
 

DENET SİRKÜLER 
Sayı : 2021/084 
 

 

Sirküler Tarihi : 23.06.2021 
Sirküler No   : 2021/084 
 
 
 
GECELEME HİZMETLERİNDE %1 İNDİRİMLİ KDV ORANI 
UYGULAMASI 31 TEMMUZ 2021 TARİHİNE KADAR 
UZATILMIŞTIR 
 
 
2007/13033 Sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer 
Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar (Karar)’ın 1 inci 
maddesinin birinci fıkrası ile KDV oranı, 
 

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi 
işlemler için,  %18 (genel oran) 

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1  
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8 

 
olarak tespit edilmiştir. 
 
Karara ekli II sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" 
bölümünün 25 inci sırasına göre; otel, motel, pansiyon, tatil 
köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme 
hizmetleri için %8 oranı uygulanmaktadır.  
 
Ancak bu Karara, 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen 
geçici 6 ncı madde ile bazı mal ve hizmetlerde KDV oranı 
01.01.2021 tarihine kadar %8 veya %1’e indirilmiş olup bu süre  
önce 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 31.05.2021 tarihine 
kadar daha sonra da 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 
30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Bu geçici madde kapsamında, 30.06.2021 tarihine kadar, 2007/13033 Sayılı ekli II 
sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 25 inci sırasında yer alan 
geceleme hizmetlerinde KDV oranı %1 olarak uygulanmaktadır. 
 
Mezkur süre bu defa da Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi 
Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 
4105) ile 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 
 
4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
 
Saygılarımızla. 
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