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ÖN YAZI VE SUNUŞ 

Ülkemizi yönetenler kısa sürede piyasa hareketliliği temin için en etkili sektörün 

inşaat sektörü olduğunda birleşmektedirler. 

Gerçekten de son yirmi yıldan beri kendi içerisinde belirli bir tempo ile değişen 

ve gelişen sektör, yerel yönetimlerin güçlenmesi, imar konularında karar verecek 

yetki ve inisiyatife sahip olması sonucunda 2015 yılı şartlarında tahmin ve 

hayallerin ötesine taşarak farklı bir Türkiye’nin oluşmasında büyük etken 

olmuştur. 

Özellikle “ kentsel dönüşüm “ yasasının uygulamaya konulmasında gereke devlet, 

gerek mahalli idareler ve gerekse sektörü omuzlarında taşıyan inşaat 

müteahhitlerinin olağanüstü çabaları amaçlanan ve hedefe uyum sürecini çok 

kısaltmıştır. 

Bir tarafta sektörün öteden beri asıl oyuncuları olan inşaat müteahhitleri ve 

onların kurumsal yapıları, diğer tarafta başka sektörlerde elde ettiği başarı ve 

birikimlerini inşaat sektöründe değerlendirmek isteyen ve ciddi kaynaklarla 

hareket eden yeni oyuncular, yine ülkenin başka yörelerinde lokal(mevzii) olarak 

faaliyetini sürdürür iken daha verimli bir çalışma alanı oluşturmak için kentsel 

dönüşümün yüksek gelir temin eden bölgelerine hücum eden yeni olmayan, 

ancak yeni alanlara kayan oyuncular. 

Bütün bunlar kendi kulvarında büyük gayretler içinde kentlerin siluetini 

değiştirir iken özellikle sektörün hem mali idare hem de toplum nazarında ciddi 

ölçülerde “ vergi kayıp ve kaçağının “ olduğu bir sektör olarak nitelendirilmesi ve 

yaratılan artı değer (rant) yönünden yeniden gözden geçirilerek vergiye tabi 

tutulması çalışmaları, zaten bizim çalışma alanımıza giren konuların yeniden ve 

bir daha gözden geçirilmesi, hatta bu konuda özellikle taahhüt işi yapan şahıs, 

kurum ve kuruluşların yararlanabileceği bir rehberin hazırlanmasında yarar 

olacağını düşündük. 

Bu düşünce ışığında konuları anlaşılmaz halde mali terim ve yasa numaraları 

vererek ancak belirli bir meslek grubuna hitap eder bir tarzdan çıkarıp, artık 

yeterli bilgi ve donanıma sahip işveren ve bu konumda personel istihdam eden 

sektör yöneticilerine hitap eder bir yolu izlemenin daha uygun olacağını 

hedefledik. 

Hele son zamanlarda gerçekleşen inşaatların muhasebesini yapan Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler ve Katma Değer Vergisi İadesi çalışmalarını 

yoğunlaştıran Yeminli Mali Müşavirler ileride karşılaşabilecekleri mali sorunların 



4 
 

üstesinden gelebilmek için birden fazla inşaatta konut, ofis, işyeri vb. ürünlerin 

maliyetlendirme ve buna bağlı olarak belirli vergisel ödevlerin yerine getirilmesi 

ve yine belirli şartlar çerçevesinde devletten hak ettikleri “ Katma Değer Vergisi 

İadeleri “ için özenli bir muhasebe altyapısı, kurumsal bir sistematik uygulamak 

zorundadırlar. 

Çoğu kez gördüğümüz yapılan çalışmalarda devletin haberi olmasın, düşük vergi 

matrahları ile konuyu sonlandıralım şeklinde hareket eden mükelleflerin bir 

müddet sonra sıkıntı yaşayabileceklerini söylemek işgüzarlık olmasa gerekir. 

Konunun ne kadar önemli olduğunu anlatmak için sayfalar dolusu yazıp çizmeye 

gerek olmadan mükellefiyeti olan ve bu sektörde gelecek arayan kurum ve 

kuruluşlara tek bir sözümüz var. 

 “ DOĞRUDAN AYRILMAYIN, DOĞRUDAN ON SANTİM AYRILDINIZ MI YANLIŞA 

ON SANTİM DAHA YAKLAŞMIŞ OLURSUNUZ. “ 

Bu kitap; ciddi, titiz ve gayretli bir çalışma sonucunda, vergi (Gelir Vergisi, 

Kurumlar Vergisi vs.) konularında danışmanlığını yaptığımız ve Katma Değer 

Vergisi İadesi konusunda da çalışmalarını yürüttüğümüz kurum ve kuruluşlara 

destek ve rehber olması bakımından hazırlanmış ve ücretsiz olarak sunulmuştur. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında bana destek olan ve uygulama da karşılaştıkları 

sorunları dile getirmek sureti ile ufkumu açan meslektaşlarıma teşekkür ederim. 

Mehmet Erdem Perek    -S.M. Mali Müşavir 

Sevcan Yenipınar Keskin    -S.M. Mali Müşavir 

Mahmut Han                           -S.M. Mali Müşavir 

Ayten Kaya     -S.M. Mali Müşavir 

Nilüfer Sallakçı                      -S.M. Mali Müşavir 

Melih Bayçu                            -S.M. Mali Müşavir 

Hamdi Erkut Perek -Bilişim Uzmanı 
 

Ve diğer asistan ve yardımcı arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

                                                                         Hasan Şükrü PEREK 

                                                                     YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 

                                                                SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ 
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I.İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN VERGİLENDİRİLMESİ 
 
İnşaat; imal ve inşa sonucu elde edilen yapılar veya binalardır. Son yıllarda 
ekonominin lokomotifi olarak öne çıkan önemli bir sektör olmuştur. 
 
Gayrimenkul; sabit olan, bir yen bir yere taşınması mümkün olmayan eşya veya 
maldır. Türk Medeni Kanunu’na göre gayrimenkul mallar üç gruba ayrılmıştır.  
 
Bunlar; araziler, tapu siciline kayıtlı bağımsız yapılar ve madenler olarak 
sıralanmıştır. 
 
İnşaat ve gayrimenkul sektörü; katma değer yaratan çok fonksiyonlu, çok 
özellikli ve çok vergili bir sektördür. 
 
Şöyle ki; Sektörün vergilendirilmesi iki şekilde işlemektedir. Birincisi; 
gayrimenkul alım/satımı işi ile uğraşılması halinde vergilendirme. İkincisi, inşaat 
sektöründe imal ve inşa sonucu elde edilen yapıların imali inşası ve satışı 
aşamalarındaki vergilendirme işlemidir. 
 
Sektör, aşağıda sayılan vergilerin muhatabıdır; 
 

➢ Gelir Vergisi, 
➢ Kurumlar vergisi, 
➢ Katma değer Vergisi, 
➢ Harçlar 

 
A. GELİR/KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN 
 
1. Ticari Kazanç Veya Kurum Kazancının Doğuşu 
 
Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi kanununa göre ticari veya kurum kazancı iki 
şekilde doğmaktadır. Ticari kazancın tespitinde önem arz eden iki unsur; 
tahakkuk ve dönemsellik ilkesidir. 
 
Gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devri esas itibariyle gayrimenkulün tapuda 
alıcı adına tescil edilmesi ile gerçekleşmektedir. 
 
Buna göre, bağımsız birimlerin devrine kadar geçen süre hasılatın henüz belli 
olmadığı süre olduğu için bağımsız bölümlerin devrinin gerçekleştiği dönemde 
kazanç tahakkuk etmektedir. 
 
Müteahhide verilecek arsa üzerine yapılan dairelerin inşası tamamen bitmedikçe, 
müteahhit açısından maliyet kesinlik kazanmayacaktır. Arsanın müteahhide 
devri ve müteahhidin inşaat maliyetini yansıtmasıyla emsal bedel üzerinden iş 
tamamlanmış olacaktır. İnşaatın devamı süresinde alınan bedeller avans 
niteliğinde değerlendirilecektir. Bağımsız birimlerin üçüncü kişilere devri ile 
hasılat teşekkül edecektir. 
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2. Gelir Vergisi Yönünden 
 
Gelir Vergisi Kanunu (GVK) mükerrer madde 80’e göre, bir gayrimenkul, edinim 
(iktisap) tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılırsa oluşan kazanç 
“değer artış kazancı” olarak vergiye tabi olacaktır. Beş yıl geçtikten sonra satılan 
bir gayrimenkulden elde edilen kazanç ise tutarı ne olursa olsun vergiye tabi 
olmayacaktır. Değer artış kazancının hesabında iktisap bedeli, söz konusu 
gayrimenkulün iktisap edildiği dönem ile elden çıkarıldığı dönem arasındaki ÜFE 
endeksindeki artışa göre arttırılarak tespit edilecektir. Bu artırımın yapılabilmesi 
için söz konusu endeks artışının en az %10 ve üzerinde olması zorunludur. Bu 
maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, 
bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, 
devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder. 
 
Gerçek kişilerce bir takvim yılı içinden birden fazla gayrimenkul alım satım 
işlemi yapılması Maliye İdaresi tarafından ticari faaliyet olarak, elde edilen 
kazançlar ticari kazanç olarak değerlendirilebilmektedir. Burada tartışmalı olan 
husus “ticari organizasyon”, “sermaye” ve “devamlılık” unsurlarının tespitidir. Bu 
hususlar tartışmalı olsa da, uygulamada bir takvim yılı içinden birden fazla 
(bilhassa 3-4 defadan fazla) gayrimenkul satımı yapılması ticari kazanç elde 
edildiği eleştirişini doğurabilecektir. Hatta takvim yılı içinde bir kez olsa dahi, 
birbirini takip eden yıllarda gayrimenkul satımları varsa ticari faaliyet yapıldığı 
eleştirisi ile vergileme yapılabilmektedir. Söz konusu birden fazla 
gayrimenkulün; * Aynı kişiye farklı tarihlerde, * Farklı kişilere aynı tarihlerde, * 
Birbirini izleyen yıllarda, Satılması, devamlı olarak gayrimenkul alım-satım işiyle 
uğraşıldığına karine teşkil eder. Ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerekir. 
Bu durumda, söz konusu satışları nedeniyle gerçek kişi (gelir, kdv) mükellefiyeti 
doğacaktır. 
 
Çok yaygın olan, arsa karşılığı inşaat işlerinde, müteahhitten inşaat bittikten 
sonra alınan dairelerin aynı yıl içinde topluca satılması, aynı yıl içinden birden 
fazla daire satışı ya da birbirini izleyen yıllarda dairelerin satışlarının yapılması 
yukarıda ilgili bölümde de izah ettiğimiz üzere kazanç sağlamak gayesiyle 
devamlılık arz edecek şekilde ticari faaliyet yapıldığı yorumu ile Maliye İdaresi 
tarafından ticari kazanç kapsamında vergilendirme yapılması sonucunu 
doğurabilecektir. Ayrıca, arsa karşılığı elde edilen gayrimenkullerin elden 
çıkarılmasında GVK mükerrer madde 80’deki beş yıllık sürenin hesabı arsanın 
iktisap tarihinden değil, müteahhitten dairenin teslim alındığı tarihten itibaren 
başlatılmaktadır. 
 
3. Kurumlar Vergisi Yönünden 
 
Kurumların, gayrimenkul satışlarından elde ettikleri kazançlar esas itibariyle 
ticari kazançlarına dahil olacaktır. Ancak, Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) madde 
5/1-(e) gereği, kurumların en az iki tam yıl (730 gün) süreyle aktiflerinde yer 
alan taşınmazların satışından doğan kazancın %75’lik kısmı, bu kazancın satışı 
izleyen beşinci yılın sonuna kadar bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında 
tutulması şartıyla kurumlar vergisinden istisna olacaktır.  
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Aynı zamanda kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan 
taşınmazların satışı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu madde 17/4-(r) gereği 
KDV’nden istisna olacaktır. Gayrimenkul ticareti yapan kurumlar bu istisnalardan 
yararlanamazlar. 
 
Devir, tam ve kısmi bölünmede, devir veya bölünme suretiyle devralınan  
taşınmazların iktisap tarihi, devir alınan veya bölünen kurumdaki iktisap 
tarihidir. 
 
İnşaatı devam eden gayrimenkullerde süre, arsa için anlam ifade eder. İnşaat 
tamamlanmadıkça istisna söz konusu değildir. İnşa edilen binalarda 2 tam yıl 
inşaatın tamamlanıp tapuya tescil edildiği tarihten itibaren hesaplanır. 
 
İki yıllık istisna ile ilgili aşağıdaki özellikli durumlar sıralanabilir; 
 
➢ Bedelin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil 

edilmesi şarttır 
➢ Kazancın satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel 

bir fon hesabında tutulması gerekir. Sadece istisnadan yararlanan kazanç 
(%75 veya daha az) kısmının söz konusu fon hesabına alınabilir. 

➢ Satış kazancının isteğe bağlı olarak sermayeye eklenmesi mümkün. 
➢ Gayrimenkul ticareti ile uğraşanlar istisnadan yararlanamaz. 
➢ Yapı kooperatifleri istisnadan yararlanabilir. 
➢ Gayrimenkullerin bedelsiz devri, temliki, trampası gibi işlemler istisnadan 

yararlandırılmaz. 
➢ Grup şirketleri arasındaki gayrimenkul satış işlemleri istisnadan 

yararlanabilir. 

4. İnşaat Devam Etmekte İken Satış 
 
İnşaat devam etmekte iken satış bedeli olarak tahsil edilen bedeller karşılığında 
fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Bedellerin kayıtlara avans 
olarak intikal ettirilmesi gerekir. Tapunun tescil ettirildiği tarih veya tapuya 
tescilinden önce dairelerin hak sahiplerinin kullanımına tahsis edildiği tarihten 
itibaren yedi gün içerisinde gerçek satış bedeli üzerinden fatura düzenlemeleri 
gerekmekte olup bilahare ek bir bedel alınması halinde ek fatura kesilmesi 
gerekir. 
 
4.1. İnşaat Devam Etmekte İken Yapılan Satışlarda Vergiyi Doğuran Olay 

Özel inşaat yapanlar, bunları daire, kat ve dükkân halinde inşaat devam ederken 
ya da inşaat bittikten sonra peşin veya vadeli olarak satabilirler. 

Müteahhitlerin kendi namlarına yapıp sattıkları daire ve işyerleri, imal edilen 
emtia niteliğindedir. Bu nedenle, müteahhitlerin inşa etmekte oldukları daire ve 
işyerlerini inşaat devam etmekte iken gerek özel sözleşme ve satış vaadi ile ge-
rekse arsa payı üzerinden satışında; satışı yapılan daire veya dükkanın satış 
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bedeli belli olmakla birlikte, inşaatın devamı sırasında satışı yapılan daire ve 
işyerleri karşılığında müşterilerden alınan para avans niteliğinde bulunmaktadır.  

Bu durumda, inşaat devam etmekte iken veya arsa payı üzerinden satışı yapılan 
daire ve işyerlerine ilişkin satış bedelinin tamamının, inşaatın tamamlanıp 
anahtar teslimi yapılan yılın satış hasılatı olarak kayıtlarda gösterilmesi 
gerekmektedir.  

Müteahhitlerin kendi namlarına yaptıkları inşaatlarda, inşaatın bitiminden önce 
özel sözleşme veya satış vaadi ile veya arsa payı üzerinden yapılan satışlarla, bir 
teslim veya hizmet mevcut olmadığından, alınan bedeller ise avans niteliği 
taşıdığından fatura düzenlenmesi ve katma değer vergisi uygulaması söz konusu 
olmayacaktır. Buna göre;  

1. Konutların inşaatı devam ettiği sürece vergiyi doğuran olay meydana 
gelmeyeceğinden KDV hesaplanmayacak ve fatura düzenlenmeyecektir. Maliye 
Bakanlığı, konutlar tamamlanmadan önce kat mülkiyetine geçilmiş ise, mülkiyet 
devri tapuda tescil suretiyle gerçekleştiğinden, tapuya tescil anında vergiyi 
doğuran olayın meydana geleceği, KDV hesaplanacağı  ve satışa ilişkin faturanın 
tapuya tescil tarihinden itibaren yedi gün içinde düzenleneceği  görüşündedir.   

2. Konutların fiilen kullanılmaya başlanması halinde, fiilen kullanıma başlandığı 
tarihte vergiyi doğuran olay meydana geldiğinden bu tarih itibariyle KDV 
hesaplanması ve fiilen kullanıma başlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde 
faturanın düzenlenmesi gerekir.  

3. Tapuda tescil veya fiili kullanımdan önce  herhangi bir tarihte fatura veya 
benzeri bir belge düzenlenmesi halinde, belgede yer alan tutarla sınırlı olmak 
üzere belgenin düzenlendiği tarihte vergiyi doğuran olay gerçekleşecek ve bu 
tarihte KDV hesaplanacaktır. 

Müteahhittin kendi namına yaptığı inşaatın daha örneğin %10’u tamamlanmadan 
bağımsız bölümlerin tamamını peşin veya taksitlerle sattığını ve başkaca bir 
uğraşısının bulunmadığını varsayalım. Müteahhittin bu satışlar  için alıcının ısrarı 
üzerine fatura düzenlemek zorunda olması halinde; 

- Müteahhit satış bedelleri üzerinden hesaplanan KDV’den, o ana kadar 
yüklendiği KDV’leri indirim konusu yapacak, aradaki farkı beyan edip vergi 
dairesine ödeyecektir. Bundan sonra inşaat bitinceye kadar yükleneceği 
vergilerin indirimi ne zaman ve nasıl mümkün olacaktır? 

- Müteahhit kurumlar vergisi bakımından, gerçek kazancına göre çok üstünde 
Kurumlar Vergisi ödeyecektir. Zira henüz maliyetler belli olmamıştır. Bundan 
sonra ortaya çıkacak giderlerini nasıl kapatacaktır.  
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Gayrimenkul teslimlerinde, tapuda tescil yapılmadan veya fiili kullanım 
başlamadan önce satış yapılsa bile gerçek maliyetler henüz tespit 
edilemediğinden, vergiyi doğuran olay meydana gelmemekte ve fatura 
düzenlenmesi mecburiyeti bulunmamaktadır. 

4.2. İnşaat Devam Etmekte İken Kat İrtifakı Suretiyle Gerçekleştirilen 
Satışlarda Vergiyi Doğuran Olay 

İnşaat devam etmekte iken müteahhidin kendi namıma yaptığı inşaatlarda veya 
arsa karşılığı kat inşaatlarında arsa sahibinin yada müteahhidin daire satışları 
kat irtifakı suretiyle gerçekleşebilmektedir. Kat irtifakı suretiyle satışlarda henüz 
bağımsız bölümün inşaatı tamamlanmadığı için daire satışının tapuya tescili 
mümkün değildir. Kat irtifakı tesisinde arsa satışı da sözkonusu değildir. Bu 
durumda teslim gerçekleşmediğinden vergiyi doğuran olay meydana 
gelmemektedir.  

Kat irtifakı kavramı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 2814 sayılı Kanunun 
1.maddesiyle değişik, 2.maddesinin (c) bendinde; “Bir arsa üzerinde, ileride 
kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya 
birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak 
malikleri tarafından bu kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına 
kat irtifakı; bu hakka sahip olanlara da kat irtifak, sahibi denmektedir.” 
Şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak 
hakkıdır. 

Tapuda kat irtifakı suretiyle satışla birlikte daire teslim ediliyorsa, bu KDV’ye 
tabidir. 

5. Şahısların Kendi Arsaları Üzerine Yaptıkları Konutların Satışı 

Özel inşaat olarak adlandırılan organizasyonda, bu organizasyonu üstlenen 
kişinin organizasyon kapsamındaki faaliyetleri; inşaatın yapımına ve 
organizasyona ilişkin her türlü işlerden (işçi ve usta temini, malzeme alımı, her 
türlü ödeme ve tahsilat vb.) meydana gelmektedir. 

Maliye Bakanlığı, özel inşaat yapımında gayrimenkullerin şahsi ihtiyaç kapsam ve 
sınırlarını aşması ve ticari organizasyonun şekli ve maddi unsurlarının açıkça 
bulunması yapılan faaliyetin ticari sayılması için yeterli olduğu, şahsi ihtiyaç 
kapsam ve sınırlarını aşan konut inşaatı ile işyeri inşaatının ticari faaliyet olarak 
değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir. (MB. GİB. 04.09.2012 tarih ve 
B.07.1.GİB.4. 06.16.01-120[37-11/13]-885 sayılı Özelgesi) 
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6. Müteahhidin Eş Ve Çocuklarına Sattığı Veya Kendisinin Veya Ortağının 
Adına Kaydedilen Daire Ve Dükkanlarda Emsal Bedel 

İşletmeye ait olan daire ve dükkânların eşe, çocuklara veya yakınlara satışında, 
satış bedeli belirlenirken, emsallere uygunluk ilkesine uymak gerekiyor. Gelir 
Vergisi Kanunu uygulamasında; teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçün-
cüderece dahil yansoy ve kayın hısımları ile doğrudan veya dolaylı ortağı bulun-
duğu şirketler, bu şirketlerin ortakları, bu şirketlerin idaresi, denetimi veya ser-
mayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketler ilişkili kişi sayıl-
maktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu uygulamasında ise ilişkili kişi; kurumların 
kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya 
kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı 
olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya 
kurumları ifade etmektedir. Ayrıca ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin 
üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da 
ilişkili kişi sayılıyor. 

Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da 
satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin 
bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade 
etmektedir. 

7. Yıllara Sari İnşaat İşleri 
 
Gelir Vergisi Kanununun 42-44. maddelerinde, yıllara yaygın inşaat ve onarma 
işlerinde genel hükümler dışında özel bir vergileme sistemi kabul edilmiştir. 
Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kesin 
olarak tespit edilir ve o yılın geliri sayılarak ilgili yıl beyannamesinde gösterilir. 
 
Özel vergileme; sadece birden fazla takvim yılına taşan inşaat ve onarma işleri 
için söz konusudur. Aynı yıl içinde başlanıp bitirilen inşaat ve onarma işlerinden 
ve özel inşaatlardan elde edilen kazançlar genel hükümlere göre vergilendirilir.  
 
 
Yıllara sari inşaat işleri özel vergilendirme rejimine tabi olup, asgari aşağıdaki üç 
koşulu taşıması gereklidir. 
 

➢ Faaliyetin konusu inşaat (dekapaj dahil) veya onarma işi olmalıdır: 
➢ İş, başkasının nam ve hesabına ve taahhüde bağlı olarak yapılmalıdır. 
➢ İş, birden fazla takvim yılına sirayet etmelidir. 

 
İnşaat sektöründe çok yaygın olan arsa veya kat karşılığı inşaat işleri bu 
kapsamda değildir. Yıllara sari inşaat ve onarım işinden söz edebilmek için 
gerekli bir diğer husus ise inşaat ve onarım işinin başkası hesabına, bir taahhüt 
gereği yapılmasıdır. 
 
Bir kimsenin satmak üzere kendi nam ve hesabına yaptığı özel inşaatlar da 
taahhüt niteliği taşımadığından bu kapsama girmez. 
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İnşaat ve onarım işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekir. İnşaat 
veya onarım kapsamındaki bir iş, taahhüt gereği olarak da yapılsa başladığı 
takvim yılı içinde bitiyorsa bu kapsama girmeyecektir. 
 
Yıllara sari inşaat işlerinde bir hesap döneminden anlaşılması gerekenin, 12 aylık 
bir süreç olmadığıdır. Örneğin, 20 Haziran 2014 de başlayıp 20 Nisan 2015 
tarihinde biten bir iş on ayda bitmiş olmasına karşın birden fazla takvim yılına 
sirayet ettiğinden, yıllara yaygın inşaat ve onarım işidir ve elde edilen gelir 2015 
yılının geliri olarak beyan edilecektir. Bir diğer durum ise başlangıçta yıllara sari 
inşaat işi olarak başlayan fakat bir diğer yıla sirayet etmeden nihayete eren 
işlerdir. Bu durumda, işin niteliği yıllara sari iş olmaktan çıktığından dolayı 
normal ticari kazançlar gibi vergilendirilecektir. Tersi durumda, sözleşmede işin 
bitiş tarihi diğer yıla sirayet etmiyor olsa bile fiilen iş bir sonraki takvim yılında 
bitmişse iş nitelik olarak yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilecektir. 
 
