
 

  

 

Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar Sayısı: 2813) 

31.12.2020 Tarihine Kadar İşyeri Kira Stopajı %10’a indirilmiştir. 

Duyuru No: 2020/51 

İstanbul 04.08.2020 

 

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na 

göre uygulanan işyeri kira stopajı oranları %10’a indirilmiştir. 

Karar metni aşağıdaki gibidir. 

“193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 

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 

ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda 

değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanununun 

94 üncü ile 5520 sayılı Kanununun 15 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

30 Temmuz 2020 

Recep Tayyip ERDOĞAN 

CUMHURBAŞKANI 

30/7/2020 TARİHLİ VE 2813 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ 

KARAR 

MADDE 1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat 

nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 

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,” 

MADDE 2- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi 

kesinti oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki 

Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“2- Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira 

ödemelerinden % 10,” 

MADDE 3- 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara 

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 



 

  

 

“GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddeyi ihdas eden Kararın 5 inci maddesinde belirtilen tarihi 

(31/12/2020) izleyen günden itibaren nakden veya hesaben yapılan ödemelerde, bu maddeyi 

ihdas eden Karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranlan uygulanır.” 

MADDE 4- 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara 

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddeyi İhdas eden Kararın 5 inci maddesinde belirtilen tarihi 

(31/12/2020) izleyen günden itibaren nakden veya hesaben yapılan ödemelerde, bu maddeyi 

İhdas eden Karardan önce yürürlükte olan tevkifat oram uygulanır.” 

MADDE 5- Bu Karar, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) nakden veya hesaben yapılan 

ödemelerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.” 
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