sirkülerimiz ekindedir. 

 

 

 

     Saygılarımızla 

 

 
 
 

EK: 4311 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
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