 
Özel vergileme sisteminin uygulanmasında taahhüdün yazılı veya sözlü olması 
koşulu aranmamasına karşın, uygulamada, sözleşmeler genellikle yazılı olarak 
yapılmaktadır. 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin taahhüde bağlı olarak yapılması olayında 
“kamu kuruluşu” ya da “özel şirket” ayrımı yoktur. Hatta, aynı işin bünyesinde 
dahi, birden fazla firma yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapıyor olabilir. 

Faaliyetin konusu inşaat ve onarma işi olsa ve taahhüt gereği yapılsa dahi, iş 
başladığı takvim yılı içinde bitiyorsa, özel vergileme sistemine tabi tutulmaz. 
Kazanç genel hükümlere göre saptanır. Süresi bir yıldan az olan fakat gelecek yıla 
taşan inşaat ve onarma işlerinin de, yıllara yaygın olduğu kabul edilmektedir.  

İşin birden fazla takvim yılına yaygın olup olmadığı, yapılan sözleşmenin 
hükümlerine göre başlangıçta saptanabilir. Sözleşmede, işin başlama ve bitiş 
tarihleri açıkça gösterildiğinden, işin sonraki takvim yılına sirayet edip 
etmeyeceği kolayca saptanabilir. 

Dekapaj işleri de GVK’nın 42. maddesi kapsamında yıllara yaygın inşaat ve 
onarım işleri kapsamında değerlendirilmektedir.  

7.1. Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşlerinde İşin Başlangıç Tarihinin Tespiti 

Gelir Vergisi Kanununda yıllara sari inşaat işlerinde işin bitim tarihi özel olarak 
hükme bağlanmış iken, işin başlangıç tarihine ilişkin olarak herhangi bir 
düzenleme yapılmamıştır. Bu durum ise, uygulamada, işin başlama tarihinin 
tespiti konusunda tereddütlere neden olmaktadır.  

İşe başlama tarihinin doğru olarak tespit edilmesi; işin yıllara sari iş kapsamına 
girip girmediği ve stopaj yapılıp yapılmayacağı gibi konular başta olmak üzere 
pek çok hususu yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle, mükelleflerin işe 
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başlama tarihini doğru vergi beyanı ve ileride karşılaşılması muhtemel mali 
risklerin önlenmesi bakımından doğru olarak tespit etmeleri gerekmektedir. 
Maliye Bakanlığı’nın yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde işe başlama tarihinin 
tespiti konusunda öteden beri süregelen görüşü;  

- Sözleşmede yapılacak işin yer teslim tarihi öngörülmüş ise, yerin teslim edildiği 
tarih, 

- Sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin 
başlangıç tarihi, 

- Sözleşmede bunların hiç biri belirtilmemiş ise sözleşmenin imzalandığı tarihin  

işin başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği doğrultusundadır.  

“İnşaat ve onarma işlerinde işe başlama iki durumdan birisinin meydana gelmesi 
ile gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi, ihalenin alınması veya taahhüdün 
imzalanmasıdır. Bu tür sözleşmelerde, taahhüdün imzalandığı tarih işin başlangıç 
tarihi olacaktır. İkinci durumda ise ihale sözleşmesinde, işyeri teslimi veya işe fiilen 
başlama tarihinin belli edilmesidir. Bu tür sözleşmelerde ise işe yer tesliminden 
sonra başlanacağı belirtilmiş olup, işyeri teslim tutanağının düzenlendiği tarihin 
işe başlama tarihi olarak esas alınması gerekmektedir.” (MB. GİB.in 27.4.2006 
tarihli ve B.07.1.GİB.0.40/4076-112/ 31824 sayılı özelgesi) 

7.2. İnşaat Ve Onarma İşlerinde İşin Bitim Tarihi 

Gelir Vergisi Kanunu’nun “İnşaat ve onarma işlerinde işin bitim” ile ilgili 44. 
maddesine göre inşaat ve onarma işlerinde; 

- Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan durumlarda geçici kabulün yapıldığını 
gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; 

- Diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih,  

bitim tarihi olarak kabul edilmektedir.  

7.3. İş Bittiği Halde Geçici Kabulün Yapılmaması 

Sözleşmesine göre geçici (muvakkat) kabul usulüne tabi inşaatın 
tamamlanmasına rağmen işverence herhangi bir nedenle kabulü yapılamaz ve iş 
sürüncemede bırakılırsa, işin bitim tarih olarak hangi tarih esas alınacaktır?  

Gelir Vergisi Kanunu’nun 44. maddesinde kabulün yapılmaması halinde, hangi 
usule uyulacağı gösterilmemiştir. Ancak bu, inşaat kazancının tespiti ve 
vergilendirilmesi için aylarca ya da yıllarca bekleneceği anlamına gelmez. Aksi 
halde müteahhidin işi bitirerek işverene teslimi ile çoğu zaman bir formalite 
haline gelen ertelenmesi olanağı tanınmış olacaktır. 
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İşverenin geçici kabulü açıkça yapmamasına karşın, işi teslim alarak kullanmaya 
başlaması veya hizmete açması işin kabulünü ifade eder. Özellikle mesken 
inşaatlarında yapı kullanma izninin alınması, işin fiilen tamamlandığı tarih olarak 
kabul edilir.  

7.4. Sözleşmenin Feshi Halinde İşin Bitimi 

Sözleşmenin feshi halinde, işin bitim tarihi, sözleşmenin fesih tarihi olmaktadır. 
Müteahhidin, hesaplarını kapatması ve fesih tarih itibariyle kar-zararını tespit 
etmesi gerekmektedir.  

7.5. Müteahhidin Ölümü Halinde İşin Bitimi 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 17. maddesine göre; müteahhidin ölümü 
halinde, sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ölüm 
halinde, kesin teminatlar ve varsa diğer alacaklar ölenin mirasçılarına verilir. 
Ölüm halinde, idareyle müteahhit arasındaki fiili ve hukuki ilişkiler sona 
erdiğinden, ölen bakımından işin bittiği kabul edilir. Kar-zarar durumu ise ölüm 
tarihi itibariyle tespit edilir  

İşverenin geçici kabulü açıkça yapmamasına karşın, işi teslim alarak kullanmaya 
başlaması veya hizmete açması işin kabulünü ifade eder.  

7.6. Müteahhidin İflası Halinde İşin Bitimi 

Müteahhidin iflası, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 17. 
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, müteahhidin iflas etmesi hali, 
sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracak, ayrıca protesto çekmeye gerek 
kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve 
sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

7.7. Geçici Ve Kesin Kabul Usulüne Tabi Olmayan İnşaat Ve Onarma 
İşlerinde İşin Bitim Tarihi 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 44. maddesine göre, geçici ve kesin kabul usulüne tabi 
olmayan işlerde, işin fiilen tamamlandığı ya da bırakıldığı tarih yıl, işin bitim 
tarihi olarak kabul edilir. 

İşin ifa edilerek son bulması için aşağıdaki şartların birlikte bulunması gerekir. 

- İşin yapılmış olması, 

- Yapılan şeyin teslim edilmiş olması (Teslim fiilen yapılabileceği gibi hükmen de 
olabilir), 
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- Yapılan işin kabul edilmiş olması (Kabul, tek taraflı bir irade beyanı ile açıkça 
yapılabileceği gibi kusurların varsa sözleşmede öngörülen süre içinde, yoksa ilk 
fırsatta bildirilmesi suretiyle zımnen (dolayısıyla) yapılabilir. Kabul ile sözleşme 
sona erer.). 

- Ayrıca fesih, ibra, anlaşma, ifanın mümkün olmaması ve birleşme hallerinde 
sözleşme sona ereceğinden bu hallerin vuku bulduğu tarihlerin işin bitim tarihi 
kabul etmek gerekir. 

7.8. İkinci Derece Müteahhitlerce (Taşeronlarca) Yapılan İşlerde İşin Bitim 
Tarihi 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. maddesi kapsamına giren işleri üstlenen 
müteahhitler, işi tamamen veya kısmen ikinci derece müteahhitlere (taşeronlara) 
yaptırabilirler. Bu gibi durumlarda işin bitim tarihi, ikinci derece müteahhit 
tarafından üstlenilen işin fiilen tamamlandığı tarihtir. 

Ancak, uygulamada, bazı müteahhitler, ikinci derece müteahhide yaptırdıkları 
işlerin kabulünü, bu işlerin yapılmasına ve teslimine değil, işin tümüyle geçici 
kabulünün idarece kabul edilmesi şartına bağlamaktadırlar. Bu gibi durumlarda, 
sözleşmelerde açıkça belirtilmesi şartıyla, idarece geçici kabulün yapıldığı tarihe 
göre işin bitim tarihinin tespit edilmesi gerekir. Sözleşmede böyle bir hüküm 
bulunmaması halinde, işin bitim tarihi, ikinci derece müteahhit tarafından 
üstlenilen işin fiilen tamamlandığı tarihtir. 

7.9. Geçici Kabule Tabi İnşaat İşinde İşveren İle Davalı Olunması 
Durumunda İş Bitim Tarihi 

İşin geçici ve kesin kabul usulüne tabi yıllara sari inşaat ve onarma işi olması 
halinde, iş bitim tarihi olarak bu işe ilişkin düzenlenecek geçici kabul tutanağının 
idarece onaylanacağı tarihin esas alınması ve bu işten elde edilecek kazancın da 
geçici kabul tutanağının idarece onaylanacağı tarihin içinde bulunduğu yılının 
geliri sayılarak, bu dönem için verilecek kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan 
edilmesi gerekmektedir (MB. GİB. Ankara VD.’nin 19.02.2013 tarih ve 38418978-
120[42-12/30]-135 sayılı Özelgesi). 

7.10. Ortak (Müşterek) Genel Giderlerin Ve Amortismanların Dağıtımı 

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerin 
diğer işler ile birlikte yapılması halinde, ortak giderler Gelir Vergisi Kanunu’nun 
43. maddesinde yer alan hükme göre bütün işlere dağıtılır.  

- Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması halinde, her yıla 
ait müşterek genel giderler, bu işlere ait harcamaların bir birine olan nispetlerine 
göre işlere dağıtılır. 
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- Yıl İçinde tek veya birden fazla inşaat ve onarma işinin bu madde şümulüne 
girmeyen işlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler, 
bu işlere ait harcamalar ile diğer işlere ait satış ve hasılat tutarlarının birbirine 
olan nispetlerine göre dağıtıma tabi tutulacaktır. Burada dikkat edilecek husus; 
yıllara sari inşaat ve onarma işlerinde harcama tutarları, bu işlerin dışındaki 
işlerde ise satış ve hasılat tutarları dikkate alınarak oranlama yapılacak 
olmasıdır.  

Birden fazla inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerle sair işlerde müştereken 
kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları ise bunların 
her işte kullanıldıkları gün sayısına göre hesaplanarak, bu işlere intikal 
ettirilecektir.  

- Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması halinde, her yıla 
ait ortak genel giderler, bu işlere ait harcamaların bir birine olan nispetlerine 
göre işlere dağıtılır. 

- Tesisat, makine ve araçlarının kullanılmayıp boş kaldığı günlere isabet eden 
amortismanları, ortak genel giderlere eklenerek o yolla dağıtıma tabi 
tutulacaktır.  

8. İnşaat Ve Onarma İşlerinde Vergi Kesintisi 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/3. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/1-a 
maddeleri uyarınca, vergi kesintisi yapmak mecburiyetinde olanlar, 42. madde 
kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak 
bedellerinden, istihkak sahiplerinin gelir/kurumlar vergilerine mahsuben (avans 
olarak ödenenler dahil)  % 3 vergi kesintisi (tevkifatı) yapmakla yükümlüdürler. 
Kesilen vergiler, işin bitiminde verilecek beyannamede bildirilen kazanç 
üzerinden hesaplanacak gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilir. 

Başladığı yılda bitirilen inşaatlar sırasında yapılan ödemelerden vergi kesilmez. 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddelerinde 
yer alan “avans olarak ödenenler dahil” parantez içi hükmüyle, avans 
ödemelerinden de tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.  

Sözleşmesine Göre Yıllara Yaygın Olmayan İnşaatın İzleyen Yıla Taşması 
Durumunda Vergi Kesintisi 

İnşaat ve onarma işlerinin yıllara yaygın olacağı ihalenin yapıldığı sırada belli 
olduğundan, ödenen istihkak bedellerinden inşaatın başlangıcından itibaren 
vergi kesintisi yapılır. İnşaat ve onarma işinin aynı takvim yılında biteceği 
öngörülmüşse, ödenen istihkak bedellerinden vergi kesintisi yapılmaz. 

Sözleşmesine istinaden birden fazla takvim yılına yaygın olmayan ve bu nedenle 
de ödenen istihkaklardan gelir vergisi kesintisi yapılmamış bulunan inşaat ve 
onarma işinin, herhangi bir nedenle (Geçici kabulün gecikmesi, süre uzatımı, gibi 
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nedenlerle) tamamlanmayarak ertesi yıla taşması halinde, yıllara sari inşaat 
vasfını kazandığı tarihten itibaren yapılacak hakediş ödemeleri üzerinden  gelir 
vergisi kesintisi yapılması gerekir (MB. GİB.’nin, 22.02.2012 tarih ve 
B.07.4.DEF.0.64.10.00-193/03-1 sayılı Özelgesi) 

8.1. Taşeronlara Yaptırılan İşlerde Vergi Kesintisi 

İnşaat ve onarım işlerini üstlenen müteahhitler işin bir kısmını ya da tamamını 
alt taşeronlara yaptırabilirler.  

- Taşerona yaptırılan iş, yıllara yaygın bir iş ise; müteahhit firmanın yapacağı her 
ödemeden vergi kesintisi yapması gerekir. 

- Taşerona yaptırılan iş yıllara yaygın bir iş ise; müteahhit firmanın yapacağı her 
ödemeden vergi kesintisi yapması gerekir. 

- Taşerona yaptırılan işin, yıllara yaygın olmaması durumunda, ödenen 
istihkaklardan vergi kesintisi yapılması söz konusu olmayacaktır. 

- Taşerona yaptırılan işin başlangıçta yıllara yaygın olmamasına karşın daha 
sonra (işin zamanında bitirilmemesi, süre uzatımı, işteki artışlar vs. nedeniyle) 
yıllara yaygın olması halinde, inşaatın yıllara yaygın olduğu tarihte yani işe 
başlanıldığı yılı izleyen yılda ödenen istihkaklardan vergi kesintisi yapılması 
gerekecektir. Bu durumda vergi kesintisi, işin başlangıcından beri yapılan tüm 
ödemelerden değil işin yıllara yaygın olduğu tarihten itibaren ödenecek 
istihkaklardan yapılacaktır.  

- Uygulamada müteahhit (işveren) ile taşeron arasında her yıl için ayrı 
sözleşmeler düzenlenmekte ve taşeronun yaptığı iş de, sözleşmesine göre, 
başladığı yılda tamamlandığından, taşerona olana ödemelerden vergi kesintisi 
yapılmamaktadır. 

Yapılan incelemelerde, taşerona yaptırılan ve her yıl ayrı sözleşme düzenlenen 
işlerin aslında birbirinin devamı olduğu ve sırf vergi kesintisinden kaçınmak 
amacıyla yıllık sözleşmeler düzenlendiği sonucuna varılması halinde, işveren 
durumundaki müteahhit adına, cezalı ve gecikme faizli işlem yapılmaktadır.  

8.2. İşin Devredildiği Durumlarda Vergi Kesintisi 

Müteahhitler, taahhüt ettikleri inşaat ve onarma işinin tümünü, sözleşmede 
hüküm bulunması şartıyla, idarenin izin ve onayını da almak suretiyle başka 
müteahhitlere devredebilmektedirler. Bu gibi durumlarda devralan müteahhit, 
tüm hak ve vecibeleri ile birinci derece müteahhit sıfatını aldığından ve vergi 
uygulaması yönünden de mükellefiyet kendisine ait olduğundan, almış olduğu 
istihkaklar kesintiye tabi tutulacaktır. Asıl müteahhidin daha önce almış olduğu 
istihkakları da bu müteahhide devretmesi halinde, devir nedeniyle vergi kesintisi 
yapılmayacaktır. Maliye Bakanlığı, idarenin de onayı ile taahhüt edilen inşaat ve 
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onarma işinin devri halinde yapılan stopajların yeni devralan müteahhit 
tarafından beyannamede gösterilmek suretiyle mahsup edilebileceğini kabul 
etmiştir. 

8.3. İşin Zararla Sonuçlanması Halinde Kesilen Vergilerin Durumu 

Birden fazla takvim yılına yaygın olan inşaat ve onarma islerinin zararla 
sonuçlanması halinde, bu işler dolayısıyla önceden kesilen vergilerin, varsa 
beyannamede gösterilen diğer kazanç ve iratların vergilerden mahsup edilmesi, 
beyannamede başka kazanç ve irat yoksa mükellefe iade edilmesi gerekir. 

9. Yıllara Yaygın İnşaatlarda Zamanaşımı 

Genel olarak zamanaşımı, bir hakkın kazanma veya kaybedilmesi için kanunda 
gösterilen sürenin geçmiş olması demektir.  

Vergi hukukumuzda, biri tahsil diğeri tarh zamanaşımı olmak üzere, iki 
zamanaşımı süresi vardır. Tahsil zamanaşımı ile ilgili hükümler 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’da yer almıştır. Tarh 
zamanaşımı ile ilgili esaslar ise Vergi Usul Kanunu ile düzenlenmiştir.  

Vergi alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından başlayarak, beş yıl 
içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. 
Zamanaşımı süresi beş yıl olmakla birlikte, sürenin başlangıç tarihi, yıllara yaygın 
inşaat ve onarma işlerinde farklı özellikler arz eder. 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak 
tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde 
gösterilir. Dolayısıyla, vergiyi doğuran olay da işin bittiği yıl meydana 
gelmektedir. VUK’un 114. maddesinde zamanaşımının başlangıcı; “vergi 
alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başı” olarak belirlendiğine göre, 
zamanaşımının başlangıcının işin tamamlandığı yılı izleyen yıl olması 
gerekmektedir. 

10. Hakedişlerden Kesilen Vergilerin Mahsubu ve İadesi 

Yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri nedeniyle ödenen istihkaklardan yapılan 
vergi kesintisi, işin bitiminde verilecek beyannamede bildirilen kazanç üzerinden 
hesaplanacak gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilir (GVK Md. 121 ve 5520 
sayılı KVK Md. 34). Bu vergilerin mahsup ve iadesine ilişkin açıklamalar 252 
sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yapılmıştır.  

Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir veya kurum kazancı üzerinden 
hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup edilir. 
Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tevkif yoluyla kesilen verginin beyannameye 
dahil edilen gelir veya kazanca ilişkin olması gerekir. 
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Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan 
kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme 
raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir. Bunun için mahsup talebinin 
dilekçe ile yapılması ve yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablonun dilekçe 
ekinde yer alması gerekmektedir. 

Mükellefin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması halinde, iade 
alacağının sonraki dönemlerde muaccel hale gelecek vergi borçlarına mahsubu 
mümkündür.  

Nakden iade taleplerinin dilekçe ile yapılması şarttır. Tevkif yoluyla kesilen 
vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 10.000 TL’yi geçmemesi halinde 
iade talebi, yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablo ile birlikte, tevkif yoluyla 
kesilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş 
olduğuna ilişkin belgenin, ilgili kurumca onaylanan bir örneğinin dilekçeye 
eklenmesi koşuluyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir. 

Nakden iade talebinin 100 milyar liraya kadar olan kısmı mükellefle süresinde 
tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam 
tasdik raporu uyarınca iade edilir. İade talebinin 100 milyar lirayı aşan kısmının 
iadesi ise denetim elemanlarınca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna 
göre yerine getirilir.  

 11. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinde Geçici Vergi 

GVK 120. maddesi ile, yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinden doğan kazançlar 
geçici vergi kapsamına dahil edilmemiştir. Dolayısıyla, müteahhit ve taşeronların  
yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinden elde ettikleri kazançlarını geçici vergi 
beyanlarına dahil etmemeleri gerekir. İş bitse de söz konusu işin geliri işin bittiği 
geçici vergi döneminde değil, o yıla ait genel beyan döneminde beyan edilir.  
Geçici vergi döneminde söz konusu işler nedeniyle kazanç beyan edilmediğinden, 
kazanca ait stopajların geçici vergiden mahsubu da mümkün değildir. 

12. Satmak İçin Yapılan Özel İnşaatlar 

Apartman inşa edip daire, kat ve dükkan halinde satanlar, bu inşaatı kendi 
arsaları üzerine yapabilecekleri gibi; arsa karşılığında belirli sayıda daire kat ve 
dükkan vermek suretiyle de yapabilirler. Bir başka yapım şekli de hasılat 
paylaşımı olabilmektedir. 

Özel inşaat işlerinin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. maddesi kapsamına girip 
girmediği ve elde edilen ticari kazançların ne şekilde vergilendirileceği 
hususunda tereddütler vardır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinin başlığı 
“Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri” şeklinde 
olduğundan, bu maddenin yıllara yaygın tüm inşaat ve onarma işlerini kapsadığı 
düşünülmektedir. Ancak, söz konusu 42. madde ile devamı olan diğer maddelerin  
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metin kısmının incelenmesinden, inşaat ve onarma işleri ile, sadece başkası 
hesabına yapılan taahhüt şeklinde işlerin düzenlenmiş olduğu fark edilmektedir. 
Dolayısıyla, özel inşaatlarda üretim genelde birden çok dönemi kapsamasına 
rağmen GVK.42.md. kapsamında değerlendirilmez. Özel vergilendirme sistemi 
değil, genel vergilendirme sistemi geçerlidir. 

Ticari kazancın ortaya çıkması için satışın gerçekleşmesi ve inşaatın 
tamamlanması gerekir. Ticari kazanç satış ile maliyet arasındaki olumlu farktır. 

Kazancın Saptanması Ve Vergilendirme 

Özel inşaat işleriyle uğraşan müteahhitlerin, bu faaliyetlerinden elde ettikleri 
kazançlar gerçek usulde vergilendirildiğinden, kazancın tespiti için bilanço veya 
işletme hesabı esasına göre defter tutulması gerekir. 

Özel inşaatlarda kazanç tespiti, maliyetle satış bedeli karşılaştırılmak suretiyle 
hesaplanır. Daire, kat veya dükkanların maliyeti binanın tüm maliyetinden her 
daire, kat veya dükkana bazı ölçü ve esaslara göre pay verilmek suretiyle bulunur 
(Örneğin arsa payı, metrekare, kat veya daire adedi gibi ölçüler esas alınabilir). 
Maliyetin tespitinde müşterek kullanılan yerlerinde gözönüne alınması gerekir. 
Daire, kat veya dükkan şeklindeki bağımsız bölümlerin maliyetlerinin tespitinde, 
Vergi Usul Kanunu’nun, imal edilen emtiada maliyet bedeli ile ilgili 275. maddesi 
hükmünden yararlanılır. 

Kar veya zararın tespiti için tüm kat, daire ve dükkanların satışını beklemeye 
gerek yoktur. Kar-zarar, yıl içindeki satışlar esas alınmak suretiyle tespit edilir. 
Satılmayan kat, daire ve dükkanlar ise, maliyet bedeli ile stok mamul olarak 
değerlendirilecektir.  

B. KDV YÖNÜNDEN 
 
Kapsam: 
 
Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler 
%1 oranında KDV’ye tabidir. Bu listenin 11. Sırasında, net alanı 150m2’ye kadar 
konut teslimleri yer almaktadır. 
 
