
ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 

Halaskargazi Cad. No:113 Kat: 8 Osmanbey Şişli İstanbul 
info@erisymm.com  www.erisymm.com 

 

 

İstanbul, 31.07.2020 

DUYURU 482 

 

Konu: Kısa çalışma ödeneğinin ve iş sözleşmesi fesih yasağının süresinin uzatılması ile yıl 

sonuna kadar uygulanmak üzere kira stopaj oranında ve kimi hizmetlerin KDV oranında yapılan 

indirimler hk.   

 

1. Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 1 Ay Daha Uzatıldı  

 

Hatırlanacağı üzere DUYURU 477’de kısa çalışma ödeneğinin süresinin 1 ay uzatılmasına 

ilişkin 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı hakkında bilgi verilmişti. 

 

Bu defa 31.07.2020 Tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeni Koronavirüs 

(Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı 

Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin 

Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2810) ile aşağıdaki karar verilmiştir. 

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar 

çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel 

durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa 

çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 

2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu Karar ile uzatılan bir aylık 

süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatılmıştır. 

 

2. İş Sözleşmesi Feshi Yasağı 17.09.2020 Tarihine Kadar Uzatıldı  

17.04.2020 Tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs 

(Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İş Kanununa eklenen Geçici Madde 10 uyarınca 

İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (17.04.2020 tarihinden) itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin 

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 feshedilemeyeceği hüküm altına alınmıştı (Bakınız DUYURU 470-481). 

Söz konusu hükmün geçerlilik süresi olan 17.07.2020 tarihi, 2707 sayılı Cumhurbaşkanı 

kararı ile 1 ay uzatılmıştı (DUYURU 477). Bu defa 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2811 sayılı  “22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin 

Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/8/2020 Tarihinden İtibaren Bir Ay Uzatılması 

Hakkında Karar” ile geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 

17/8/2020 tarihinden itibaren bir ay uzatılmasına, mezkûr Kanunun geçici 10 uncu maddesinin 

dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir. 

mailto:info@erisymm.com
http://www.erisymm.com/


2 

ERİŞ YMM LTD ŞTİ 

Halaskargazi Cad. No:113 Kat: 8 Osmanbey Şişli İstanbul 

info@erisymm.com  www.erisymm.com 

 

 

3. Gerçek Kişilerden İşyeri, Taşıt Kiralamalarında Uygulanan Gelir Vergisi Stopaj 

Oranı Yıl Sonuna Kadar Geçerli Olmak Üzere %20’den %10’a Düşürüldü 

 

31.07.2020 Tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “193 Sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 

2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 

2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 

(Karar Sayısı: 2813)” kapsamında 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) nakden veya hesaben 

yapılacak kira ödemelerinde gelir-kurumlar  vergisi stopaj oranı %20’den %10’a düşürülmüştür.  Söz 

konusu oranı düşürülen stopaja konu ödemeler ve 31.12.2020 tarihine kadar uygulanacak oranlar 

aşağıda belirtilmiştir. Karar yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca  

 

70 inci maddede yazılı mal ve hakların1 ( arazi, bina, motorlu taşıt, makine, hak, gemi vb.)  

kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 10, 

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

bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10, 

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

diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira 

ödemelerinden % 10 

Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca 

Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden 

% 10,” 

 

 
1 1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, 

madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve 

teferruatı; 

2. Voli mahalleri ve dalyanlar; 

3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve 

döşemeleri; 

4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar; 

5. (3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen bent) Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira 

beratının mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti 

farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, 

sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki 

kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de 

gayrimenkul sermaye iradı sayılır.); 

6. (202 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle değişen bent) Telif hakları (bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları 

tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır); 

7. (202 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle değişen bent) Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına 

bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları; 

8. (3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen bent) Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve 

tesisat ile bunların eklentileri. 
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4. Yıl Sonuna Kadar KDV Oranı Düşürülen Hizmetler 

31.07.2020 Tarih ve 31202 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mal ve Hizmetlere 

Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Karar (Karar Sayısı: 2812) uyarınca; 

• Aşağıdaki hizmetlerde KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %18’den 

%8’e düşürülmüştür. 

a) İşyeri kiralama hizmeti, 

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

e) 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), 

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 fasılında yer alan 

süs bitkileri ile çiçek teslimleri. 

 

• Yine Karar uyarınca yeme-içme, sinema-tiyatro- müze girişleri ile konaklama 

hizmetlerinde   KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8’den %1e düşürülmüştür. 

Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş.                                                                                                 
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