15 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 Sayılı Kanun’un 22. 
Maddesi ile, KDV Kanunu’nun Bakanlar Kuruluna KDV oranlarını belirleme 
konusunda yetki veren 28. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre 
Bakanlar Kuruluna, inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve 
bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için 28.maddedeki sınırlar içerisinde 
yeni oran belirleme yetkisi verilmiştir. 
 
Bakanlar Kurulu; yukarıda yer verilen yetkisini, 1 Ocak 2013 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanılmıştır. 
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Buna göre (I) sayılı listenin 11. Sırasında yer alan net alan 150m2’ye kadar 
konutlardan; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki 
büyükşehirlerde (6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen 
yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç) lüks veya birince sınıf inşaat 
olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaatın kalitesinin 
yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine 
yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden tespit 
edilen arsa birim m2 vergi değeri; 
 
500 TL ye kadar olan konutların tesliminde %1, 
 
500 TL ile 1.000 TL (1.000 TL hariç) arasında olan konutların tesliminde %8, 
 
1000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde %18, oranında KDV 
hesaplanacaktır. 
 
Yukarıdaki hükümden de anlaşılacağı üzere, BKK’daki şartları (büyükşehir 
belediyesi, lüks veya birinci sınıf inşaat ya da birim m2 değeri gibi) taşımayan net 
alanı 150m2’den küçük konutlar için %1 oranlı KDV uygulaması devam 
etmektedir. 
 
Buna göre örneğin, büyükşehir belediye sınırları dışında, net alanı 150 m2 ‘den 
küçük bir konutun, inşaat türüne veya arsa birim metrekare değerine 
bakılmaksızın tesliminde %1 oranında KDV hesaplanacaktır. Aynı şekilde 
büyükşehir belediyesinde olmakta birlikte lüks veya birinci sınıf inşaat olarak 
yapılmamış olan 150m2’den küçük konutlarda %1 oranında KDV’ye tabi 
olacaktır. 
 
Bütün bunların dışında, BKK ile yapılan düzenleme sadece 150 m2 ‘den küçük 
konutlar için geçerli olduğundan, eskiden olduğu gibi, net alanı 150 m2 ‘den 
büyük konutlar ile metrekaresine bakılmaksızın tüm işyeri teslimlerinde KDV 
oranı %18 olarak uygulanmaya devam edilecektir. 
 
Net alanı 150m2’ye kadar konut teslimlerinde KDV oranı, öncelikle konutun; 

-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde 
(Türkiye’de şu an itibariyle Büyükşehir Belediyesi kapsamında 30 il olup, şu 
şekildedir: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, 
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, 
Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, 
Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) 

- Diğer şehirlerde  

olup olmamasına göre değişmektedir.  
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2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen yeni oranlar; yapı ruhsatı 1 
Ocak 2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaatı projeleri için geçerli olacaktır. 
Aynı şekilde kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 
bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut 
teslimlerinde de yukarıdaki BKK’da belirtilen oranlar uygulanacaktır. 
 
1- Büyükşehirlerde Net Alanı 150m2’ye Kadar Olan Konut Teslimlerinde 
Yeni KDV Uygulaması                                                   

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde 
bulunan net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde KDV oranı; konutun, 

-   Yapı ruhsatının alındığı tarih,  

- Yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak 
Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi 
değeri, 

- İnşaat sınıfı, 

-  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli 
yapıların bulunduğu yerlerde olup olmamasına bağlı olarak değişmektedir.   

1.1. Yapı ruhsatı 31.12.2012 Tarihine (Bu Tarih Dahil) Kadar Alınan Konut 
İnşaatı Projeleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların İştirakleri 
Tarafından İhalesi Bu Tarihe Kadar Yapılan Konut İnşaatı Projelerine 
İlişkin Konut Teslimleri  

Yeni düzenleme, yapı ruhsatı 01.01.2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaatı 
projeleri için geçerli olduğundan,  

- Yapı ruhsatı 31.12.2012 tarihinden önce (bu tarih dahil) alınan konut inşaatı 
projeleri ile  

- Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihe 
(31.12.2012) kadar yapılan konut inşaatı projelerine ilişkin net alanı 150m2’ye 
kadar konut teslimleri eski düzenlemeye tabi olacak ve teslimlerinde  % 1 
oranında KDV hesaplanacaktır.  Örneğin, İnşaat ruhsatı 2013 yılından önce 
alındığı için net alanı 150m2’ye kadar konut teslimleri 2013 hatta 2014 veya 
2015 yılında da yapılsa % 1 KDV hesaplanacaktır. 2013 veya izleyen yıllarda 
satın alınacak tamamlanmış konutlarda veya proje üzerinden ya da kaba inşaat 
halinde iken alınan konutlarda; yapı ruhsatı 2013 yılından önce alınmışsa, yine 
eski KDV uygulaması geçerli olacak, bu alımlarda % 1 KDV hesaplanacaktır.   
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1.2. Yapı Ruhsatı 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Alınan Konut İnşaatı 
Projeleri İle Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların İştirakleri Tarafından 
İhalesi Bu Tarihten İtibaren Yapılacak Konut İnşaatı Projelerine İlişkin 
Konut Teslimleri  

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde 
bulunan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 

ba) Yapı ruhsatı 01.01.2013 tarihinden itibaren alınan, 

bb) Lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan (ruhsatın sonradan revize edilip 
inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil),  

bc) Yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine  yapıldığı arsanın Emlak Vergisi 
Kanunu’na istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; 

- 499,99 TL.ye (Bu tutar dahil) kadar olan konutların tesliminde % 1, 

- 500 TL. ile 999,99 TL. arasında olan konutların tesliminde % 8,  

- 1.000 TL. ve üzerinde olan konutların tesliminde ise % 18  

KDV hesaplanacaktır.   

Bu uygulama, inşaat devam ederken veya temelden kat irtifakı kurularak yapılan 
satışlar içinde geçerlidir. Diğer şartları taşısa dahi, lüks ve birinci sınıf inşaat 
olarak yapılmayan konut inşaat projeleri kapsamındaki net alanı 150m2’ye kadar 
olan konut teslimlerinde % 1 KDV hesaplanacaktır.   

1.3. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Rezerv Yapı Alanı ve Riskli Alan Olarak 
Belirlenen Yerler ile Riskli Yapıların Bulunduğu Yerlerde İnşa Edilecek Net 
Alanı 150 m2’ye Kadar Olan Konut Teslimleri   

Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı 
alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu 
yerlerde  yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin net alanı 150m2’ye  kadar 
konut teslimleri, yeni KDV düzenlemesinin kapsamı dışında bırakılmıştır.                

6306 sayılı Kanuna göre;  

Rezerv Yapı Alanı: Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni 
yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin (idare, belediye 
ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, 
büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından 
yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe 
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belediyelerini) talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanlar. 

Riskli Alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına 
yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alan. 

Riskli Yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış 
olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere 
dayanılarak tespit edilen yapı. 

Dolayısıyla, büyükşehirlerde bulunsa dahi 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve 
riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu 
yerlerde  yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin net alanı 150m2’ye  kadar 
konut teslimleri yapı ruhsatının alındığı tarihe bakılmaksızın % 1 oranında 
KDV’ye tabi olacaktır.  

Konu hakkında verilen bir özelgede şu şekilde açıklama yapılmıştır: 

«5216 sayılı Kanun kapsamındaki büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan 
gayrimenkulün tapu kaydında «6306 sayılı Kanun kapsamındaki riskli yapı» 
şeklinde bir şerh bulunması halinde, burada yapılacak net alanı 150m2’nin altında 
bulunan konut teslimlerinde arsa birim m2 vergi değerlerine ve Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde bulunup bulunmadığına 
bakılmaksızın % 1 oranında KDV uygulanacaktır.» (GİB. Ankara VDB.nin 
5/9/2013 tarihli ve 84974990.130(28-2013/48)/2851 sayılı özelgesi) 

2. Büyükşehir Olmayan Diğer Şehirlerdeki Net Alanı 150 m2’ye Kadar Konut 
Teslimlerinde KDV  

Yeni düzenleme, Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerdeki 
net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimleri için geçerlidir.  

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirler dışında 
kalan şehirlerdeki net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde eskiden 
olduğu gibi inşaatın sınıfına ve arsasının emlak vergisi değerine bakılmaksızın % 
1 KDV oranı uygulanmasına devam olunacaktır.  

Yani, bu yerlerde bulunan veya inşa edilen net alanı 150 m2’ye kadar konut 
tesliminde uygulanan % 1 KDV oranında bir değişiklik söz konusu değildir.  
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3. Net Alanı 150 m2’ye Kadar İkinci El Konut Teslimlerinde KDV Oranı 

Bilindiği üzere, ikinci el konut teslimlerinde KDV, konut;  

- Bir işletme aktifine kayıtlı ise, 

- İşletmeye dahil olmasa dahi müzayede mahallinde satılırsa, 

- Taşınmaz alım satımını devamlı olarak yapan birisi tarafından satılırsa 

söz konusu olmaktadır.  

Bu çerçevede, net alanı 150 m2’ye kadar olan ikinci el konut teslimlerinde 
uygulanacak KDV oranı, konutun yeni KDV uygulaması kapsamına girip 
girmemesine göre değişmektedir: 

- Yapı ruhsatı 1/1/2013 tarihinden itibaren alınmış olan ve yeni KDV 
düzenlemesi kapsamına giren ikinci el konut teslimlerinde; üzerine yapıldığı 
arsanın Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine istinaden tespit edilen arsa 
birim m2 vergi değeri beşyüz Türk Lirasına kadar (beşyüz Türk Lirası hariç) 
olanlar % 1, beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında 
olanlar için % 8, bin Türk Lirası ve üzerinde olanlar için ise % 18 oranında KDV 
hesaplanacaktır.  

- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli 
yapıların bulunduğu yerlerde yapılan konut inşaatı projelerine ilişkin net alanı 
150m2’ye kadar olan ikinci el konut teslimlerinde ise % 1 oranında KDV 
hesaplanacaktır.  

- Yapı ruhsatı 31/12/202 tarihinden önce alınmış olan net alanı 150m2’ye kadar 
olan ikinci el konut teslimlerinde % 1 oranında KDV hesaplanacaktır. 

4. Yeni Düzenlemenin Değerlendirilmesi  

Yeni düzenleme yapılmasının iki nedeni bulunmaktadır:  

- Birincisi, özellikle büyükşehirlerde oluşan rantın vergilendirilmesi,  

- İkincisi ise, net alanı 150 metrekareye kadar olan konut teslimleri nedeniyle 
yapılan KDV iadeleridir. Ki bu iadeler son yıllarda büyük tutarlara ulaşmıştır.  

Net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde KDV oranını etkileyen husus, 
konutun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki 
büyükşehirlerde lüks ve birinci sınıf inşaat olarak inşa edilmesidir. 5216 sayılı 
Kanun kapsamında olmayan ancak, üzerine yapıldığı arsanın değeri ve satış 
bedeli daha yüksek olan konutlar lüks konut sayılmayacak mı? Bunlara % 1 KDV 
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oranı uygulanması doğru mu? Lüks ve birinci sınıf inşaatların yüksek oranlı 
KDV’ye tabi tutulması, inşaat sektörünü daha alt sınıflardaki inşaat yapımına 
yönlendirebilir mi? Bu durumun olası bir deprem felaketinin gündemde olduğu 
ülkemiz açısından yaratabileceği sakıncalar herkesçe malumdur.  

Ayrıca, KDV oranı, konutun üzerine yapıldığı arsanın birim m2 vergi değerine 
bağlandığından, emlak vergisi bakımından arsanın birim m2 vergi değeri 
tespitine karşı açılacak davalar, bundan sonra doğrudan KDV oranını da 
etkileyecektir. Bu şekilde, son yıllarda emlak vergisi uygulaması bakımından çok 
sık yaşanan sıkıntılar, KDV uygulamasına da yansıyacaktır. Özellikle bu husus göz 
ardı edilmemelidir.     

Yukarıda belirtilen cetvele baktığımızda; 

- Lüks İnşaat:  Dış duvarlar: mermer, çini, bakır kaplamalı, Çatı örtüsü: Bakır ve 
kurşun kaplamalı, ısı yalıtımlı, Tavan: İkiden fazla odası gizli ışıklandırma, ses 
tecritli asma tavan (sert ağaç, aliminyum, alçı vb.), İç duvarlar: İkiden fazla odası 
ısı ve ses yalıtımlı, sert ağaç kaplama, Taban (döşeme): İkiden fazla odası mermer 
ve benzeri tabii taş, ahşap parke, halı kaplamalı. 

- Birinci Sınıf İnşaatlar: Dış duvarlar: Tabii (troverten vb.) ve suni taş, kaliteli 
ahşap ve metal kaplamalı, Çatı örtüsü: ısı yalıtımlı ve alüminyum kaplamalı çatı, 
Tavan: Püskürtme sıvalı, 1 veya 2 odası ahşap kaplama veya düz alçı sıvalı. İç 
duvarlar: İkiden fazla odası yağlı boya, yıkanır kağıt vb. madde ile kaplama vs. 

Şeklinde tanımlanmaktadır. 

Teslim: 
 
Genel olarak vergiyi doğuran olay, gayrimenkulün tapuya tescili veya alıcının 
kullanımına sunulmuş vaziyette teslimidir. 
 
Konut satışlarında mülkiyetin devri, konutun tapuda alıcı adına tescil suretiyle 
gerçekleşme birlikte, tapuya alıcı adına tescilin yapılmasından önce konutun 
alıcının fiili kullanımına bırakılması (fiili olarak teslim edilmesi) ve alıcı 
tarafından malik gibi kullanılmaya başlanması halinde, KDV uygulaması 
bakımından konutun fiili kullanıma bırakılması anında vergiyi doğuran olay 
meydana gelmektedir. 
 

✓ Konut teslim tutanak tarihi, 
✓ Elektrik, su, doğalgaz kullanım abonelikleri teslim tarihi, 
✓ İskan ruhsat tarihi, 
✓ Yapı denetim hizmetinde tamamlanma vizesi tarihi 

 
Konutun fiili teslim tarihinin tespitinde done olarak kullanılması mümkündür. 
Ancak bu tarihlerden herhangi birisinin doğrudan teslim tarihi olarak dikkate 
alınması sözkonusu değildir. 
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Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay ise, müteahhidin arsa karşılığı 
konut, işyeri gibi bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle gerçekleşir. Arsanın 
bir iktisadi işletmeye dâhil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad 
ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi durumunda, vergiyi doğuran olayın 
vuku bulduğu tarihte, müteahhide yapılan bu arsa teslimi nedeniyle 
düzenlenecek faturada arsa karşılığı alınan bağımsız birimlerin emsal bedeli 
üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Arsa sahibinin, gerçek usulde 
mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde arızi faaliyet olarak arsasını bağımsız 
birimler karşılığında müteahhide tesliminde ise KDV uygulanmaz. 
 
Arsa karşılığı inşaat işlerinde iki ayrı teslim söz konusu olmaktadır. Birincisi; arsa 
sahibi veya sahipleri tarafından yapılan arsanın teslimi, ikincisi ise; müteahhit 
tarafından yapılan arsaya karşılık verilen konut veya işyeri teslimidir. 
 
✓ Arsanın müteahhitte tesliminde KDV oluşabilmesi için; arsa sahibinin bir 

şirket olması veya arsa sahibi gerçek kişi bir vatandaş ise sürekli halde kat 
karşılığı inşaat işlerini yapıyor olması gereklidir. Bu kapsamda vatandaşlar 
için arsalarını konut ve işyeri yapmak için müteahhitte kat karşılığı teslim 
etmeleri halinde KDV oluşmamaktadır. 

 
✓ Müteahhit tarafından arsa sahibine arsanın karşılığı olarak yapılan konut 

veya işyeri teslimlerinde ise KDV uygulanacak olup bu KDV miktarı emsal 
bedel üzerinden yapılacaktır. Müteahhit tarafından herhangi bir bedel 
alınmaksızın kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında konut veya işyeri 
tesliminde belediyelerin belirlemiş olduğu emsal bedel üzerinden KDV 
hesaplanacaktır. 

 
Hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat işleri; kişi ya da kurumların arsalarını, 
müteahhit firmalara arsa üzerine inşa edilecek bağımsız bölümlerin satış 
bedellerinin belirli bir yüzdesi karşılığı devretmeleri olarak tanımlanmaktadır. 
Bu şekilde, inşaatın bağımsız bölümlerinin satılarak hasılatın paylaşılması 
amaçlanmaktadır. Böylelikle müteahhit tarafında arsa için finans çıkışı olmamış 
ve finansal gücünü inşaat yapımına yoğunlaştırmış olur. 
 
Arsa sahibi ile müteahhit arasında işe başlama sözleşmesiyle başlayan iş, inşaatı 
yapacak müteahhit tarafından bağımsız bölümlerin teslimiyle son bulur. İşin 
tamamlanması ile, arsa sahibi inşaatı yapan firmaya arsa bedelini, inşaatı yapan 
firma ise arsa sahibine sözleşmede öngörülen oranda inşaat bedelini fatura 
etmektedir. 
 
Hasılat paylaşımlı inşaat işi sözleşmelerinde, bağımsız bölümler arsa sahibi ile 
müteahhit arasında paylaşılmayıp, her bir bölümün satış bedeli üzerinden 
sözleşmede belirlenen oran nispetinde kazanç elde etmek şeklindedir. 
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Buna göre; 
 
✓ Bağımsız birimlerin üçüncü şahıslara satışında, vergiyi doğuran olayın vuku 

bulduğu tarihte sadece müteahhit tarafından üçüncü şahıslara fatura 
düzenlenecek, faturada gösterilen toplam bedel üzerinden bağımsız birimin 
niteliğine göre % 1 veya % 18 oranında KDV hesaplanarak beyan 
edilecektir. 

 
✓ Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım 

satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, vergiyi 
doğuran olayın vuku bulduğu tarih itibariyle hasılattan kendisine kalan pay 
için müteahhide arsa satış faturası düzenleyecek, fatura bedeli üzerinden 
genel esaslara göre KDV hesaplayarak beyan edecektir. Arsa tesliminin, 
KDV'nin konusuna girmemesi veya KDV'den istisna edilmiş olması halinde 
bu teslimde KDV hesaplanmayacaktır.” 

 

KDV Kanunun 1/3-d maddesi kapsamında cebri icra, izale-i şüyu (paydaşlığın 
giderilmesi), ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle müzayede 
mahallerinde yapılan açık artırma, pazarlık ve diğer şekillerdeki satışlarda 
vergiyi doğuran olay, satışın yapıldığı tarihte vuku bulmaktadır. Verginin 
mükellefi satışları düzenleyen özel ve resmi kişi ve kuruluşlar olup, KDV 
Kanunun 23/d maddesi hükmüne göre satılan malın kesin satış bedeli KDV’nin 
matrahı olacaktır. Ancak izale-i şüyu çerçevesinde yapılan satışlarda alıcının 
hissedarlardan biri olması halinde hissesi, bu hisse için mülkiyet devri sözkonusu 
olmadığından matrahtan indirilecektir. 

5. Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yapılan İnşaatlarda KDV: 
 
6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı belirlemesi yapılmış taşınmazın 
yıkılması sonrasında, arsa sahipleri ile müteahhit arasında yapılmış inşaat 
sözleşmesi uyarınca inşa edilecek bağımsız bölümlerin arsa sahiplerine veya 3 
üncü şahıslara tesliminde; Bağımsız bölümlerden net alanı 150 m² ye kadar olan 
konutların arsa sahibine veya 3 üncü şahıslara tesliminde arsa birim m² vergi 
değerine ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde 
bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın %1 oranında KDV uygulanacaktır. 
 
İşyeri ve arazi teslimleri ile net alanı 150 m² nin üzerinde olan konut 
teslimlerinde ise %18 oranında KDV hesaplanacağı tabiidir. 
 
1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararına göre; (I) sayılı listenin 11. Sırasında yer alan net alan 150 m2’ye 
kadar konutlardan; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki 
büyükşehirlerde (6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen 
yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç) olmak üzere kademeli KDV oran 
uygulamasına geçilmiş bulunmaktadır. Yani kentsel dönüşüm kapsamındaki inşat 
işlerinde %1 oranı devam etmektedir. 
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01.01.2013 tarihli düzenleme ile 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası 
kapsamanda riskli alan veya riskli yapılarda yapılacak konutlar için net alanı 150 
m2 altında olması halinde KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. Net alanı 150 m2 
ve üzeri riskli alan veya riskli yapılarda yapılacak konutlarla, ticari alanların 
tamamında KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir. 
 
Ayrıca, kentsel dönüşüm kapsamında, arsanın müteahhide teslimi ile 
müteahhidin binaları arsa sahibine tesliminde tapu ve benzeri harç muafiyeti de 
bulunmaktadır. 
 
6. Kat İrtifaklı Taşınmaz Satışlarında Kdv 

➢ “Kat irtifaklı satış”, konut veya iş yerlerinin henüz inşaat devam ederken 
hatta temel bile atılmadan önce arsa üzerine kat irtifakı kurularak 
satılmasıdır. 
 

➢ Henüz tamamlanmayan konut ve işyerlerinin arsa payı üzerinde kat irtifakı 
kurularak satılması işlemi,  tamamlanmış fiilen ve fiziken teslim edilebilecek 
bir konut veya işyeri bulunmaması nedeniyle bir taşınmaz satışı olarak 
kabul edilmemektedir.  

 

 
➢ Tahsil edilen bedeller avans niteliğinde olup, konut veya işyeri satış bedeli 

olarak değerlendirilemez. Maliyetler de henüz belli değildir.  
 

➢ Vergiyi doğuran olay, müteahhidin konut veya işyerini tamamlayarak 
tasarruf hakkını alıcılara devrettiği anda meydana gelmektedir. İnşaatın 
tamamlandığı tarih ise, bina iskan ruhsatının alındığı ve/veya binanın fiilen 
kullanılmaya başlandığı  tarihtir.  
 

➢ Kat irtifakı kurularak yapılan satışlar nedeniyle alınan bedellerin GVK ve 
KVK yönünden avans olarak değerlendirilmesi ve inşaatın tamamlanıp 
anahtar teslimi yapılan yılın satış hasılatı olarak dikkate alınması gerekir.  
 

➢ Kat irtifaklı satışlarda satış tarihinde henüz bir teslim söz konusu 
olmadığından ve alınan bedeller avans niteliğinde bulunduğundan, bu 
aşamada fatura düzenlenmesine ve KDV hesaplanmasına gerek yoktur.  

 

 
➢ Ancak, alınan avans için fatura düzenlenmesi halinde, KDV Kanunu’nun 

10/b maddesine göre faturada gösterilen bedelle sınırlı olarak vergiyi 
doğuran olay meydana geldiğinden, avans bedeli üzerinden KDV 
hesaplanacaktır. 
 

➢ Bu durumda, satılan taşınmazın projedeki cinsine ve yeni düzenleme ile 
getirilen kıstaslara göre belirlenen KDV oranı üzerinden vergi 
hesaplanacaktır.  
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➢ Nitekim, 60 Sıra No.lu KDV Sirküleri’nde, konut olarak projelendirilen, 
inşaat ruhsatı da konut olarak alınan inşaatların henüz tamamlanmadan 
arsa payı veya kat irtifakı üzerinden satışlarının, konut sayılacağı ve net 
alanı dikkate alınarak KDV'ye tabi tutulacağı açıklanmıştır.     

7. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Kdv Uygulaması 

Arsa payı karşılığı bağımsız bölüm tesliminde arsa sahibi ile müteahhidin 
birbirlerine karşı taahhütleri bulunmaktadır. Bu kapsamda, arsa sahibi 
müteahhide arsa payı vermekte, müteahhidin ise, bağımsız bölüm veya bölümler 
vermesi sözkonusudur.  Taraflar bu amaçla yapmayı veya taahhüt ettikleri arsa 
payı ve bağımsız bölümlerin sayısı ve niteliklerini belirten “Kat/Arsa Karşılığı 
İnşaat Sözleşmesi” olarak nitelendirilen bir sözleşme yapmaktadırlar. 

Bu sözleşme ile arsanın mülkiyeti daha başlangıçta müteahhide devredilebileceği 
gibi, sadece müteahhide verilmesi taahhüt edilen arsa payı üzerinde “kat irtifak 
hakkı” tesis ettirilerek müteahhide devredilebilmekte veya vekaletname 
verilmektedir. Arsa sahibi kendisine verilecek bağımsız bölümlerin arsa paylarını 
uhdesinde bırakabilmektedir. 

İnşaat tamamlandığıı zaman da arsa sahibi, müteahhit veya alıcı durumundaki 
üçüncü kişiler belediyeye başvurmak suretiyle yapı kullanma iznini kendi 
adlarına alabilmektedir. 

Müteaahitler kendilerine bırakılan bağımsız bölümleri inşaatın başlangıcından 
itibaren kat irtifaki tapusu ile üçüncü şahıslara satabilmektedir.  

Özetlemek gerekirse, Kat/Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, arsa sahibine ve 
müteahhide yükümlülükler yükleyen bir sözleşme türüdür. 

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ile sözleşmeye konu gayrimenkulün 
mülkiyetinin geçirilmesinin ya da geçirilmesi vaadini de öngördüğünden, Borçlar 
Kanunu’nun 213. ve Medeni Kanunun 706. Maddeleri uyarınca “resmi” şekilde 
düzenlenmesi gerekir. Bu sözleşmelerin noter veya tapu memurları huzurunda 
yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde bu sözleşmeler geçersiz sayılacaktır. 

1. Maliye Bakanlığı’nın Görüşü ve Uygulaması (Katma Değer Vergisi Genel 
Uygulama Tebliği – 60 Sıra No.lu KDV Sirküleri) 

  Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur.  

 - Birincisi, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi;  

 - İkincisi ise, arsaya karşılık olarak müteahhit tarafından arsa sahibine yapılan 
konut veya işyeri teslimidir.  
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 Arsa Sahibi Tarafından Müteahhide Arsa Teslimi 

  - Arsa bir işletmenin aktifine kayıtlı ise, arsanın konut ya da işyeri karşılığı 
müteahhide teslimi KDV’ye tabidir. (KDVK’nın 17/4-r maddesi kapsamına 
girenler hariç) 

- Arsa sahibinin, arsa alım-satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak 
sürdürmesi halinde, müteahhide yapılan arsa teslimi KDV’ye tabidir.  

 -Arsa sahibinin, gerçek usulde vergi mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, 
arızi bir faaliyet olarak arsasını müteahhide teslimi  KDV’ye tabi değildir.  

 Müteahhitçe Arsa Sahibine Konut ya da İşyeri Teslimi 

- Müteahhit tarafından arsa sahibine yapılan işyeri ya da net alanı 150 m2 ve 
üzerindeki konut teslimleri KDV’ye tabidir.  

- Vergi idaresi, arsa sahibine arsanın karşılığı olarak verilen konut ve işyerlerinin 
bedellerinin, emsaline göre açıkça düşüklük göstermesi halinde emsal bedelin 
VUK.nun 267. maddesinin üçüncü sırasına (takdir esası) göre takdir edilmesi ve bu 
bedel üzerinden fatura düzenlenmesi gerektiği görüşündedir.  

 Kat Karşılığı İnşaatlarda KDV’yi Doğuran Olay  

- Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay, hem arsa teslimi hem de 
arsanın karşılığı olarak yapılacak teslimler açısından, müteahhidin arsanın 
karşılığını oluşturan konut, işyeri gibi bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle 
eş zamanlı olarak gerçekleşmektedir.  

- Taşınmazda teslim kural olarak tapuya tescil ile gerçekleşir. Tapuya tescilden 
önce konut ve işyerlerinin alıcının tasarrufuna terk edilmesi durumunda vergiyi 
doğuran olay, bu tarihte gerçekleşmektedir.  

- Arsa sahibinin arsa tesliminin ticari nitelikli olması durumunda arsa için, 
müteahhidin ise arsa sahibine teslim ettiği bağımsız birimler için, vergiyi 
doğuran olayın vuku bulduğu tarih itibariyle eş zamanlı ve karşılıklı olarak fatura 
düzenlemeleri gerekmektedir.  

- Her iki teslimde de işlem bedelinin emsaline göre açıkça düşüklük göstermesi 
halinde, KDV Kanununun 27/3. maddesine göre işlem yapılacaktır.  
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2. Yargı Organlarının Görüşü 

- Arsanın Gerçek Kişiye Ait Olması 

Danıştay,  

- Arsa sahibinin arsa alım-satımını devamlı ve meslek haline getirmeyen bir 
gerçek kişi olduğu durumda olayın arsanın değerlendirilmesine yönelik bir iş 
olarak değerlendirilmesi gerektiği, trampa olmadığı ve KDV’ye tabi 
tutulamayacağı;  

- Arsanın arsa alım-satımını devamlı ve meslek haline getirerek yapan kişilere ait 
olduğu durumlarda ise arsa tesliminin KDV’ye tabi olduğu,  

görüşündedir.  

-Arsanın Ticari Bir İşletmeye Dahil Olması  

Danıştay,  

- Arsanın ticari bir işletmeye dahil olduğu veya  

- Arsa alım-satımını devamlı ve meslek haline getirerek yapan kişilere ait olduğu 
durumda,  

gerek arsa tesliminin gerekse arsanın karşılığı olarak müteahhitçe yapılan konut 
veya iş yeri teslimlerinin KDV’ye tabi olduğu görüşündedir.           

 Mükellefiyeti bulunmayan arsa sahiplerinin bu şekilde iktisap ettikleri 
konut ve iş yerlerini, 

  - Toplu olarak bir defada satmaları işlemi, ticari faaliyet kapsamına 
girmediğinden, KDV’ye tabi  olmayacaktır.   

  - Ticari faaliyet kapsamında satmaları (aynı kişiye farklı tarihlerde, farklı kişi ve 
tüzel kişilere aynı tarihte, değişik kişi ve tüzel kişilere değişik tarihlerde veya 
birbirini izleyen yıllarda, bir kısmının teslim alındığı yıl içinde toplu olarak, diğer 
kısmının ise takip eden yılda satılması) ise KDV’ye tabidir. 

-  Arsanın ivazsız iktisap edilmesi durumu değiştirmemekte, bu arsa karşılığı 
alınan taşınmazların satışının ticari bir organizasyon içerisinde yürütülmesi veya 
aynı kişiye farklı tarihlerde veya farklı kişilere aynı tarihte satılması veya 
birbirini izleyen yıllarda satılması durumunda ise yapılan satışlar devamlı olarak 
gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, elde edilen 
kazanç  ticari kazanç olarak vergilendirilecektir. (MB.GİB. İzmir VDB.nin 
14/08/2012 tarihli ve 84098128-120-762 sayılı özelgesi) 
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7.1. Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahiplerine Yapılan Kira Ödemeleri 
KDV’ye Tabi mi? 

Arsa sahibinin, arsa alım-satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi 
halinde, müteahhide yapılan arsa teslimi KDV’ye tabidir. Arsa sahibinin, gerçek 
usulde vergi mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, arızi bir faaliyet olarak 
arsasını müteahhide teslimi  KDV’ye tabi değildir.  

Kat karşılığı inşaat işlerinde inşaat şirketleri tarafından yapılan kira yardımları, 
arsa sahiplerine verilecek dairelerin inşası için yapılan harcamaların bir unsuru 
olup iktisap edilen gayrimenkulün maliyet bedeli içerisinde yer almaktadır. Yani 
arsa bedelinin bir unsurudur. Arsa teslimi KDV’ye tabi ise, alınan kira yardımları 
da bu teslimin bir unsuru olduğundan KDV’ye tabi olacaktır. Arsa teslimi KDV’ye 
tabi değilse, alınan kira yardımları da KDV’ye tabi olmayacaktır.  

7.2. Kat Karşılığı Arsalarda Belge Düzeni 

İnşaat işlerinde belge düzenlenmesi tereddütlere yol açmaktadır. Özellikle inşaat 
sırasında fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği konusu alıcı ile müteahhit 
arasında görüş aykırılarına neden olmaktadır. 

İstanbul Defterdarlığı 14.02.2005 tarih ve VUK-1/11070/1220 sayılı özelgede; 

“…….. 

Gayrimenkul satışlarında KDV'yi doğuran olay tapuya tescil ile gerçekleşmekte 
olup, gayrimenkulün tapuya tescilinden önce kişinin kullanımına tahsis 
edilmesinde ise kullanıma tahsis ile vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir.  

193 sayılı GVK’nun 37.maddesinin birinci fıkrasında her türlü ticari ve sınai 
faaliyetlerinden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş, bu maddenin 
ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde ise gayrimenkullerin alım, satım ve inşa 
işleri ile devamlı olarak uğraşanların bu işlerden elde ettikleri kazancın ticari 
kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.  

Söz konusu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, ticari faaliyet bir tür emek-
sermaye organizasyonuna dayanmakta olup kazanç sağlama niyet ve kastının 
bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin 
“ticari faaliyet” olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak bir faaliyetin  “ticari 
faaliyet” sayılabilmesi için, kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte 
faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte 
değerlendirildiğinden kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği 
ortaya çıkmaktadır.  

Bu hükümlere göre, inşaat taahhüt ticareti ve gayrimenkul alım-satım işiyle 
devamlı olarak uğraşanlar bu işlerden elde ettikleri kazançlar GVK’nun 
37.maddesi kapsamında ticari kazanç olarak değerlendirileceğinden elde edilen 
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kazançların ticari kazanç hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesi 
gerekmektedir. 

Dolayısıyla böyle bir organizasyon çerçevesinde yani ticaret maksadıyla alınan 
gayrimenkulün (arsanın) şeklinin değiştirilerek (arsa payı karşılığı ve bağımsız 
bölüm belirtilerek inşaat yaptırılması sonucunda daire satışı gibi) elden 
çıkarılması ticari faaliyet kapsamındadır. Bu itibarla sözkonusu faaliyetten elde 
edilen kazancın gerçek usulde ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi 
gerekmekte olup, cari vergilendirme döneminin GV’ne mahsup edilmek üzere 
üçer aylık kazançları üzerinden geçici vergi ödeyecekleri de tabiidir.  

Buna göre; inşaatlar devam etmekte iken satış bedeli olarak yapılan 
ödemeler karşılığında fatura düzenlenmesine gerek olmayıp bedellerin 
kayıtlara avans olarak intikal ettirilmesi, bu yerlerin tapuya tescilden önce 
hak sahiplerinin kullanımına tahsis edilesi durumunda ise tahsis edildiği 
tarihte gerçek satış bedeli üzerinden KDV’sini de içerek şekilde fatura 
düzenlemesi gerekmektedir.” 

7.3. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Maliyet 

İnşaatın toplam maliyetinin arsa sahibine verilen dairelere isabet eden kısmı, 
müteahhidin kendisine ait dairelerin arsasının maliyetidir. Yani, müteahhit 
açısından arsa maliyeti, arsa sahibine bırakılan dairelerin/işyerlerinin maliyet 
bedeli = Müteahhide devredilen arsa payı olmaktadır. 

Müteahhit, inşaatçılık işinden dolayı gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi 
olduğundan, inşaatın bitimi ve bağımsız bölümlerden herhangi birinin satılması 
ile vergiyi doğuran olay meydana gelecektir. Bu nedenle, inşaatın devamı 
süresince, yapılan işle ilgili olarak kar-zarar beyanında bulunulmayacak ancak 
beyanname verilecektir. 

Müteahhidin kar-zarar beyan etmesi için, inşaatın tamamlanmış olması yeterli 
değildir. Hem inşaat bitecek hem de bağımsız bölümlerden en az biri satılmış 
olacaktır. İnşaatın devamı sırasında satılan daire, kat ve dükkanlar nedeniyle 
alınan paralar avans niteliğindedir. İnşaat bitmeden önce tüm bağımsız bölümler 
satılmış olsa dahi yine de kar-zarar beyan edilmez. Çünkü, inşaat bitmediğinden, 
maliyetler belli olmamıştır. 

7.4. Arsa Payı Kat İnşaatı Hesabının Bir Örnekte Açıklanması 

Bir müteaahit kat karşılığı arsa üzerine bağımsız birimler halinde satmak üzere 
16 daire 10 işyerinden oluşan bir apartman inşa etmektedir. Konut olarak 
kullanılacak olan her bir dairenin net alanı 100 m2 , her bir işyerinin net alanı ise, 
40 m2’dir. Binanın toplam net alanı ise 2.000 m2’dir. Müteahhit arsa sahibine 8 
daire ve 5 işyeri verecektir. 
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Müteahhit, inşaatın bitim tarihine kadar bu inşaatla ilgili 1.000.000 TL’lik vergili 
alış ve gider nedeniyle 180.000 TL KDV yüklenmiştir. İnşaatın toplam maliyeti 
2.000.000 TL olarak hesaplanmıştır. 

Müteahhit hesabı aşağıdaki şekilde yapacaktır. 

- Binanın toplam net alanı : 16 x 100 + 10 x 40 = 2.000 m2 

- İnşaat süresince yüklenilen KDV : 180.000 TL 

- 1 m2’ye düşen yüklenilen KDV : 180.000 / 2.000 = 90 TL 

- 
100 m2’lik daireye düşen yüklenilen 
KDV : 90 x 100 = 9.000 TL 

- 40 m2’lik işyerine düşen yüklenilen KDV : 90 x 40 = 3.600 TL 

- İnşaatın m2 maliyeti : 2.000.000 / 2.000 = 1.000 

- 100 m2’lik dairenin inşaat maliyeti : 100 x 1.000 = 100.000 TL 

- 40 m2’lik işyeri maliyeti : 40 x 1.000 = 40.000 TL 
 

Müteahhit VUK’nun 267/2.maddesi uyarınca maliyet esasına göre (maliyet bedeli 
+ %5 fazlası) arsa sahibine konut ve işyerini teslim etmiştir. Bu durumda bir 
konut için 105.000 TL, işyeri için ise 42.000 TL üzerinden fatura düzenleyecektir. 

Bu duruma göre, müteahhidin arsa sahibine devredeceği konut ve işyerleri için 
aşağıdaki şekilde bir fatura düzenlenmesi gerekmektedir. 

10 Adet Konut için KDV Hesabı 

- Hesaplanan KDV  : 10 x 105.000 x %1 = 10.500 TL 

- Yüklenilen KDV : 10 x 9.000 = 90.000 TL 

- İade Talep Edilecek KDV Tutarı : 90.000 - 10.500 = 79.500 TL 
 

İşyerleri teslimi için  

- Toplam Maliyet : 40.000 x 5 = 200.000 TL 

- Satış Fiyatı : 5 x 42.000 = 210.000 TL 

- İşyerleri için Hesaplanan KDV : 210.000 x %18 = 37.800 TL 

- İşyerleri için Yüklenilen KDV : 3.600 x 5 = 18.000 TL 

- İşyerleri için Ödenecek KDV : 37.800 - 18.000 = 19.800 TL 
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Mükellef işyerleri için ödenmesi gereken vergiyi, konutlar için talep edeceği 
vergiden düşecektir.  

Buna göre; 79.500 – 19.800 = 59.700 TL talep edeceği tutar kalmaktadır.  

7.5. Kat Karşılığı İnşaatlarda Arsa Sahibine Para Ve Kira Ödenmesi 

Kat karşılığı başkalarının arsasına yapılan inşaatlarda arsa sahibine daire dışında 
nakit ve kira ödemesinde bulunulması durumunda, söz konusu ödemelerin, 
müteahhidin kendisine ait dairelerin arsa maliyetinin (toplam arsa maliyeti) bir 
unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.  

8. Hasılat Paylaşımında  Kdv 

➢ Hasılat paylaşımı esası, kişi ya da kurumların arsalarını, müteahhit 
firmalara arsa üzerine inşa edilecek bağımsız bölümlerin satış bedellerinin 
belirli bir yüzdesi karşılığı devretmeleri olarak tanımlanmaktadır.  

➢ Maliye Bakanlığı, hasılat-gelir paylaşımı esasına göre yapılan inşaat işlerinin 
KDV karşısındaki durumuna ilişkin görüşünü 60 Sıra No.lu KDV Sirküleri ile 
belirlemiştir. 

➢ Bakanlık “Hasılat paylaşımı”, “gelir paylaşımı” vb. adlarla yapılan işleri, 
“arsa karşılığı inşaat işi” kapsamında değerlendirmektedir.  

➢ Arsa karşılığı inşaat işinde inşa edilen bağımsız birimler, Hasılat paylaşımı 
esasında ise, inşa edilen konut ve/veya işyerleri yerine, bunların satış 
hasılatları arsa sahibi ile müteahhit arasında paylaşılmaktadır.  

➢ Hasılat paylaşımı modelinde, inşa edilen konut ve/veya işyerlerinin 
satışından elde edilen hasılatın arsa sahibine kalan kısmının arsa satış 
bedeli olarak değerlendirilmesi gerekir.  

➢ Arsanın bir iktisadi işletmenin aktifine kayıtlı olması ya da arsa sahibinin 
arsa alım-satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, 
arsa sahiplerinin arsa faturası düzenlemeleri ve genel oranda (% 18) KDV 
hesaplamaları, ancak arsa tesliminin Kanunun 17/4-r maddesinde 
düzenlenen istisna kapsamına girdiği durumlarda KDV istisnası 
uygulamaları gerekir.  

➢ Hasılatın müteahhit firmaya kalan kısmının ise ticari kazanç-kurum kazancı 
olarak değerlendirilmesi gerekir.  
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8.1. Genel Olarak Hasılat Paylaşımı Modeli  

➢ Arsa sahibi gerçek usulde vergi mükellefi değilse, müteahhit firmanın, arsa 
sahibine kalan hasılat payı tutarında gider pusulası düzenlemesi ancak KDV 
hesaplamaması gerekir.  

➢ Hasılat paylaşımı esasına göre inşa edilen konut ve işyerlerinin satışı 
KDV’ye tabi olup, net alanı 150 metrekareye kadar olan konut teslimlerinde 
% 1, net alanı 150 metrekare ve üzeri konutlar ile işyeri teslimlerinde ise % 
18 oranında KDV hesaplanması gerekir. Bu satışlara ilişkin fatura sadece 
müteahhit tarafından düzenlenecektir.  

➢ Hasılat paylaşımı esasında, bankalarda arsa sahipleri adına bankalarda 
açılan hesaplarda müteahhit adına biriken avanslar nedeniyle elde edilen 
faizlerin müteahhitlere aktarılması işlemi, müteahhidin arsa sahiplerine 
yaptığı bir teslim veya hizmetin karşılığı olmadığından KDV’ye tabi 
olmayacaktır.  

➢ Şirket Arsasının Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satışında Kurumlar Vergisi ve 
KDV İstisnalarının Uygulanabilirliği  

➢ Maliye Bakanlığı’nın Görüşü: Şirket Arsasının Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle 
Satışında Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası Uygulanamaz 

➢ Şirket faaliyetleri arasında taşınmaz ticareti ve kiralaması bulunmasa dahi 
kurumlar vergisine tabi şirketlerin aktifinde en az iki tam yıl süreyle kayıtlı 
bulunan arsaların hasılat paylaşımı modeliyle satışı halinde, taşınmaz 
ticareti yapılmış olacağından, kurumlar vergisi ve KDV istisnalarının 
uygulanması mümkün değildir. (GİB. Büyük Mükellefler VDB.nin, 
18.04.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-5/1-e-102 sayılı Özelgesi.) 

➢ Ancak, Bakanlığın arsa sahibi şirketlerin faaliyetlerinin taşınmaz ticareti 
kapsamına girmemesi kaydıyla kat karşılığı arsa teslimlerinin KDV’den 
istisna olacağı yönünde verdiği çok sayıda özelgesi bulunmaktadır. (GİB., 
İzmir VDB’nin, 15.08.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-766 sayılı 
Özelgesi) 

8.2. Hasılat Paylaşımı Mı Kat Karşılığı İnşaat Usulü Mü? 

Kat karşılığı inşaat işinde arsa alım-satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak 
sürdürmeyen arsa sahipleri;  

✓ Müteahhitlere arsa tesliminde değer artış kazancı,  
 

✓ Arsanın karşılığında aldıkları taşınmazların satışında ise, tamamını bir 
defada satmaları halinde yine değer artış kazancı, ticari bir organizasyon 
dahilinde veya bir ticari organizasyon olmaksızın birden fazla suretle 
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satmaları (bir yılda birden fazla veya her yıl bir satış yapılması) halinde ise 
ticari faaliyet kapsamında gelir vergisi ve KDV ile karşı karşıya 
kalabilmektedirler. 

Oysa, gerçek kişilerin arsalarını hasılat paylaşımı yöntemiyle müteahhitlere 
vermeleri halinde, hasılattan aldıkları pay arsa bedeli olarak değerlendirilmekte, 
sadece değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Bu yöntemde 
inşa edilen taşınmazların satışında faturalandırma ve vergileme işlemi 
müteahhitler tarafından yapıldığından, arsa sahibi gerçek kişilerin bu 
taşınmazların satışı ile ilgili olarak herhangi bir vergisel yükümlülükleri 
olmayacaktır. Bu da, hasılat paylaşımı usulünün arsa sahibi gerçek kişilere 
sağladığı gerçek bir vergisel avantajdır. 

9. 150 m2’lik Net Alanın Hesabı  (Mevcut Durum) 

Maliye Bakanlığı net alan hesabını KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapmıştır.  

Buna göre, “Net alan” faydalı alanı yani, konut içerisinde duvarlar arasında kalan 
temiz alanı ifade eder.  Plan ve proje gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak 
bölümleri de ihtiva eden inşaatlarda indirimli oran sadece konut olarak 
kullanılacak bölümlere uygulanır. 

Net alanın hesaplanması konusunda aşağıdaki şekilde hareket edilir: 

a) Balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu ve benzeri yerler, konutlardan ayrı 
olarak kullanılmaları mümkün olmadığından prensip olarak net alan hesabına 
dahildir.  

b) Faydalı alan genel olarak duvar yüzlerinde 2,5 cm sıva bulunduğu kabul 
edilerek, proje üzerinde gösterilmiş bulunan kaba yapı boyutlarının her birinden 
5'er cm. düşülmek suretiyle hesaplanır.  

Ancak; 

-Konutlarda kapı ve pencere şeritleri, duman ve çöp bacası çıkıntıları, ışıklıklar 
ve hava bacaları, 

-Karkas binalardaki kolonların duvarlardan taşan dişleri, 

-Bir konuttaki balkonların veya arsa zemininden 0,75 m.den yüksek terasların 
toplamının 2 m2'si çok katlı binalarda yapılan çekme katların etrafında kalan ve 
ticaret bölgelerinde zemin katların komşu hududuna kadar uzaması ile meydana 
gelen teraslar, 

-Çok katlı binalarda genel giriş, merdiven, sahanlıklar ve asansörler, 
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-İki katlı tek ev olarak yapılan konutlarda iç merdivenlerin altında 1,75 m. 
yüksekliğinden az olan yerler, 

-Bodrumlarda konut başına bir adet, konutun bulunduğu bina dışında konut 
başına 4 m2'den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya depo, 

-Kalorifer dairesi, yakıt deposu, sığınak, kapıcı dairesi, müşterek hizmete ayrılan 
depo, çamaşırlık, 

-Bina içindeki garajlar ile bina dışında konut başına 18 m2'den büyük olmamak 
üzere yapılan garajlar,  

faydalı alan dışındadır.  

Bina dışındaki kömürlük ve depoların 4 m2'yi, garajların 18 m2'yi aşan kısmı, ait 
oldukları konutun faydalı alanına dahil edilirler. 

Bloklar arası mesafeler içindeki sosyal alanlar altında kalan otoparkların bina 
içerisinde yapılan garaj olarak değerlendirilmesi ve faydalı alana dahil 
edilmemesi gerekir. (MB.nin 30/06/2011 tarihli ve 65722 sayılı özelgesi).  

Akıllı bina projelerinde dairelere paylaştırılarak her kata yapılacak elektrik ve 
tesisat odaları, faydalı alan dışında değerlendirilecek olup konutlara ilişkin 
faydalı alanın tespitinde dikkate alınmasına gerek bulunmamaktadır. (GİB İzmir 
VDB.nin 19/4/2013 tarihli ve 21152195-130-242 sayılı özelgesi)  

Çok katlı binalarda yapılan son katlardaki dubleks daire olarak tabir edilen 
konutların faydalı alanının hesaplanmasında, bu konutların tamamen açık alan 
niteliğinde olan teras kısmının hesaplamaya dahil edilmemesi gerekir. (MB.nin 
14/7/2008 tarihli ve 55/5528-2591/70791 sayılı Özelgesi) 

Bir konuttaki balkonların 2 m2’si faydalı alan dışında olduğundan, projede yer 
alan çatı teraslarının (çok katlı binalarda yapılan çekme katların etrafında kalan 
ve tavanı olmayan gökyüzüne açık olan terasların) bir konuta ait olması halinde 2 
m2’si, herhangi bir konuta ait olmaması halinde ise tamamı faydalı alan dışında 
değerlendirilecektir. (MB.nin 3/5/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-
1525 sayılı özelgesi) 

Tek katlı olarak yapılacak olan konutlarda müşterek kullanım söz konusu 
olmadığından, bu konutların büyüklüğü hesaplanırken kömürlük, depo, kalorifer 
deposu, sığınak, kapıcı ve kalorifer dairesi, çamaşırlık ve garaj gibi yerlerinde 
faydalı alan içerisinde değerlendirilmesi ve 150 m2’lik net alanın hesabında 
dikkate alınması gerekir. Bu kapsamda, garaj, mekanik oda ve pergoleye ait 
alanları 150 m2’lik net alanın hesabında dikkate alınacaktır. (GİB. İstanbul 
VDB.nin 3/12/2012 tarihli ve 39044742-130 sayılı özelgesi)  
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İnşa edilecek konutlarda yer alacak olan fransız balkonun istisna olan (2 m2)'si 
düşüldükten sonra kalan kısmı faydalı alan kapsamında meskenin net kullanım 
alanına dahil edilecektir. Ancak, çok katlı mesken inşaatında imar yasası 
gereğince bulunması zorunlu olan yangın merdiveni ve bu merdivene 
meskenlerden ulaşılmayı sağlayan yangın kaçış koridoru ise faydalı alan dışında 
olduğundan, net kullanım alanına dahil edilmeyecektir. (GİB. Adana VDB.nin 
7/9/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-2694-KDV-92 sayılı özelgesi)   

İki katlı bir evin iki katı da ayrı ayrı kullanılabilecek yapıda ise, 150 m2’lik net 
alanın hesabında her kat ayrı ayrı, her iki kat birbirini tamamlayıcı ve birbirine 
bağlı ise 150 m2’lik net alanın hesabında (dubleks dairelerde olduğu gibi) iki 
katın toplam alanı dikkate alınacaktır.  

Bahçeli konut satışlarında 150 m2’lik alanın hesabında bahçe göz önünde 
bulundurulmayacak, konutun bağımsız olarak kullanılmaya esas her bir bölümü 
tek başına dikkate alınacaktır.  Konutu çevreleyen arsa ve arazi, bu konutla 
birlikte değerlendirilecek ve konutun tabi olduğu oranda KDV’ye tabi olacaktır. 
Konutla birlikte değerlendirilecek arsa ve arazinin büyüklüğü ise mahalli örf ve 
adete göre tespit edilecektir.  

Bağımsız bölüm net alanı ve eklenti net alanına ilişkin yeni ve son düzenlemeler 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16. maddesinde yer almakta olup, 150 
m2’lik net alan hesabının, bu yeni düzenlemeye göre yapılması gerekmektedir. 
Söz konusu Yönetmeliğin 16. maddesinin birinci fıkrasının (41) numaralı bendi 
(yürürlük tarihi 1/6/2013) şu şekildedir:   

“bağımsız bölüm net alanı”; bağımsız bölüm içerisindeki kapalı olup duvarlar 
arasında kalan net alandır. Bu alana; kapı ve pencere eşikleri, 2.5 cm’yi geçmemek 
koşuluyla sıva payları, kolonlar, duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile 
ışıklıklar, bağımsız bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları, tesisat odası, 
merdivenlerin altlarında 1.80 m. yüksekliğinden az olan yerler, tek bağımsız 
bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak, odunluk, 
kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi, dâhil 
edilmez. Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri 
gibi en az bir cephesi açık olan mekanlar ile aynı katta veya farklı katta olup 
bağımsız bölümün eklentisi olan mekanlar ile ortak alanlar bağımsız bölüm net 
alanı içinde değerlendirilmez. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları 
dahil birden fazla katta yer alan mekanlardan oluşması halinde bu katlardaki 
bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm net alanı 
bulunur.» 

Buna göre, önceki düzenlemenin aksine 150 m2’lik net alanın hesabına; balkonlar, 
çatı ve kat bahçeleri, otopark, sığınak, kömürlük vb. yerler dahil edilmeyecektir. 
Maliye Bakanlığı’nın söz konusu Yönetmelik çerçevesinde 150 m2’lik alan tanımını 
yeniden yapması gerekmektedir. Çünkü, 30 No.lu Tebliğde yapılan açıklamaların 
dayanağını oluşturan 2982 sayılı Kanun ve buna istinaden yayımlanan 3 Seri No'lu 
Konut İnşaatı Ve Yatırımlarda Vergi, Resim, Harç Muafiyet Ve İstisnası Genel 
Tebliği  yürürlükte değildir.  
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Uygulamada, tapuda konut olarak yer almakla birlikte fiilen işyeri olarak 
kullanılan  ya da tapuda işyeri-büro olarak yer almakla beraber fiilen konut 
olarak kullanılan taşınmazların satışında uygulanacak KDV oranı konusunda 
tereddütlerle karşılaşılmaktadır.  

Hem prensip olarak hem de hukuki olarak taşınmaz satışlarına uygulanacak KDV 
oranı, taşınmazın konut ve işyeri olup olmamasına bağlı olarak değişmektedir. 
Taşınmazın niteliği ise, tapu kayıtları esas alınarak tespit edilmektedir.  

Buna göre, tapuda net alanı 150 metrekareye kadar konut olarak gösterilen 
taşınmazların teslimleri % 1, işyeri ve net alanı 150 metrekare ve üzeri konut 
olarak gösterilen taşınmazların teslimleri ise % 18 oranında KDV’ye tabi 
bulunmaktadır. KDV’nin yürürlüğe girdiği 1985 yılından bu yana yapılan 
uygulama  bu şekildedir. 

Ancak, Maliye Bakanlığı taşınmaz satışlarında uygulanacak KDV oranı konusunda 
ezber bozarak ve uzun yıllardan bu yana süregelen uygulamayı değiştirecek 
şekilde görüş değişikliğine giderek,  taşınmazların inşaat projesi ve ruhsatı ile 
tapu kayıtlarında ne şekilde gösterildiğinin değil, ne amaçla 
kullanıldığı/kullanılacağı hususunun uygulanacak KDV oranının tespiti 
konusunda daha önemli olduğunu açıklamıştır. 

Yeni görüşe göre, proje veya tapuda rezidans, işyeri, apart otel olarak gözüken 
net alanı 150 m2ye kadar olan taşınmazların fiilen konut olarak teslime konu 
edilmesi halinde, teslimlerinde % 1 KDV hesaplanacaktır. Fiilen konut olarak 
kullanılacak bu taşınmazların tapuda ne olarak gözüktüğünün bir önemi 
bulunmamaktadır.   

Konu ile ilgili olarak yeni oluşturulan bu görüş çerçevesinde verilen bazı 
özelgelerin özetleri şu şekildedir: 

«İnşası devam eden ve konut olarak satılacak olan ancak yapı ruhsatında apart 
otel olarak belirtilen gayrimenkullerin fiilen konut olarak teslime konu edilmesi 
durumunda % 1, net alanı 150 m2ve üzerinde olan konut teslimleri ile ticari 
alanların tesliminde ise % 18 oranında KDV hesaplanacaktır.» (GİB. Ankara 
VDB.nin 5/9/2013 tarihli ve 84974990.130(28-2013/48)/2851 sayılı özelgesi) 

Konut olarak kullanılmak üzere inşa edildiği ve konut olarak satıldığı, ancak yapı 
ruhsatında ve tapuda büro olarak kayıtlı olan gayrimenkullerin fiilen konut olarak 
kullanıldığının tespit edilmesi halinde % 1, konut harici tesliminde ise % 18 
oranında KDV uygulanacaktır.» (GİB. Ankara VDB.nin 3/7/2013 tarihli ve 
84974990.130(28-2013/32)/20361 sayılı özelgesi) 

Ancak, özelgelerde «fiilen konut olarak teslime konu edilmesi» hususunun ne 
şekilde ispat ve tevsik edileceği konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. 
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Bu konuda yapılabilecek en anlamlı uygulama, durumun; 

✓ Taşınmazı satın alanlardan burayı konut olarak kullanacaklarına dair  
alınan taahhütname,   

✓ Muhtarlıklardan alınacak ikametgah bildirimi, 
✓ Su, elektrik, doğalgaz aboneliklerinin konut olarak yaptırıldığına dair 

sözleşme, yazı ve faturalar 

ile ispat ve tevsik edilmesidir. 

Sonuç olarak; taşınmaz satışlarında taşınmazın niteliği değil, ne amaçla 
kullanıldığına bakılacak, tapuda işyeri-büro-apart otel-rezidans olarak gözükse 
dahi bu taşınmazlar fiilen konut olarak kullanılıyorsa/kullanılacaksa ve yeni 
düzenlemede dikkate alınarak net alanı 150 m2’nin altında ise % 1, 150 m2ve 
üzerinde ise % 18 KDV hesaplanacaktır. Tapuda konut olarak gösterilen 
taşınmazlar fiilen işyeri-büro olarak kullanılacaksa, teslimlerinde % 18 KDV 
hesaplanacaktır. 

10. Dövizle Yapılan İnşaat İşlerinde Kdv 

Bedeli döviz cinsinden veya dövize endekslenerek belirlenen inşaat taahhüt 
işlerinde, dövizin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihteki TC. Merkez 
Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilmesi ve KDV’nin bulunacak tutar 
üzerinden hesaplanması gerekir.  

İnşaat taahhüt işlerinde avans olarak ödenen döviz bedeli için fatura veya 
benzeri belge düzenlenmesi halinde, vergiyi doğuran olay meydana geldiğinden, 
fatura veya benzeri belgenin düzenlendiği tarihteki TC. Merkez Bankası döviz alış 
kuru üzerinden TL’ye çevrilerek KDV hesaplanması gerekir.  

Avans için fatura veya benzeri belge düzenlenmemesi halinde, malın teslimi veya 
hizmetin yapıldığı tarihte avans da dahil olmak üzere toplam bedele ait dövizin 
TL’ye çevrilerek KDV hesaplanması gerekir.  

Ödemenin geç yapılması nedeniyle ortaya çıkan lehe kur farkının vade farkı 
olarak değerlendirilerek malın veya hizmetin tabi olduğu oranda KDV’ne tabi 
tutulması, kur farkı için ilk faturaya atıfta bulunularak ikinci bir fatura 
düzenlenmesi gerekir. (105 No.lu KDV Tebliği ve 60 No.lu KDV Sirküleri) 

Kur farklarında; KDV dahil toplam bedel geç ödeniyorsa iç yüzde, KDV hariç 
bedel geç ödeniyorsa dış yüzde yöntemiyle KDV hesaplanması gerekir.  

Bedeli döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan inşaat işleri nedeniyle 
kurlardaki düşme nedeniyle müteahhit veya inşaat şirketi aleyhine oluşan kur 
farklarının, KDV Kanunu’nun 35. maddesi kapsamında “matrahta değişiklik” 
olarak değerlendirilmesi ve hizmet bedeli ve KDV tutarının buna uygun olarak 
düzeltilmesi gerekir.  
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Maliye Bakanlığı, 105 No.lu KDV Tebliğinden önce verdiği özelgelerde, bedelin 
döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edilmesinin mutat olduğu 
uluslararası ihaleler ile işin mahiyeti nedeniyle bedelin döviz cinsinden veya 
dövize endekslenerek ifade edilmesi gereken kamu ihalelerinde, geç ödeme 
nedeniyle ortaya çıkacak kur farklarının KDV matrahına dahil edilemeyeceğini 
belirtmiştir.  

Yaptığımız araştırmada, 105 No.lu Tebliğden sonra bugüne kadar aksine verilmiş 
bir özelgenin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bize göre aynı görüş devam 
etmektedir. Ancak, bu konuda yeni tarihli bir özelge alınmasında yarar olacaktır. 

11. İNŞAAT İŞLERİNDE KDV İNDİRİMİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR 

11.1. Kargoda, Postada Kaybolan Faturalar, Gider Kaydı ve KDV İndirimi  

Mükelleflerce Yapılan Uygulama 

Satıcı firmalar, faturanın kendilerinde kalan nüshasının fotokopisi üzerine “Aslı 
Gibidir” yazarak kaşeleyip imzalamakta, alıcılar ise satıcılar tarafından belirtilen 
şekilde onaylanan fatura fotokopilerini kayıtlarına intikal ettirmekte ve 
KDV’lerini indirim konusu yapmaktadırlar.  

Maliye Bakanlığı’nın Görüşü ve Uygulaması 

Maliye Bakanlığı, gider kaydı ve KDV indiriminin prensip olarak fatura asıllarına 
göre yapılması gerektiği, fatura asıllarının kaybedildiği durumlarda ise faturanın 
satıcılarda kalan nüshasının noter tasdikli fotokopilerine (Bu örnek üzerine, “Zayi 
olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik 
edilmiştir.” şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir.) dayanılarak gider kaydı ve 
KDV indiriminin yapılabileceği görüşündedir.  

11.2. KDV İndirim ve İadelerinde Müteselsil Sorumluluk ve Kurtulma 
Yolları 

Mal veya hizmet alım-satımında satıcının KDV’yi Hazine'ye intikal ettirmediğinin 
tespit edilmesi halinde, bu satıcı tarafından doğrudan mal teslim edilen veya 
hizmet ifa edilen mükellefler, işlem bedeli üzerinden hesaplanan vergi ile sınırlı 
olmak üzere, Hazine'ye intikal etmeyen vergiden satıcı ile birlikte müteselsilen 
sorumlu bulunmaktadırlar.   

KDV Genel Uygulama Tebliği ile de, müteselsil sorumluluktan kurtulmada ödeme 
çeşitleri artırılmıştır. Tebliğde alıcıların, KDV dahil toplam işlem bedelini;  

- 5411 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar 
vasıtasıyla ödemeleri ve bankaya yapılacak ödeme sırasında düzenlenecek 
belgede satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı-soyadı (tüzel kişilerde 
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unvanı) ile bankadaki hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak 
yazdırmaları,  
 
 
- Ödemenin çekle yapılmış olması halinde çekin Türk Ticaret Kanununun 785. 
maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında düzenlenmiş olması,  
 
- Ödemenin kredi kartı (iade talebinde bulunan kişi veya kuruma ait), tapu devri, 
kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla (ön ödeme avansı şeklinde kamu kurum 
ve kuruluşlarının veznesine ödeme gibi) yapılması, 
 
- Ödemenin PTT yoluyla yapılması halinde, ödeme sırasında düzenlenecek 
belgenin ibrazı (satıcının veya adına hareket edenlerin adı- soyadı (tüzel 
kişilerde unvanı) ile banka hesap numarası ve vergi kimlik numarası doğru 
olarak yazdırılmak kaydıyla) 
 
halinde müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacakları 
açıklanmıştır. 
 
 
Satıcının KDV’yi Hazine’ye intikal ettirmediğinin tespit edilmesi halinde, 
hesaplanan vergi ile sınırlı olmak üzere Hazine’ye intikal etmeyen vergiden 
aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre satıcı ile birlikte alıcılar da müteselsil 
sorumlu olacaklardır: 
  
 - Vergi, mükellef adına tarh-tahakkuk ettirilecek ve öncelikle mükelleften 
aranacaktır. 

- Müteselsil sorumluluk satın alınan mal ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan 
katma değer vergisi varsa gecikme faizi ve gecikme zammı ile sınırlıdır. Cezalar 
sorumluluk kapsamı dışındadır. 

Alıcı ile satıcı arasında muvazaaya dayanan bir işlem yapıldığının veya menfaat 
sağlayan doğrudan bir ilişkinin veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon 
veya yönetimi içinde yer alma şeklinde dolaylı bir ilişkinin bulunduğunun vergi 
incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporlarla tespit edilmiş olması 
halinde, ödeme banka veya özel finans kurumu vasıtasıyla ya da çekle yapılmış 
olsa bile, alıcıların müteselsil sorumluluğu ortadan kalkmayacaktır.  

Müşteri çekleriyle yapılan ödemelerde müteselsil sorumluluk uygulamasına 
muhatap tutulmamak bakımından, çekin tam ciro (ciro edenle ciro edilenin isim, 
unvan vb. ile vergi kimlik numarasının belli olduğu şekilde) ile devrinin yapılması 
ve kendi ödemelerinde kullanılması gerekir. Çeklerin beyaz ciro ile devri bu 
kapsamda değerlendirilmemektedir. 
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11.3. İşi Bırakan Müteahhitlerin İndiremedikleri KDV’yi Gider 
Yazabilecekleri  

Faaliyetini terk eden müteahhitlerce yüklenilip indirilemeyen KDV artık 
“indirilemeyecek KDV” haline dönüştüğünden, GVK ve KVK yönünden gider 
olarak dikkate alınması gerekir.  

11.4. Arsa Sahibi Adına Yapılan Giderlerin Durumu ve KDV İndirimi  

Kat karşılığı inşaat işlerinde taraflar aralarında yaptıkları sözleşmelerle, karşılıklı 
yükümlülüklerini belirlemektedirler. Bu yükümlülüklerden birisi de, inşaatla 
ilgili olarak yapılacak giderlerin kim tarafından karşılanacağıdır.  

Tip sözleşme haline gelen ve genel kabul gören bu sözleşmelere, yapılan 
inşaatlara ilişkin olarak ilgili mevzuatları gereği arsa sahibi tarafından ödenmesi 
gereken bazı giderlerin (belediye, su idareleri, elektrik şirketlerine ve yapı 
denetim şirketlerine yapılan ödemeler) müteahhitler tarafından üstlenilmesi 
hususunda hükümler konulabilmektedir.   

İlgili mevzuatı gereği arsa sahibi tarafından ödenmesi gereken giderlerin 
(belediye, su idareleri, elektrik şirketlerine ve yapı denetim şirketlerine yapılan 
ödemeler) taraflar arasında yapılan sözleşmeye istinaden müteahhit tarafından 
karşılanması halinde, bu giderlerin müteahhitler tarafından gelir ve kurumlar 
vergisi yönünden gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı ve KDV’lerinin 
indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda tereddütlerle 
karşılaşılmaktadır. 

Maliye Bakanlığı’nın Görüşü ve Uygulaması 

Birinci Görüşü: Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesine göre vergilendirmede 
olayın gerçek mahiyeti esas olduğundan, söz konusu ödemelerin yapı sahibi 
adına müteahhitler tarafından yapıldığının taraflar arasında düzenlenen ve bu 
hususlarında yer aldığı sözleşme veya banka dekontu  ile belgelendirilmesi 
halinde, bu ödemelerin GVK’nın 40. maddesine göre ticari kazancın tespitinde 
gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. (GİB, Ankara VDB.’nin, 
10.07.2006 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01 sayılı Özelgesi. 

İkinci ve Son Görüşü (Mevcut Uygulama): Kat karşılığı inşaat sözleşmesi 
uyarınca müteahhitler tarafından ödenen ancak  faturası arsa sahibi adına 
düzenlenmiş bulunan ve  inşa edilecek binanın ruhsatı için çeşitli kurumlara 
(belediye, su idaresi, elektrik idaresi, yapı denetim şirketi vb.) yapılan harç, 
katılım payı vb.  için ödenen bedellerin, ticari kazancın tespitinde gider veya 
maliyet olarak indirim konusu yapılması mümkün değildir.  

Ayrıca, ticari kazancın tespitinde dikkate alınacak giderlerin indirim konusu 
yapılabilmesi için giderlerin tevsike esas belgelerle belgelendirilmesi ve bu 
belgelerin mükellef adına düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu ödemeler 
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için arsa sahibi adına düzenlenecek fatura vb. belgelerde yer alan KDV’nin, 
müteahhitlerce ödenmiş olsa dahi indirim konusu yapılması veya gider olarak 
dikkate alınması mümkün değildir. (GİB. İstanbul VDB.’nin, 22.06.2011 tarih ve 
B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 40-811 ve 22.03.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34. 19.02-
105[229-2012/VUK-1- . . .]-1120 sayılı Özelgeleri) 

II. İNŞAATTA KDV İADESİ İŞLEMLERİ 

Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2. maddesi uyarınca; 
 
İndirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla 
giderilemeyen KDV tutarlarının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan 
kısmının yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, yılı içinde 
mahsuben iade edilemeyen tutarların da izleyen yıl içinde mükellefin isteğine 
bağlı olarak nakden ya da mahsuben iadesi mümkündür. 
 
Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri % 1, %8, %18 oranında Katma Değer 
Vergisi’ne tabidir. Dolayısıyla, net olanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri 
indirimli oran olan % 1 ve %8 e tabi satış işlemlerinde teslim edilen konutlar 
nedeniyle yüklenilip indirilemeyen K.D.V.’nin İade Tutarının Hesaplanması” 
aşağıdaki şekilde olacaktır; 
Müteahhitler; net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimleri nedeniyle 
yüklendikleri ve indirim yolu ile gideremedikleri KDV tutarlarını, 

➢ ya yıl içerisinde mahsup yoluyla, 
➢ ya da ertesi yıl nakit ve/veya mahsup yoluyla, 

iadesini isteyebilirler. Yıl içerisindeki iade talepleri sadece mahsuben olabilir, 
nakden iade talebi yasal olarak mümkün değildir. 
İadeye ilişkin usul ve esaslar son olarak KDV Genel Uygulama Tebliği ile 
belirlenmiştir.  

1. İade Uygulamasının Temel İlkeleri 

1.1. İndirimli Orana Tabi Bir İşlem Bulunmalıdır 

İndirimli orana tabi işlemlerden dolayı iade talebinde bulunulabilmesi için 
vergiye tabi bir işlem bulunması ve bu işleme uygulanacak KDV Oranının 
Bakanlar Kurulu tarafından indirilmiş olması gerekmektedir. 

Bu kapsamda örneğin, arsa karşılığı konut inşa eden firmanın, inşa ettiği 
konutların tapudan arsa sahipleri tarafından üçüncü şahıslara kat irtifakı 
suretiyle devredilmesi durumunda, henüz kat mülkiyetinden 
bahsedilemeyeceğinden teslime ilişkin faturalar inşaatı yapan firma tarafından 
arsa payını iktisap eden şahıslar adına düzenlenmesi kaydıyla bu faturalarda 
indirimli oran uygulanabilecek ve işlem nedeniyle yüklendiği vergiler müteahhit 
firmaya iade edilebilecektir. 



52 
 

Bir mükellefin inşa ettiği konutların bir kısmını kendi adına fatura ederek 
işletmeden çekmesi durumunda da Kanunun 3/a maddesine göre KDV 
hesaplanacak ancak sözkonusu konutlar üzerindeki tasarruf hakkı el 
değiştirmediğinden (teslim gerçekleşmediğinden) bu konutlarla ilgili olarak 
yüklenilen vergilerin iadesi talep edilmeyecektir. 

1.2. İndirimli Orana Tabi İşlem Fiilen Gerçekleşmelidir 

Teslimden önce fatura düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekte, 
ancak iade hakkını doğuran işlem vuku bulmamaktadır. Bu nedenle, örneğin, 
tamamlanmadan faturası düzenlenerek satışı yapılan indirimli (%1) orana tabi 
konutlara ilişkin iade talebinin, konutların teslim edildiği yıl esas alınarak 
yapılması gerekmektedir. Bu durum 29/2.ci madde uygulamasında iade talep 
edilebilecek KDV tutarının hesaplanması için zaten bir zorunluluktur. Zira 
sözkonusu maddede indirimli orana tabi teslim nedeniyle talep edilecek KDV, 
teslimin vuku bulduğu döneme kadar yüklenilmiş olacağından indirim yoluyla 
telafi edilmeyen KDV o dönem itibariyle belirlenmek durumundadır. 

1.3. İadesi Talep Edilecek KDV Tutarının İndirimi Mümkün Bulunmalıdır 

KDV mevzuatına göre yüklenilen bir verginin iadesinin talep edilebilmesi için 
öncelikli gerekli şart, iadesi talep edilen verginin indiriminin mümkün 
bulunmasıdır. Dolayısıyla indirim konusu yapılmasına kanunen imkan 
bulunmayan bir vergi iade hakkı doğuran işlemle ilgili olarak yüklenmiş olsa dahi 
iade edilemez.  

1.4. İndirimli Orana Tabi İşlem Nedeniyle Yüklenilen Vergi İşlemin 
Gerçekleştiği Vergilendirme Dönemi İtibariyle İndirim Yoluyla Telafi 
Edilmemiş Olmalıdır 

KDV Uygulamasının temel ilkesi yüklenilen vergilerin indirim yoluyla telafi 
edilmesidir. Dolayısıyla öncelikle yüklenilen vergilerin hesaplanan vergilerden 
indirilmesi suretiyle telafisi yoluna gidilmekte, hesaplanan KDV tutarları ile telafi 
edilmeyen KDV var ise o tutarları iade edilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede, KDV Kanunun 29/2 ve 32.maddelerinde de açıkça ifade edildiği 
üzere, iade hakkı tanınan işlemlerle ilgili olarak yüklenilen vergilerin öncelikle 
indirilmesi, indirim yoluyla telafi edilemeyen tutarların iade edilmesi esastır. 

Bu durumda, bir mükellefin iade talebinde bulunabilmesi için yüklendiği vergileri 
indirim yolu ile telafi etmemiş olması, bir başka anlatımla, devreden verginin 
bulunması gerekmektedir. 

İade talep ettiği dönemde devreden vergisi bulunmayan bir mükellefe iade 
yapılması, açıkça yüklenilen vergilerin indirim yoluyla telafi edildiğini 
gösterdiğinden söz konusu değildir. 
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Buna göre; 

➢ İade talep ettiği dönemde ödenecek vergisi çıkan bir mükellefe iade 
yapılmaz. 

➢ İade talep ettiği dönemdeki devreden vergi tutarı, iadesi talep edilen 
tutardan daha az olan mükellefe, iadesi talep edilen tutarın yalnızca 
devreden KDV tutarı kadarlık kısmı iade edilir. 

➢ İadesi talep edilen tutarın devreden KDV tutarından daha az olması halinde 
iadesi talep edilen tutarın tamamı mükellefe iade edilebilecektir. 

1.5. İadesi Talep Edilecek KDV, İndirimli Orana Tabi İşlemden Önce 
Yüklenmiş Olmalıdır 

İndirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren ve işlemin gerçekleştiği 
vergilendirme döneminde indirim yoluyla telafi edilememiş olan verginin iadesi 
mümkün bulunmakta olup, işlem gerçekleştikten sonra işlemle ilgili olarak 
ortaya çıkan giderler üzerinden hesaplanan KDV tutarlarının, prensip olarak iade 
hesabına dahil edilmesi sözkonusu olmayacaktır. Bu şekilde ödenen KDV 
tutarları indirim konusu yapılabilecek ancak, iade hesabına dahil edilmeyecektir. 

KDV Kanunun 24/c maddesine göre, matraha dahil bulunan ancak indirimli 
orana tabi işlemin gerçekleştiği tarihten sonra meydana gelen ve satıcıya fatura 
edilen vade farkı, kur farkı, faiz ve primler için yüklenilen vergiler indirim 
konusu yapılmakla birlikte, kredi faiz ödemelerine ilişkin KDV, indirimli orana 
tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıktığından, iade hesabına dahil 
edilemeyecektir. 

1.6. İade Tutarı, İadenin Talep Edildiği Yıl İçin Bakanlar Kurulunca 
Belirlenen Alt Sınırı Aşmalıdır 

İndirimli orana tabi işlemlerde iade edilecek verginin alt sınırına ilişkin olarak 
06/05/2006 tarihli ve 26160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10379 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1.maddesinin 1.fıkrasından bu tutar 2006 yılı 
için 10.000 TL olarak belirlenmiş, 2.fıkrasında ise “2007 ve izleyen takvim yılları 
için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca 
belirlen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde 
yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 TL’den 
fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilir” hükmüne yer 
verilmiştir. 

Bu hükme istinaden Maliye Bakanlığı, yukarıdaki hesaplama yöntemini 
kullanarak her yıl için iade edilmeyecek alt sınır rakamını belirlemekte ve bu 
rakamı yayımladığı tebliğler ile ilan etmektedir. 

2014 yılı belirlenen alt sınır 17.700 TL,  2015 yılı belirlenen alt sınır 19.500 
TL’dir. 
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KDV Uygulama Genel Tebliğ çerçevesinde hesaplanacak iade tutarı, yıl için 
belirlenen alt sınır aşılmamışsa iade talebinde bulunulmayacaktır. 

Yıl içerisindeki mahsuben iade taleplerinde ancak bu sınırın aşıldığı 
vergilendirme dönemi itibariyle iade istenebilecek, bu sınır aşılmadığı 
dönemlerde iade talep edilemeyecektir. İzleyen yıl içerisinde yapılacak iade 
taleplerinde iade tutarı hesaplanırken, işlemin gerçekleştiği yıl için belirlenen alt 
sınır dikkate alınacaktır. 

1.7. İade Talebi Süresi İçerisinde Yapılmalıdır 

KDV Kanunun 29/2 maddesinde, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan 
iade taleplerinin yılı içerisinde maddede sayılan borçlara mahsuben izleyen yıl 
içerisinde ise talep edilmesi kaydıyla nakden veya maddede belirtilen borçlara 
mahsuben iade edilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu hükümden hareketle Maliye Bakanlığı, sözkonusu maddenin kendisinde 
verdiği yetkiye dayanarak yayımladığı KDV genel tebliğlerinde, yılı içerisindeki 
mahsup taleplerine ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunmuş, izleyen yıl içerisinde 
yapılacak iade taleplerinin ise izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme 
dönemlerinden herhangi birisinde talep edilebileceğini bu süre içerisinde talep 
edilmeyen tutarların sonradan iadesinin talep edilmesinin mümkün 
bulunmadığını, ilgili dönem beyannameleri düzeltmek suretiyle de olsa iade 
taleplerinin kabul edilmeyeceğini açıklamıştır. 

KDV Genel Uygulama Tebliğinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade 
Uygulaması ile ilgili düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir. 

2. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması 

3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve 
indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile 
belirlenen sınırı aşan kısmı, Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara 
yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde 
talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade 
edilebilir.  

"2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli vergi oranına tabi teslim 
ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır, 2006 yılında gerçekleşecek işlemler 
için geçerli olmak üzere 10.000 TL olarak belirlenmiş, 2007 ve izleyen yıllarda ise 
bu sınırın Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme 
oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 
TL ve daha düşük tutarların dikkate alınmayacağı, 50 TL'den fazla olan tutarların 
ise 100 TL'nin en yakın katına yükseltileceği belirtilmiştir. 
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Bu kapsamda yapılan hesaplamaya göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle 
yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu 
yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır; 2006 yılı için 10.000 TL, 2007 yılı için 10.800 
TL, 2008 yılı için 11.600 TL, 2009 yılı için 13.000 TL, 2010 yılı için 13.300 TL, 
2011 yılı için 14.300 TL, 2012 yılı için 15.800 TL, 2013 yılı için 17.000 TL, 2014 
yılı için 17.700 TL, 2015 yılı için 19.500 TL olarak belirlenmiştir." 

İndirimli oran kapsamında yer almakla birlikte verginin konusuna girmeyen veya 
KDV’den istisna edilen işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler bu bölüm 
kapsamında değerlendirilmez.  

Buna göre indirimli oran kapsamındaki işlemlerden;  

- KDV’nin konusuna girmeyenler KDV beyannamesine dâhil edilmez,  

- Kısmi istisna kapsamına girenler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim ve 
iadesi söz konusu olmadığından, yüklenilen bu vergiler işin mahiyetine göre 
gider veya maliyet olarak dikkate alınır,  

-Tam istisna kapsamına girenler (ihraç kaydıyla teslimler hariç) dolayısıyla 
yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenler ise ilgili işleme ilişkin 
usul ve esaslar çerçevesinde iade edilir.  

2.1. İade Tutarının Hesaplanması 

2.1.1. Yılı İçinde Talep Edilen Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması 

İndirimli orana tabi işlemleri bulunan mükellefler, bu işlemleri nedeniyle 
yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri için yılı içinde mahsuben 
iadesini talep edecekleri KDV tutarını aylar itibarıyla ve kümülatif olarak 
hesaplarlar. İade talebinin, ilgili vergilendirme dönemleri itibarıyla indirimli 
orana tabi tüm işlemleri kapsaması gerekmekte olup, işlemlerin ayrıştırılıp 
sadece bir kısmına yönelik hesaplama yapılması ve bu şekilde iade talep edilmesi 
mümkün değildir. 

Hesaplama aşağıdaki şekilde yapılacaktır: 

-Hesaplamaya her yılın Ocak ayı itibarıyla başlanır. Ay içindeki iade hakkı 
doğuran işlemin bünyesine giren vergiden, işlem dolayısıyla (% 1) veya (% 8) 
oranı uygulanarak hesaplanan KDV düşülür ve ay içi itibarıyla “iadeye esas KDV” 
tutarına ulaşılır. Bu tutar Ocak ayı devreden KDV tutarı ile karşılaştırılır. 
Karşılaştırmada devreden vergi tutarı olarak,  şayet aynı dönemde iade talep 
edilmiş ise iadesi talep edilen tutar düşülmeden önceki devreden vergi tutarı 
dikkate alınır. Beyannamede sonraki döneme devreden vergi yer almıyorsa o 
dönem için dönem sonu iade hesabı “sıfır” kabul edilir. Sonraki döneme devreden 
vergi mevcutsa ve iadeye esas KDV tutarını (yüklenilen KDV - hesaplanan KDV 
farkı) aşıyorsa iadeye esas KDV tutarı, aşmıyorsa devreden vergi tutarı “İade 
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Edilebilir KDV” olarak kabul edilir. Bu tutar ilk ay sonu itibarıyla iade edilebilir 
KDV tutarıdır. 

-Ocak ayında indirimli orana tabi işlem yoksa iade edilebilir KDV “sıfır” olarak 
dikkate alınır. 

-Şubat ayında indirimli orana tabi işlemin bünyesine giren vergiden, işlem 
dolayısıyla hesaplanan vergi düşülerek Ocak ayında yapıldığı gibi ay içi iadeye 
esas KDV tutarına ulaşılır. Bu tutar, Ocak sonu iade edilebilir KDV tutarı ile 
toplanır ve toplam Şubat sonu devreden vergisi ile karşılaştırılır. Karşılaştırmada 
devreden vergi tutarı olarak,  şayet aynı dönemde iade talep edilmiş ise iadesi 
talep edilen tutar düşülmeden önceki devreden vergi tutarı dikkate alınır. 
Karşılaştırma Ocak ayındaki gibi yapılarak, Şubat sonu “İade Edilebilir KDV” 
tutarına ulaşılır. Bu tutar, iadeye hak kazanılan iki aylık kümülatif KDV tutarıdır. 

Şubat ayında indirimli orana tabi işlem yoksa Şubat içi iadeye esas KDV de 
olmayacağından devreden vergi ile karşılaştırma Ocak sonu iade edilebilir KDV 
esas alınarak yapılır. 

Yıl içerisinde yapılacak tüm iade taleplerinde, önceki dönemlerde iade talebinde 
bulunulup bulunulmadığına bakılmaksızın, ilgili yıl için belirlenen alt sınır ve 
iadesi talep edilen tutarlar dikkate alınmadan iadenin talep edildiği her bir 
döneme kadar yukarıda belirtildiği şekilde kümülatif bir hesaplama yapılması 
gerekmektedir. 

İlk iade talebinden sonraki dönemlerde yapılacak iade taleplerinde, kümülatif 
iade edilebilir tutardan ilgili yıl için belirlenen alt sınır ve önceki dönemlerde 
mahsuben iadesi talep edilen tutar düşüldükten sonra kalan tutar, iadesi talep 
edilen tutar düşülmeden önceki devreden vergi tutarı ile karşılaştırılır, 
beyannamede gösterilen devreden vergi tutarı, bulunan tutardan fazla ise 
bulunan tutarın tamamı, altında ise söz konusu satırda yazan tutar iade olarak 
talep edilebilir. Devreden vergi tutarı “0” (bir başka deyişle ilgili dönemde 
mükellefin ödenecek vergisi çıkmış) ise iade talebinde bulunulamayacağı tabiidir. 
Ödeme çıkan vergilendirme döneminden önceki iade tutarları ile ilgili bir 
düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak hesaplamaya ödeme çıkan 
vergilendirme döneminden itibaren yeniden başlanır. 

Öte yandan, ilk defa iade talebinde bulunulduğu dönemden önceki dönemlerden 
herhangi birinde ödenecek verginin bulunması durumunda ödenecek vergi çıkan 
bu dönemden önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi bir iade talebinde 
bulunulamaz. 
 
İndirimli orana tabi işlemlerde iade tutarı, indirimli orana tabi teslim veya 
hizmetle ilgili olarak yüklenilen vergi ile söz konusu işlemler üzerinden 
hesaplanan vergi arasındaki farkın sonraki döneme devreden KDV ile 
karşılaştırılması sonucu belirlenmektedir. Bu hesaplama yapılırken, indirimli 
orana tabi işlemler üzerinden hesaplanan verginin bu işlemler nedeniyle 
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yüklenilen vergiden yüksek olduğu dönemlerdeki tutarlar arasındaki fark, cari 
dönem sonu iade edilebilir KDV tutarından düşülür. 

Diğer taraftan indirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yüklenilen 
vergi ile söz konusu işlemler üzerinden hesaplanan vergi arasındaki farkın, (% 1) 
oranına tabi işlemler için işlem bedelinin (% 17)’sini, (% 8)’e tabi işlemler için ise 
işlem bedelinin (% 10)’unu aşan kısmı, iade hesabına dahil edilmez. Azami iade 
tutarının belirlenmesinde iade talebinde bulunulan döneme kadar yapılan 
toplam işlem bedeli dikkate alınır, ay içi hesaplamalarda azami iade edilebilir 
tutarın aşılması bu durumu değiştirmez. Ancak işlemin bünyesine doğrudan 
giren harcamalara ilişkin olarak yüklenilen verginin, azami iade tutarını aşması 
halinde, mükellefin iade talebi, aşan kısım için münhasıran vergi inceleme raporu 
sonucuna göre yerine getirilir. 

2.1.2. İzleyen Yıl İçerisinde Talep Edilen Nakden/Mahsuben İade 
Tutarlarının Hesaplanması 

İzleyen yıl içerisinde nakden veya mahsuben iadesi talep edilecek tutar, bir 
önceki takvim yılının bütün vergilendirme dönemleri için Tebliğin (III/B-3.1.1.) 
bölümündeki açıklamalara göre hesaplanır.  

Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen verginin izleyen yıl içinde nakden veya 
Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara mahsuben iadesinde, yılı 
içinde mahsuben iade edilen tutarlar dikkate alınmadan aylar itibarıylakümülatif 
hesaplama yapılır, bulunan tutardan yılı içinde mahsuben iadeler düşülür, kalan 
tutarın işlemin yapıldığı yıl için belirlenen iade edilmeyecek alt sınırı aşan 
kısmının nakden veya mahsuben iadesi, izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme 
dönemlerine ilişkin KDV beyannameleri ile talep edilebilir. 

İadesi talep edilebilir tutar, izleyen yılın Ocak vergilendirme döneminden iadenin 
talep edildiği döneme kadar verilen beyannamelerde yer alan devreden vergi 
tutarları ile karşılaştırılır. İadenin talep edildiği döneme ait karşılaştırmada 
devreden vergi tutarı olarak iadesi talep edilen tutar düşülmeden önceki 
devreden vergi tutarı dikkate alınır. 

Buna göre; 

-Devreden vergi tutarı, izleyen yılın Ocak vergilendirme döneminden iadenin 
talep edildiği döneme kadar bütün dönemlerde iadesi talep edilen tutarı aşıyorsa, 
talep edilen tutarın tamamı iade edilebilir. 

-Devreden vergi tutarı, izleyen yılın Ocak vergilendirme döneminden iadenin 
talep edildiği döneme kadar herhangi bir dönemde iadesi talep edilebilir tutarı 
aşmıyorsa, iadenin talep edildiği döneme kadar verilen beyannamelerde yer alan 
en düşük devreden vergi tutarı iade edilebilir tutar olarak dikkate alınır. 



58 
 

-İzleyen yılın Ocak vergilendirme döneminden iadenin talep edildiği döneme 
kadar aradaki dönemlerden herhangi birisinde ödenecek vergi çıkması halinde, 
iade talep edilemez. 

Yıllık iadelerde azami iade tutarının belirlenmesinde, iade talebinde bulunulan 
yıldaki toplam işlem bedeli esas alınır, ay içi hesaplamalarda azami iade edilebilir 
tutarın aşılması bu durumu değiştirmez. 

İzleyen yıl içerisinde iade talebinde bulunulabilmesi için işlemin yapıldığı yıl 
içerisinde hiç iade talebinde bulunulmamış ya da iade talep edilmekle birlikte 
talep edilen tutarların iadesi gerçekleşmemiş olmalıdır. İndirimli orana tabi 
işlemlerden kaynaklanan iade tutarlarının tamamının yılı içerisinde iadesinin 
alınması (bir başka deyişle izleyen yıl içerisinde talep edilebilecek bir tutarın 
kalmaması) durumunda bu bölüm kapsamında iade talebinde bulunulması söz 
konusu değildir. 

2.2.İade Hesabına Dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV 

2.2.1.Genel Olarak 

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade tutarının hesaplanmasında, önce 
işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler 
dikkate alınır, daha sonra ilgili dönem genel yönetim giderleri için yüklenilen 
vergilerden pay verilir. Bu şekilde hesaplanan tutarın, azami iade edilebilir vergi 
tutarının altında kalması halinde, en fazla aradaki farka isabet eden tutar kadar 
amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) dolayısıyla yüklenilen vergilerden 
iade hesabına pay verilebilir. 

İndirimli orana tabi olmayan teslim ve hizmetler ile indirimli orana tabi 
işlemlerle ilgisi bulunmayan giderler dolayısıyla yüklenilen vergiler iade 
hesabına dâhil edilmez. 

Örnek 1:Ankastre ürünlerle birlikte veya mobilyalı olarak satılan 150 m²’nin 
altındaki bir konut tesliminden kaynaklanan iade talebinde; buzdolabı, fırın, 
davlumbaz, bulaşık makinesi, mobilya, vestiyer, televizyon ve benzeri eşyalar, konut 
sahibi kişilerce sökülüp taşınarak tekrar kurulup kullanılabilecek (eklenti) 
mahiyette olup, bunların teslimi konut tesliminden bağımsız bir teslim olarak 
değerlendirilecektir. 

Dolayısıyla söz konusu eşyaların teslimi için bu eşyaların tabi olduğu KDV oranı 
uygulanacak ve konut ile birlikte teslim edilen söz konusu eşyaların temininde 
yüklenilen KDV, genel esaslara göre indirim konusu yapılacak, ancak iade hesabına 
dâhil edilemeyecektir. 

Örnek 2: 150 m²’nin altındaki bir konutun inşasına yönelik olarak yapılan 
harcamalar (arsa bedeli dâhil), genel yönetim giderleri (akaryakıt, büro 
malzemeleri, reklam, komisyon, temizlik malzemeleri ve benzeri) ve ATİK’lerden 
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işleme isabet eden paya ilişkin olarak yüklenilen KDV, işlemin bünyesine giren 
vergiler kapsamında değerlendirilecektir. 

150 m²nin altındaki konut teslimlerine yönelik iade taleplerinde, konutun 
yapımıyla ilgili harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler iade hesabına dâhil 
edilebilecek, konutun yapımı için zorunlu olmayan harcamalar nedeniyle 
yüklenilen vergiler iade hesabına dâhil edilmeyecektir. 

Dolayısıyla bir arada bulunan konutların ortak kullanımına ait olan sosyal ve 
kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere düzenlenmiş çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, 
havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı, alışveriş merkezi gibi alanlara 
ilişkin konutun yapımı için zorunlu olmayan harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV 
iade hesabına dâhil edilemeyecektir.  

Ancak arazinin yapısından dolayı yapılması zorunlu olan site içi çevre 
düzenlemeleri (istinat duvarı, perde duvarı, site çevre duvarları, site içi zemin 
sertleştirme ve benzeri işler) nedeniyle yüklenilen vergilerin iade hesabına dâhil 
edilmesi mümkündür. 

2.2.2. Stoklarda Yer Alan Mallar 

Stoklarda yer alan mallarla ilgili olarak yüklenilen vergilerin, gerçekleşen 
indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade hesabına dahil edilmesi mümkün 
değildir. Stoklarda yer alan mallar nedeniyle yüklenilen vergiler, ancak söz 
konusu malların satış işleminin gerçekleştirildiği vergilendirme dönemine ait 
iade hesabında dikkate alınabilir. 

2.2.3. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 

Amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen vergilerden, söz 
konusu iktisadi kıymetlerin indirimli orana tabi işlemlerde kullanılması kaydıyla, 
iade hesabına pay verilmesi mümkündür. 

Söz konusu iktisadi kıymetlerin bizzat mükellef tarafından imal ve inşa edilmesi 
halinde, imal ve inşa sırasında yüklenilen vergilerden, bu kıymetlerin aktife 
alındığı ve indirimli orana tabi işlemlerde fiilen kullanılmaya başlandığı 
dönemden itibaren iade hesabına pay verilebilecektir. 

2.2.4. Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler 

İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği dönem içinde veya öncesinde bu işlemle 
ilgili olarak yapılan mal ve hizmet alımlarına ait fatura ve benzeri belgelerin, 
belge düzenleme süresi içerisinde olmakla birlikte, indirimli orana tabi işlem 
gerçekleştikten sonra düzenlenmesi veya zamanında düzenlenen belgenin 
işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra temin edilmesi halinde, 
bu belgelerde yer alan KDV tutarları, işlemin gerçekleştiği vergilendirme dönemi 
iade hesabına düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle dahil edilebilir.  
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Bu durumda iade, KDV İadesi YMM Tasdik Raporu (YMM Raporu) ile talep 
edilmişse söz konusu YMM Raporunda gerekçeleriyle birlikte açıklanır. İade 
YMM Raporu ile talep edilmemiş ise mükelleften yazılı bir izahat istenir, izahatın 
yeterli görülmesi halinde bu tutarlar da genel esaslar çerçevesinde iade edilir.  

Ancak, 3065 sayılı Kanunun (29/3) üncü maddesine göre indirim hakkı vergiyi 
doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların 
kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceğinden, 
sonradan temin edilen belgelerde yer alan KDV tutarlarının iade hesabına dâhil 
edilmesinde de bu hususa dikkat edilecektir. Bir başka deyişle vergiyi doğuran 
olayın vuku bulduğu takvim yılı içerisinde kanuni defterlere kaydedilmeyen 
fatura ve benzeri belgelerde yer alan KDV tutarlarının indirimi ve iade hesabına 
dahil edilmesi mümkün değildir. 

2.3. Yılı İçerisindeki Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi 

2.3.1. Genel Olarak 

Mahsuben iade talebi, 429 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 
belirtilen standart iade talep dilekçesi kullanılmak suretiyle yapılır ve bu 
dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir: 

a) Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan alışlara 
ilişkin fatura ve benzeri belgeler ile aynı dönemde yapılan indirimli orana tabi 
satışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi. 

b) Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar iade edilecek 
vergi tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak dönemler itibarıyla hazırlanacak 
tablo. 

c) Cari yıl içerisinde bir iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra yapılacak iade 
taleplerinde, iade hakkı doğuran işlemin ait olduğu dönemden iadenin talep 
edildiği döneme kadar aradaki dönemlere ilişkin olarak indirilecek KDV listesi, 
indirimli orana tabi işlemlere ait satış faturaları veya bu faturaların dökümünü 
gösteren liste ile yüklenilen KDV listesi ve tablosu.  

Kollektif şirketler ile adi ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV iade alacaklarının 
ortakların borçlarına yönelik mahsup taleplerinde mahsup talep dilekçesine, 
yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra, diğer ortakların mahsup yapılmasına izin 
verdiğini gösteren noter tarafından onaylanmış bir belge de eklenir. 

Vergilendirme dönemleri itibarıyla 5.000 TL’yi aşmayan mahsup talepleri vergi 
inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir, talep belgelerin 
tamamlandığı tarih itibarıyla geçerlik kazanır. Söz konusu belgelerin veya 
belgelerde yer alması gereken bilgilerin eksikliği durumunda Tebliğin (IV/A-
2.1.2.) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde hareket edilir. 
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5.000 TL ve üstündeki mahsup talepleri, vergi inceleme raporu veya YMM 
Raporuna göre yerine getirilir. Talep tutarının 5.000 TL’yi aşan kısmı kadar 
teminat gösterilmesi halinde ilgili belgelerin tamamlanıp teminatın verildiği tarih 
itibarıyla mahsup talebi geçerlik kazanır ve teminat, vergi inceleme raporu veya 
YMM Raporu ile çözülebilir. YMM Raporlarında, iadenin talep edildiği yıl için 
belirlenen limitler geçerli olur. Örneğin; 2013 yılında gerçekleşen işlemlerle ilgili 
olarak 2014 yılı içerisinde yapılacak iade taleplerinde 2014 yılı için YMM Raporu 
ile azami alınabilecek iade tutarına ilişkin limitler uygulanır. 

İade talebi; mahsuben iadenin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılması 
durumunda iade talep dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla, YMM Raporu ile talep 
edilmesi halinde ise YMM Raporunun ibraz edildiği tarih itibarıyla geçerlik 
kazanır. 

Tebliğin (IV/D-3) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki 
mahsuben iade talepleri, yukarıda yer alan belgelerin ibrazı üzerine miktarına 
bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM Raporu veya teminat aranmadan 
yerine getirilir.  

Örnek:Mükellef (A) vergilendirme dönemleri itibarıyla, kümülatif iade tutarını 
aşağıdaki gibi hesaplamıştır. 

Ocak 2011 5.600 

Şubat 2011 6.900 

Mart 2011 8.700 

Nisan 2011 10.800 

Mayıs 2011 13.200 

Haziran 2011 15.800 

Temmuz 2011 16.800 

Ağustos 2011 18.200 

Eylül 2011 24.800 

 

Bu mükellefe ilgili yıl (2011) için belirlenen alt sınırın aşıldığı Haziran döneminde 
(15.800–14.300=) 1.500 TL mahsuben iade edilebilecektir. Mahsup talebi Haziran 
dönemi beyannamesi ve mahsup talep dilekçesinin verilmesinden sonra bu bölümün 
(a) ve (b) alt ayrımındaki belgelerin tamamlandığı tarihte geçerlik kazanacaktır. 
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Belgeler Ocak-Haziran döneminin bütününü kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. 
Haziran döneminden önce 14.300 TL tutarındaki limitin aşılmamış olması 
nedeniyle mahsup talebinde bulunulamayacağından belge ibraz etmeye de gerek 
bulunmamaktadır. 

Haziran döneminden sonraki dönemlerde yapılacak iade taleplerinde de iade 
tutarının kümülatif olarak hesaplanmasına devam edilecek, bu hesaplama sonucu 
bulunan tutardan ilgili yıl için belirlenen alt sınır ve önceki dönemlerde mahsuben 
iadesi talep edilen tutarlar çıkarılacak ve varsa kalan tutarın mahsuben iadesi 
talep edilecektir. 

Bu mükellefe, vergilendirme dönemleri itibarıyla ilgili yılda geçerli olan 4.000 TL’yi 
aşmadığı için; 

- Haziran dönemi iade tutarı olan (15.800–14.300=) 1.500 TL 

- Temmuz dönemi iade tutarı olan [16.800–(14.300+1.500)] = 1.000 
TL 

- Ağustos dönemi iade tutarı olan [18.200–(14.300+1.500+1.000) ] = 
1.400 TL 

vergi inceleme raporu, YMM Raporu veya teminat aranmaksızın iade edilecektir. 
Mahsuben iade talebi, bu bölümde sayılan mahsuben iade için gerekli belgelerin 
tamamlandığı tarihte geçerlik kazanacaktır.  

Mükellef, Eylül dönemi iade tutarını [24.800–(14.300+1500+1000+1400)]=6.600 
TL olarak hesaplamıştır. Mükellef mahsuben iadenin teminat karşılığında 
yapılmasını isterse (6.600–4.000=) 2.600 TL için teminat göstermesi gerekmektedir. 
Mahsup talebi, Eylül beyannamesi ve mahsup talep dilekçesinin verilmesinden 
sonra Eylül ayına ilişkin olarak bu bölümde sayılan belgelerin tamamlanması 
şartıyla teminatın gösterildiği tarih itibarıyla geçerlik kazanacaktır. 

2.3.2. Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar 

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacakları, mükellefin kendisine 
ait; ithalde alınanlar da dahil vergi borçlarına, sosyal sigorta primi borçlarına ve 
(% 51) veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik 
ve doğalgaz borçlarına mahsup edilebilecektir.  

Faaliyetleri indirimli oranda KDV’ye tabi işlemlerden oluşan kollektif şirketler ile 
adi ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV iade alacakları, yukarıda belirtilen 
borçların yanı sıra yalnızca söz konusu şirket ortaklarının vergi (ithalde alınanlar 
dâhil) ve sosyal sigorta prim borçlarına da mahsup edilebilecektir.  Öte yandan 
Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergi dairesine iş ortaklığı olarak mükellefiyet 
tesis ettiren işletmelerin, diğer kurumlar vergisi mükelleflerinde olduğu gibi 
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ortaklarının vergi ve sigorta prim borçlarına bu uygulama kapsamında mahsup 
yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının mükelleflerin 
kendi elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubu ise aşağıda belirtilen usul ve 
esaslar çerçevesinde yerine getirilir. 

Elektrik ve doğalgazı, (% 51) veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan 
temin eden iade hakkı sahipleri, bu kuruluşlara başvurarak fatura bedellerini 
KDV iade alacaklarına mahsup suretiyle ödemek istediklerini belirtecekler ve 
bağlı oldukları vergi dairesine ibraz etmek üzere fatura bedellerinin yatırılacağı 
bir banka hesap numarası talep edeceklerdir. 

Satıcı kuruluşlar, (% 51) veya daha fazla hisselerinin kamuya ait olduklarını da 
belirtmek suretiyle fatura bedellerinin yatırılacağı banka hesap numarasını 
gösteren yazıyı mükellefe vereceklerdir. Mükellefler, satıcılardan alacakları yazı 
veya yazıları, bir defaya mahsus olmak üzere, bir dilekçe ekinde bağlı oldukları 
vergi dairesine verecekler, dilekçede indirimli orana tabi işlemlerinden doğan 
iade alacaklarını doğalgaz ve/veya elektrik borçlarına mahsup suretiyle ödemek 
istediklerini belirteceklerdir. Dilekçe ve eki, vergi dairesince doğalgaz/elektrik 
satıcısı işletmeden alınacak teyit sonrasında geçerlik kazanacaktır. Dilekçede yer 
alan bilgilerde değişiklik olması halinde, mükellefler tarafından değişiklikler 
gecikmeden vergi dairesine bildirilecektir. 

Mahsup talebi, KDV beyannamesinin verilmesinden sonra bir dilekçe ile yapılır. 
Dilekçeye, bu Tebliğin (III/B-3.2.1.) bölümünde belirtilen belgelerin yanı sıra 
doğalgaz/elektrik faturasının iadeyi talep eden firma yetkililerince aslına 
uygunluğu kaşe ve imza tatbik edilmek suretiyle onaylanmış fotokopisi eklenir. 
Bu faturada yer alacak ceza, faiz ve benzeri unsurlar da mahsuba esas tutara 
dâhildir. 

Mahsup talebi için fatura örneğinin ibrazı zorunludur. Satıcı kuruluş 
yetkililerince onaylanmış da olsa borcun miktarını gösteren fatura dışındaki 
belge veya yazılara dayanılarak mahsup yapılamaz. Mahsup dilekçesinde 
doğalgaz/elektrik dağıtıcısı kuruluşun banka hesap numarası da belirtilir. 

2.3.3.Mahsup İşlemi 

Tebliğin (III/B-3.2.1.) ve (III/B-3.2.3.)bölümlerinde yapılan açıklamalar 
çerçevesinde mahsuben iade taleplerinde aşağıdaki şekilde hareket edilir: 

a) Ayrım yapılmaksızın indirimli orana tabi bütün işlemlere ait iade tutarı önceki 
bölümlerdeki açıklamalara uygun olarak belirlenir.  

b) Tutarın 5.000 TL’yi aşmaması halinde mahsup talepleri, ilgili belgelerin 
tamamlanması şartıyla incelemesiz ve teminatsız yerine getirilir.  
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c) İade tutarının 5.000 TL’yi aşması ve teminat gösterilmesi halinde;  

-İncelemesiz/teminatsız mahsup talepleri, ihracatın gerçekleşmesi 
beklenilmeden Tebliğin (III/B-3.2.1.) bölümündeki belgelerin tamamlanıp 
teminatın gösterildiği tarihte geçerlik kazanır, alınan teminat ihracatın 
gerçekleşip Tebliğin (III/B-3.2.3.) bölümündeki belgelerin ibrazı üzerine iade 
edilir.  

-İncelemesiz/teminatsız mahsuba konu işlemler dışındaki mahsuben iade 
talepleri Tebliğin (III/B-3.2.1.) bölümündeki belgelerin tamamlanıp teminat 
gösterildiği tarihte geçerlik kazanır, teminat vergi inceleme raporu ya da YMM 
Raporunun ibrazı üzerine iade edilir. 

d) İade tutarının 5.000 TL’yi aşması ve teminat gösterilmemesi halinde, 

Tebliğin (III/B-3.2.3.) bölümündeki işlemlerden kaynaklanan kısımla ilgili  

-mahsuben iade talebi, vergi inceleme raporu ve teminat aranmaksızın ihracatın 
gerçekleşip ilgili belgelerin tamamlandığı tarih itibarıyla,  

-Diğer kısma ilişkin mahsup talepleri ise; mahsuben iadenin vergi inceleme 
raporuna göre sonuçlandırılması durumunda iade talep dilekçesinin verildiği 
tarih itibarıyla, YMM Raporu ile talep edilmesi halinde ise YMM Raporunun ibraz 
edildiği tarih itibarıyla,  

geçerlik kazanır. 

2.4. Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi 

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade 
edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden veya 
mahsuben iade edilebilir. İadenin mahsuben talep edilmesi durumunda 
mahsuben iade bu bölümdeki açıklamalara göre yerine getirilir.  

İade talebi en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde 
verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV 
beyannameleri ile yapılabilecektir. Üç aylık vergilendirme dönemine tabi olan 
mükelleflerde iade talebi en erken izleyen yılın ilk üç aylık, en geç üçüncü üç aylık 
vergilendirme dönemlerine ait beyannamelerle yapılabilecektir.  

İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin olup indirim yoluyla telafi edilemeyen 
yüklenilen vergi tutarları, yılı içinde mahsup edilen vergiler dikkate alınmadan, 
Tebliğin (III/B-3.1.2.) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde işlemlerin yapıldığı 
yılın tamamı için yıllık olarak ve Aralık dönemi sonu itibarıyla hesaplanır. 

Bu tutardan, yılı içinde mahsup edilen vergiler düşüldükten sonra kalan kısmın 
işlemin gerçekleştiği yıl için belirlenen alt sınırı aşan kısmı "İade Edilebilir KDV" 
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olarak hesaplanır. Bu tutar, izleyen yılın Ocak vergilendirme döneminden iadenin 
talep edildiği vergilendirme dönemine kadar aradaki dönemlere ait devreden 
vergi tutarları ile karşılaştırılmak suretiyle “iade edilecek KDV tutarı” belirlenir. 

Bu şekilde hesaplanan KDV alacağının 5.000 TL’yi aşmaması halinde nakden 
ve/veya mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu, teminat ve YMM Raporu 
aranılmadan yerine getirilir, talep bu bölümün sonunda belirtilen belgelerin 
tamamlandığı tarih itibarıyla geçerlik kazanır. Söz konusu belgelerin veya 
belgelerde yer alması gereken bilgilerin eksikliği durumunda Tebliğin (IV/A-
2.1.2.)  bölümündeki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılır. 

İade talebinin 5.000 TL ve üstünde olması halinde 5.000 TL'yi aşan kısmın 
nakden ve/veya mahsuben iadesi vergi inceleme raporu, YMM Raporu veya 
teminat karşılığında yerine getirilir. İade talebi; 

-Vergi inceleme raporu sonucuna göre talep edilmiş ise mahsuben iade 
taleplerinde vergi inceleme raporu dışındaki diğer belgelerin tamamlanmış 
olması koşuluyla iade talep dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla; nakden iade 
taleplerinde vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği 
tarihte,  

-Nakden/mahsuben iadenin YMM Raporu ile talep edilmesi halinde, belgelerin 
tamamlanıp YMM Raporunun eksiksiz olarak ibraz edildiği tarihte, 

-Nakden/mahsuben iadenin teminat karşılığı talep edilmesi halinde ise teminatın 
gösterilip belgelerin tamamlandığı tarihte, 

geçerlik kazanır. 

Vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılan mahsuben iade taleplerinde, diğer 
belgelerin tamamlanması koşuluyla vergi inceleme raporu beklenmeksizin iade 
yapılır ve vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmemiş 
olması kaydıyla mahsuben iade talep edilen vergi borcunun vade tarihinden 
vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar 
geçen süre için gecikme zammı hesaplanmaz. 

Yılı içerisinde mahsup edilemeyen KDV’nin iadesi için bu bölümdeki 
açıklamalara göre izleyen yılda ayrıca bir iade talebinde bulunulması 
gerektiğinden yılı içinde mahsuben iadeye yönelik olarak düzenlenen YMM 
Raporunun izleyen yıl talep edilecek nakden/mahsuben iade için geçerliliği 
bulunmamaktadır. İzleyen yıl içerisinde yapılacak nakden/mahsuben iade talebi 
için ayrıca bir YMM Raporu düzenlenmesi gerekmektedir. 

5.000 TL’yi aşan tutarlar için teminat gösterilmesi halinde teminatın gösterilip 
belgelerin tamamlanmasından sonra nakden ve/veya mahsuben iade talepleri 
yerine getirilir, teminat vergi inceleme raporu veya YMM Raporu ile çözülür. 
YMM Raporlarında, iadenin talep edildiği yıl için belirlenen limitler geçerli olur. 
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Örneğin; 2012 yılında gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak 2013 yılı içerisinde 
yapılacak iade taleplerinde 2013 yılı için YMM Raporu ile azami alınabilecek iade 
tutarına ilişkin limitler geçerli olacaktır. 

Tebliğin (IV/D-3) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki 
nakden/mahsuben iade talepleri, yukarıda yer alan belgelerin ibrazı üzerine 
miktara bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM Raporu veya teminat 
aranmadan yerine getirilir.  

İade talebi, 429 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen standart 
iade talep dilekçesi kullanılmak suretiyle yapılır ve bu dilekçeye aşağıdaki 
belgeler eklenir: 

- İndirimli orana tabi işlemlerin yapıldığı yılda söz konusu işlemlere ait alış ve 
satış faturaları ve benzeri belgelerin listesi 

- Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo 

- Yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo (Bu tabloda yılı 
içinde mahsubu gerçekleşen tutarların toplamı da tek satırda gösterilecektir.) 

- İadenin talep edildiği izleyen yılın ilk döneminden iadenin talep edildiği 
döneme kadar aylar itibarıyla devreden KDV tutarlarını gösteren tablo  

Örnek:Mükellef (A) ya, 2010 takvim yılında iade alacağının 13.300 TL’yi aşan kısmı 
olan 10.000 TL mahsuben iade edilmiştir. 

Mükellef 2010 yılının tamamı için iade tutarını 13.300 TL’lik alt sınırı ve yılı içinde 
mahsuben iade edilen kısmı dikkate almadan,Tebliğin (III/B-3.1.2.)bölümüne göre 
26.700 TL olarak hesaplamıştır. Bu mükellefe 2011 yılında nakden veya mahsuben 
iade edilebilecek azami tutar [26.700– (10.000+13.300 )]= 3.400 TL’dir. 

Bu mükellef iade alacağını Mayıs 2011 dönemi beyannamesinde yaptığı beyan ile 
talep etmektedir. 

Mükellefin 2011 yılının Ocak-Mayıs arasındaki dönemlere ait beyannamelerindeki 
devreden vergi tutarları aşağıdaki gibidir: 

Ocak 2011 14.300 

Şubat 2011 14.200 

Mart 2011  13.600 

Nisan 2011  2.900 
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Mayıs 2011  4.800 

 

Bu mükellefe yapılacak iade tutarı, devreden verginin en düşük olduğu Nisan 2011 
dönemindeki 2.900 TL ile sınırlıdır. 

2.5.Diğer Hususlar 

2.5.1. İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran 
İşlemleri Bulunan Mükellefler 

KDV beyannamesinde indirimli orana tabi işlemlerin yanı sıra diğer işlemlerden 
doğan iade alacaklarının bulunması da mümkündür. Toplam iade alacağından 
öncelikle mükellefin ithalde alınanlar dışındaki kendi vergi borçlarına mahsubu 
yapılır. Bu mahsup işleminden sonra indirimli orana tabi işlemlere ait bir KDV 
alacağının kalması halinde kalan tutar, mükellefin isteğine bağlı olarak sigorta 
prim borçları ile Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde sayılan diğer borçlarına 
mahsup edilebilir. İndirimli orana tabi işlemler dışındaki diğer iade hakkı 
doğuran işlemlerden doğan KDV alacaklarının mal ve hizmet alımlarına ilişkin 
borçlara mahsubu mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle mahsup dilekçesinde;  

-İade alacağının, indirimli orana tabi işlemler dâhil, iade hakkı doğuran işlem 
türleri itibarıyla tutarları,  

-Muaccel hale gelmiş kendi vergi borçlarının toplam tutarı,  

-Bu borç tutarının, iade hakkı doğuran işlemlerden hangilerine ilişkin alacağa 
mahsup edileceği, 

-Bu mahsuptan sonra, indirimli orana tabi işlemlerden kalacak iade tutarı (A),  

-Varsa indirimli orana tabi işlemlere ait olup geçmiş dönemlerde mahsup 
edilemeyen iade alacağı (B),  

-(A + B) toplamından mal ve hizmet alımlarına ilişkin borçlara ve/veya sigorta 
prim borçlarına mahsubu talep edilen tutar,  

-İndirimli orana tabi işlemlere ait iade alacağından bu dönemde mahsup 
edilemeyen ve gelecek döneme aktarılan iade tutarı,  

bir tablo halinde yer alır.  

İndirimli orana tabi mal ve hizmetlerin aynı zamanda tam istisna kapsamında 
teslim ve ifa edildiği durumlarda yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi 
edilemeyenlerin ilgili işleme ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iade edilmesi 
gerekmektedir.  
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Buna göre indirimli orana tabi mal ve hizmetleri aynı dönemde hem vergiye tabi 
hem de tam istisna kapsamında teslim veya ifa eden mükelleflerin, bu işlemlerle 
ilgili yüklendikleri vergilerin, iadenin talep edildiği vergilendirme dönemine ait 
devreden vergi tutarını aşması halinde indirimli orana tabi işlemlerden 
kaynaklanan iade tutarı, işlemlerin toplam iade miktarı içindeki payı dikkate 
alınarak hesaplanır. 

Örnek: Bir mükellefin Eylül/2011 vergilendirme dönemindeki iade hakkı doğuran 
işlemleri ihracat ve indirimli orana tabi teslimlerden oluşmaktadır. Mükellef, 
ihracat teslimlerinin bünyesine giren vergiyi 120.000 TL, indirimli orana tabi 
teslimlerin bünyesine giren vergiyi 80.000 TL olarak hesaplamıştır. 

Buna göre ilgili dönemde iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren toplam 
vergi tutarı içinde indirimli orana tabi işlemlerin payı [(80/200)x100=40] yüzde 
40, ihracat istisnası kapsamındaki işlemlerin payı ise [(120/200)x100=60] yüzde 60 
olacaktır. Bu paylar dikkate alınarak Eylül/2011 vergilendirme döneminde 
devreden100.000 TL KDV’nin yüzde 40’ı olan 40.000 TL’si indirimli orana tabi 
işlemlere ilişkin yılı içinde mahsuben iade esaslarına göre iade edilecektir.  

2.6.Süresinden Sonra İade Talebinde Bulunulması 

İade alacağının ait olduğu aylık dönemde mahsuben iadesinin talep edilmesi 
ihtiyaridir. Bu sebeple indirimli orana tabi işlemleri bulunan mükellefler hak 
kazandıkları iade miktarını cari yılın sonraki dönemlerinde mahsuba konu 
edebilecekleri gibi, bir sonraki yılda da Tebliğin (III/B-3.2.) bölümündeki 
açıklamalara göre talep etmeleri şartıyla nakden veya mahsuben geri alabilirler. 

Ancak süresinde iade hakkını kullanmayan mükelleflerin, daha sonra düzeltme 
beyannameleri ile iade talebinde bulunmaları mümkün değildir. 

İzleyen yılın Ocak-Kasım dönemlerinde usulüne uygun olarak iade talebinde 
bulunan mükelleflerin de talep edilen iade tutarını artırmak amacıyla, sonraki 
yıllarda bu dönemlere ilişkin düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade 
talebinde bulunmaları söz konusu değildir. Ancak izleyen yıl içerisinde talep 
edilen iade tutarının, aynı yıl içerisinde düzeltme beyannamesi ile artırılması 
mümkün olup bu şekilde artırılan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme 
raporuna göre yerine getirilir. 
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2.7. İade İşlemi Sonuçlandırıldıktan Sonra İndirimli Orana Tabi İşlemlerin 
Matrahında Meydana Gelen Değişiklikler  

3065 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde, malların iade edilmesi, işlemin 
gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik 
vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin bunlar 
için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükelleflerin ise indirme 
hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku 
bulduğu dönem içinde, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu 
girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi kaydıyla, düzeltebilecekleri 
hükme bağlanmıştır. 

İndirimli orana tabi teslim veya hizmetin gerçekleştiği vergilendirme 
döneminden sonra malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden 
vazgeçilmesi veya sair sebeplerle işlem matrahının değişmesi durumunda bir 
düzeltme yapılması gerekmektedir. 

Bu düzeltme defter kayıtları ve beyanname üzerinde yapılır. Dolayısıyla vergiye 
tabi işlemi gerçekleştiren mükellef, hesapladığı vergiyi, matrahta değişikliğin 
vuku bulduğu döneme ait beyannamenin “İndirimler” kulakçığı altındaki “103” 
kodlu “Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen 
Mal ve Hizmetler Nedeniyle İndirilmesi Gereken KDV” satırına yazmak suretiyle 
tekrar indirim hesaplarına alarak düzeltir.  

Bu çerçevede, indirimli orana tabi bir işleme ait iade talebi sonuçlandırıldıktan 
sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işlemden vazgeçilmesi veya satılan malların 
bir kısmının geri gelmesi durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilir: 

a) Matrahta değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme döneminde, yukarıda 
belirtildiği şekilde defter kaydı ve beyanname üzerinde gerekli düzeltmeyi yapan 
mükellefin vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı 
tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın mükelleften geri alınır. 

b) Mükellefin, matrahta değişikliğin vuku bulduğu dönemde düzeltme işlemini 
yapmaması halinde; indirimli orana tabi işlem nedeniyle iade edilen KDV, 
matrahta değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme 
kadar gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır. 

Öte yandan matrahta değişikliğin indirimli orana tabi malların iade edilmesinden 
kaynaklanması durumunda;  

c) İade edilen malların, iadenin gerçekleştiği vergilendirme döneminde yeniden 
satışa konu edilmesi halinde satış daha düşük fiyattan gerçekleşmişse (iade tutarı 
artacağından) mahsup işlemi yapılarak aradaki fark, iadeye konu edilebilir. Satış 
daha yüksek fiyattan gerçekleşmişse (iade tutarı azalacağından) mahsup işlemi 
yapılarak aradaki fark mükelleften tahsil edilir. 
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d) İade edilen malların daha sonraki bir vergilendirme döneminde satışa konu 
edilmesi halinde daha önce iade edilen tutar (a) veya (b) bölümündeki 
açıklamalara göre mükelleften tahsil edilir. Mükellef yeni işlem nedeniyle genel 
esaslara göre iade talebinde bulunur. 

e) Malların indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yıl içerisinde 
iade edilmesi durumunda, mükellefe iade edilen tutar, işlemin gerçekleştiği yıl 
içerisinde mahsuben iade alınıp alınmadığı hususu da göz önünde 
bulundurularak; 

 -İzleyen yıl içerisinde Tebliğin (III/B-3.3.) bölümüne göre iade talebinde 
bulunulmuş ancak henüz iade gerçekleşmemişse iadesi talep edilen tutardan 
düşülmek suretiyle tahsil edilir. 

-İzleyen yıl içerisinde iade gerçekleşmiş ya da iade talebinde bulunulmamışsa (a) 
veya (b) bölümlerindeki açıklamalara göre hareket edilir. 

c) İade edilen malların bir daha satışa konu olmayacak şekilde zayi olması 
halinde daha önce iade edilen tutar, (a) veya (b) bölümüne göre mükelleften 
tahsil edilir. 

Diğer taraftan 3065 sayılı Kanunun (30/c) maddesi uyarınca zayi olan mallar 
nedeniyle yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılması mümkün 
bulunmadığından daha önce indirim hesaplarına alınan tutarlar indirim 
hesaplarından çıkarılır. 

Örnek: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçların ticaretini yapan 
mükellef (E), Ocak/2011 vergilendirme döneminde KDV hariç 200.000 TL tutarında 
indirimli orana tabi ilaç tesliminde bulunmuştur. Bu satış işlemine ilişkin olarak 
16.000 TL KDV hesaplamıştır. Bu işlemle ilgili olarak mükellefin yüklendiği KDV 
tutarı 40.300 TL olup, işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim 
yoluyla telafi edilemeyen 24.300 TL, 2011 yılı için Bakanlar Kurulunca belirlenen 
alt sınırı (14.300 TL) aştığından, mükellef 10.000 TL’nin iadesini talep etmiş, iade 
talebi mükellefin kendisine ait vergi borçlarına mahsup edilmek suretiyle 
gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu satışa konu malların 100.000 TL’lik kısmı Nisan/2011 vergilendirme 
döneminde mükellefe iade edilmiştir. 

-Malların bir kısmının iade edildiği Nisan 2011 vergilendirme döneminde, Ocak-
Nisan 2011 arasındaki dönemlerde gerçekleşen diğer indirimli orana tabi işlemler 
de dikkate alınarak mal iadeleri düşüldükten sonra iadeye hak kazanılan tutar 
hesaplanacak ve Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırın aşılıp aşılmamasına göre 
gerekli düzeltme yapılacaktır.  

Buna göre Ocak-Nisan 2011 arasındaki dönemlerde mükellefin indirimli orana tabi 
başka tesliminin olmaması durumunda, 100.000 TL + 8.000 TL KDV mal iadesi 
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düşüldükten sonra indirimli orana tabi teslim tutarı 200.000 TL +16.000 TL KDV 
tutarından 100.000 TL + 8.000 TL KDV tutarına düşecektir. İndirimli orana tabi 
teslimle ilgili olarak yüklenilen vergi de 40.300 TL’den 20.150 TL’ye düşecektir. 
İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergi ise (20.150 – 8.000=) 12.150 TL’ye 
düşecektir. Bu tutar da Bakanlar Kurulunca 2011 yılı için belirlenen 14.300 TL’nin 
altında kaldığından, Ocak 2011 döneminde iade alınan 10.000 TL’nin tamamının 
Nisan 2011 döneminde düzeltilmesi ve gecikme faizi ve ceza uygulanmaksızın 
tahsili gerekecektir.  

-Mükellef, Nisan 2011 vergilendirme döneminde iade edilen mallarla ilgili olarak 
bu dönemde önceden alınan tutarın iadesi için müracaat etmeyip, Haziran/2011 
vergilendirme döneminde vergi dairesine müracaat etmişse ya da bu durum 
Haziran/2011 vergilendirme döneminde tespit edilmişse Ocak vergilendirme 
döneminde mahsuben iade edilen tutar, Nisan ayından Haziran ayına kadar 
gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezasıyla birlikte mükelleften tahsil 
edilecektir. 

-İade alınan mallar, Nisan/2011 vergilendirme döneminde 80.000 TL + 6.400 TL 
KDV’ye satılmışsa, iade tutarı yeniden hesaplanacak, satış fiyatının Ocak 2011 
dönemindeki satış fiyatından düşük olması nedeniyle indirim yoluyla telafi 
edilemeyen KDV, satış fiyatındaki azalma nispetinde azalacaktır. Buna göre 
100.000 TL + 8.000 TL KDV tutarı 80.000 TL + 6.400 TL KDV’ye düşeceğinden, 
iadeye hak kazanılan tutar (indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV) 1.600 TL 
artacaktır. Yapılan yeni hesaplama neticesinde, Ocak 2011 döneminde iade alınan 
10.000 TL’ye ek olarak, iadeye hak kazanılan 1.600 TL Nisan 2011 döneminde 
iadeye konu edilebilecektir.  

-İade alınan malların Nisan 2011 vergilendirme döneminde 150.000 TL + 12.000 TL 
KDV’ye satılması durumunda,  indirim yoluyla telafi edilebilecek vergi Ocak 
2011’deki satış fiyatıyla Nisan 2011 dönemindeki satış fiyatı arasında oluşan 
50.000 TL olumlu fark nispetinde, (50.000 x %8=) 4.000 TL artacaktır. Ocak- Nisan 
2011 arasında mükellefin başka indirimli orana tabi tesliminin olmadığını 
varsayarsak toplamda hesaplanan vergi tutarı (250.000 x %8=) 20.000 TL’ye 
yükselecek, indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV tutarı ise (40.300 – 20.000=) 
20.300 TL’ye düşecektir. Bu durumda iade alınabilecek tutar Bakanlar Kurulunca 
belirlenen alt sınır dikkate alındıktan sonra (20.300 – 14.300=) 6.000 TL’ye 
düşecektir. Dolayısıyla indirimli orana tabi teslim nedeniyle iadeye hak kazanılan 
tutar, indirim yoluyla telafi edilen tutar kadar azalacak ve (10.000 – 6.000=) 4.000 
TL KDV tutarı Nisan 2011 döneminde gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın geri alınacaktır. 

Nisan 2011 vergilendirme döneminde iade alınan ilaçların kullanım sürelerinin 
dolması nedeniyle tekrar satışa konu edilemeyerek zayi olması durumunda, Ocak-
Nisan 2011 döneminde indirimli orana tabi başka bir teslim bulunmuyorsa iade 
hesaplaması tekrar yapılacak, indirimli orana tabi teslim tutarı 100.000 TL + 8.000 
TL KDV’ye, bu teslime ilişkin yüklenilen vergi tutarı da 20.150 TL’ye düşecek, 
dolayısıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen vergi de (20.150 – 8.000=) 12.150 
TL’ye düşecektir. Bu tutar da Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırın altında 
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kaldığından Ocak 2011 döneminde iade edilen 10.000 TL’nin tamamı, Nisan 2011 
döneminde gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın geri alınacaktır. 
12.150 TL tutarındaki indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV ise kümülatif 
hesaplamada sonraki dönemlerde dikkate alınacaktır. 

Ayrıca kullanım süreleri dolduğundan zayi olan söz konusu mallar nedeniyle 
yüklenilen vergiler de 3065 sayılı Kanunun (30/c) maddesi uyarınca indirim 
hesaplarından çıkarılmak suretiyle düzeltilecektir. 

2.8.Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerin İade Talepleri 

Kazancın tespiti yönünden kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan gelir ya 
da kurumlar vergisi mükelleflerince, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle 
yüklenilen ancak işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yoluyla 
giderilemeyen ve yılı içinde de mahsubu yapılamayan vergilerin bu mükelleflere 
nakden iadesi, takvim yılı esasına göre yerine getirilecektir. 

2.9.Önceki Yıllara Ait İade Edilmeyen Alt Sınır Tutarları 

İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin olarak geçmiş yıllar için belirlenen alt 
sınırlar, doğrudan cari yıla ilişkin iade hesabına dâhil edilmez, devreden KDV 
hesabında muhafaza edilir. Dolayısıyla indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade 
hesabında alt sınır olarak yalnızca cari yıl için belirlenen tutarın dikkate alınması 
gerekmektedir. 

2.10. İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi  

2.10.1. Yılı İçinde İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi 

Yılı içindeki mahsuben iade taleplerinde “İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran 
İşlemler” kulakçığındaki "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosundan 406 
kodlu satır seçilecek, satırın "Teslim ve Hizmet Bedeli" sütunu ile "İadeye Konu 
Olan KDV" sütununa Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümüne göre belirlenen iade tutarı 
yazılır. 

2.10.2.Yıllık İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi 

Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergiler için izleyen yılda yapılacak iade 
taleplerinde, “İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığındaki 
"Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosundan 439 kodlu satır seçilecek ve bu 
satırın "Teslim ve Hizmet Bedeli" sütununa önceki yıldaki toplam işlem bedeli, 
"İadeye Konu Olan KDV" sütununa Tebliğin (III/B-3.1.2.) bölümündeki 
açıklamalara göre belirlenen iade tutarı yazılır. 

 



73 
 

2.10.3. Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede 
Gösterilmesi 

İadesi talep edilen tutarlar, iadenin talep edildiği dönemde “devreden vergi” 
tutarından çıkarılır. İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yıl içerisinde 
mahsuben iadesi talep edilen tutarların da iadenin talep edildiği vergilendirme 
döneminde devreden vergi tutarından çıkarılması gerekmektedir. Bu şekilde 
devreden vergi tutarından çıkarılıp mahsuben iadesi talep edilen tutarlardan 
iadesi gerçekleşmeyen tutarlar, en erken izleyen vergilendirme dönemine; en geç 
izleyen yılın Ocak vergilendirme dönemine ait beyannamede, “İndirimler” 
kulakçığı altında bu amaçla ihdas edilen 106 No.lu “İndirimli Orana Tabi 
İşlemlerle İlgili Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV”  satırına yazılmak 
suretiyle yeniden devreden KDV tutarlarına dahil edilir ve daha sonraki iade 
taleplerinin hesaplanmasında dikkate alınır. Bu şekilde iadesi gerçekleşmeyen 
tutarların devreden KDV hesabına dâhil edilmesi, söz konusu tutarlar itibarıyla 
iade talebinden vazgeçildiğini gösterir. 

Örnek: Müteahhitlik faaliyetinde bulunan (M) firması, 2011 yılının Haziran ve 
Ağustos vergilendirme dönemlerinde 150 m²’nin altında konut teslimlerinde 
bulunmuştur. İndirimli orana tabi söz konusu teslimleri nedeniyle yüklendiği ancak 
indirim yoluyla telafi edemediği tutarı, bu bölümdeki açıklamalara göre hesaplamış 
ve 2011 yılı için belirlenen alt sınır olan 14.300 TL’yi düştükten sonra kalan 
190.000 TL’lik tutarın mahsuben iadesini Ağustos/2011 vergilendirme döneminde 
talep etmiştir. Bu tutarın 152.000 TL lik kısmı, Eylül 2011 döneminde vergi 
borçlarına mahsuben iade edilmiştir. 

Dolayısıyla mükellefin yılı içinde mahsuben iadesini talep ettiği 190.000 TL, iadenin 
talep edildiği Ağustos/2011 vergilendirme döneminde devreden vergi tutarından 
çıkarılmıştır. Bu durumda mahsuben iadesi talep edilip devreden vergi tutarından 
çıkarılmakla beraber mahsuben iadesi gerçekleşmeyen 38.000 TL’lik tutar, en 
erken Eylül/2011 dönemine, en geç 2012 yılının Ocak vergilendirme dönemine ait 
beyannamenin “İndirimler” kulakçığı altındaki 106 No.lu “İndirimli Orana Tabi 
İşlemlerle İlgili Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV” satırına yazılmak suretiyle 
izleyen vergilendirme dönemlerine ilişkin iade hesaplarında dikkate alınmak üzere 
yeniden devreden KDV tutarlarına dâhil edilecektir. 
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3. Açıklamalı Örnek 

KDV Genel Uygulama Tebliğinde yer verilen açıklamalı örnek, iade uygulamasının 
ilkeleri bakımından prensip olarak iade hakkı bulunan tüm inşaat işleri için 
uygulanabilir. 

Tarım aletlerinin ticaretini yapan mükellef (Z)’nin, 2012 yılında yapmış olduğu 
indirimli orana tabi teslimleriyle ilgili bilgiler aşağıdadır: 

 

1. Mükellefin Ocak/2012 vergilendirme döneminde devreden vergisi 50.000 TL 
dir. 

2. Şubat/2012 vergilendirme döneminde 2012 yılı için belirlenen alt sınır olan 
15.800 TL’lik tutar aşılmış ve mükellef, bu tutarı aşan 4.200 TL’nin iadesini talep 
etmiştir. Şubat/2012 vergilendirme döneminde iadesi talep edilen tutar 
düşülmeden önceki devreden KDV tutarı 60.000 TL’dir. İadesi talep edilen 4.200 
TL’nin tamamı mükellefin kendisine ait vergi borçlarına mahsuben iade 
edilmiştir.  

Mükellef yukarıda belirtilen bilgiler çerçevesinde Şubat/2012 vergilendirme 
dönemi iade talebi için aşağıdaki tabloyu hazırlayacaktır.   

Tablo 1: 

DÖNEM 

İ N D İ R İ M L İO R A N A T A B İ İ Ş L E M 

FARK 

(4-3) 
BEDEL HESAPLANAN KDV 

YÜKLENİLEN 

KDV 

(1) (2) (3) (4) (5) 

OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 

ŞUBAT 200.000 16.000 34.000 18.000 
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ÖNCEKİ DÖNEM 

SONU İADE 

EDİLEBİLİR KDV 

TUTARI 

İADEYE ESAS 

KDV TUTARI 

(Kümülatif) 

(5+6) 

İADE 

EDİLEBİ-

LİR KDV 

TUTARI 

DEVREDEN 

KDV 

MAHSUBU 

GERÇEKLEŞEN KDV 

(6) (7) (8) (9) (10) 

0 2.000 0 50.000 0 

2.000 20.000 4.200 60.000 4.200 

 

Tablo ile ilgili açıklamalar aşağıdadır: 

a) Mükellefin Ocak ayındaki indirimli orana tabi teslimlerine ilişkin KDV hariç 
bedel 50.000 TL, işlemin bünyesine giren KDV 6.000 TL, bu teslim bedeli 
üzerinden hesaplanan KDV 4.000 TL, yüklenilen ve hesaplanan tutarlar 
arasındaki fark 2.000 TL’dir. Bu tutar, Ocak vergilendirme dönemi sonu itibarıyla 
“İadeye Esas KDV Tutarı”dır. Ancak devreden vergi tutarı elverişli olmasına 
rağmen ilgili yıl için belirlenen alt sınır aşılmadığından bu tutarın iade olarak 
talep edilmesi söz konusu olmayıp, “İade Edilebilir KDV Tutarı” sütununa “0” 
yazılır. 

b) Şubat ayında yüklenilen ve hesaplanan KDV farkı 18.000 TL’dir. Bu tutarın 
"Ocak Sonu Kümülatif İade Edilebilir KDV" tutarı ile toplanması sonucu bulunan 
20.000 TL, Şubat vergilendirme dönemi sonu itibarıyla “İadeye Esas KDV 
Tutarı”dır. Bu tutarın 2012 yılı için belirlenen alt sınırı aşan kısmı olan (20.000-
15.800)= 4.200 TL Şubat dönemi devreden KDV tutarı (iadesi talep edilen tutar 
düşülmeden önceki tutar) ile karşılaştırılır. Şubat vergilendirme dönemi 
devreden KDV tutarı(60.000TL), 4.200 TL’nin üzerinde olduğundan, 4.200 TL’nin 
tamamı talebi doğrultusunda mükellefe mahsuben iade edilmiştir. İadesi talep 
edilen bu tutar tablonun mahsubu gerçekleşen KDV sütununa yazılır. 

3. Mükellef, Mart ve Nisan/2012 vergilendirme dönemlerinde indirimli orana 
tabi herhangi bir teslimde bulunmamıştır. Dolayısıyla bu dönemlerde iade 
talebinde bulunulması mümkün değildir. 

4. Mükellefin Mayıs/2012 vergilendirme döneminde indirimli orana tabi 20.000 
TL’lik teslimleri üzerinden hesapladığı KDV 1.600 TL, bu işlemleri nedeniyle 
yüklendiği KDV 900 TL olup aradaki 700 TL’lik negatif fark, Mayıs vergilendirme 
dönemi sonu iadeye esas KDV tutarına (-) olarak yansıtılmış ve bu tutar 19.300 
TL olarak hesaplanmıştır.Bu tutar, ilgili yıl için belirlenen alt sınır (15.800 TL) ve 
Şubat/2012 döneminde mahsuben iadesi gerçekleşen (4.200 TL) tutar 
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toplamının (20.000 TL) altında kaldığı için mükellefin iade talebinde bulunması 
söz konusu değildir.  

5. Mükellef, Haziran/2012 vergilendirme döneminde 100.000 TL indirimli orana 
tabi teslimde bulunmuş, 15.700 TL iade talep etmiştir. 

Mükellef, Haziran/2012 vergilendirme dönemindeki iade talebine yönelik olarak 
aşağıdaki tabloyu hazırlayacaktır: 

Tablo 2: 

DÖNEM 

İ N D İ R İ M L İ O R A N A  

T A B İ İ Ş L E M FARK 

(4-3) 

BEDEL 
HESAPLANA

N KDV 

YÜKLE-

NİLEN KDV 

(1) (2) (3) (4) (5) 

OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 

ŞUBAT 200.000 16.000 34.000 18.000 

MART 0 0 0 0 

NİSAN 0 0 0 0 

MAYIS 20.000 1.600 900 -700 

HAZİRAN 100.000 8.000 24.400 16.400 
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ÖNCEKİ DÖNEM SONU 

İADE EDİLEBİLİR KDV 

TUTARI 

İADEYE ESAS 

KDV TUTARI 

(Kümülatif) 

(5+6) 

 

İADE 

EDİLEBİ-LİR 

KDV TUTARI 

 

 

 

DEVREDEN 

KDV  

 

MAHSUBU 

GERÇEKLEŞEN 

KDV 

(6) (7) (8) (9) (10) 

0 2.000 0 50.000 0 

2.000 20.000 4.200 60.000 4.200 

20.000 20.000 0 55.800 0 

20.000 20.000 0 75.000 0 

20.000 19.300 0 60.000 0 

19.300 35.700 15.700 80.000 15.700 

 

Tablo ile ilgili açıklamalar aşağıdadır: 

c) Mart ve Nisan vergilendirme dönemlerinde mükellefin indirimli orana tabi 
işlemleri bulunmadığı için iade talebinde bulunabilmesi mümkün değildir. Bu 
nedenle, her iki dönem itibarıyla dönem sonu iadeye esas KDV tutarı olarak 
Şubat vergilendirme dönemi sonu iadeye esas KDV tutarı olan 20.000 TL 
yazılmıştır. 

ç) Mayıs vergilendirme dönemindeki indirimli orana tabi teslimlere ilişkin KDV 
hariç bedel 20.000 TL, işlemin bünyesine giren KDV 900 TL, bu teslimler 
üzerinden hesaplanan KDV 1.600 TL, yüklenilen ve hesaplanan tutarlar 
arasındaki fark eksi 700 TL’dir. Bu tutar önceki dönem sonu itibarıyla iade 
edilebilir KDV tutarından (20.000 TL) düşülmüş ve Mayıs vergilendirme dönemi 
sonu iadeye esas tutar 19.300 TL olarak hesaplanmıştır. Mayıs vergilendirme 
döneminde devreden KDV tutarı (60.000 TL) iade edilebilir KDV tutarının 
üstünde olmasına rağmen iadeye esas kümülatif tutar (19.300 TL) ilgili yıl için 
belirlenen alt sınır (15.800 TL) ve Şubat/2012 döneminde mahsuben iadesi 
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gerçekleşen (4.200 TL) tutar toplamını (20.000 TL) aşmadığı için mükellefin iade 
talebinde bulunması mümkün değildir. 

d) Mükellefin, Haziran vergilendirme dönemindeki indirimli orana tabi 
teslimlerine ilişkin KDV hariç bedel 100.000 TL, işlemin bünyesine giren KDV 
24.400 TL, teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV 8.000 TL, yüklenilen ve 
hesaplanan tutarlar arasındaki fark 16.400 TL’dir. Bu dönemde, iadesi talep 
edilen tutar düşülmeden önceki devreden KDV tutarı 80.000 TL’dir. 

Bu döneme ilişkin olarak hesaplanan 16.400 TL’lik tutar Mayıs vergilendirme 
dönemi sonu itibarıyla iadeye esas KDV tutarı olan 19.300 TL ile toplanmış ve 
Haziran vergilendirme dönemi sonu iadeye esas KDV tutarı 35.700 TL olarak 
hesaplanmıştır. Bu tutar kümülatif tutar olup bu tutardan ilgili yıl için belirlenen 
alt sınır ve daha önce mahsuben iadesi alınan tutar toplamı düşülerek [35.700-
(15.800+4.200)]=15.700 TL rakamına ulaşılmıştır. Bu tutar (15.700 TL), iadenin 
talep edildiği dönem beyannamesine göre iade tutarı (15.700 TL) düşülmeden 
önceki “devreden KDV tutarı” olan 80.000 TL’nin altında kaldığından 15.700 
TL’lik tutarın mahsuben iadesi talep edilmiş ve bu tutarın tamamı mükellefin 
kendisine ait vergi borçlarına mahsuben iade edilmiştir. 

Ayrıca Haziran döneminde iadesi talep edilen tutar, işlem bedelinin (% 10)’unu 
aşmakla birlikte Ocak vergilendirme döneminden iadenin talep edildiği bu 
döneme kadar azami iade tutarı aşılmadığından iadenin vergi inceleme raporuna 
göre yerine getirilmesine gerek bulunmamaktadır. 

6. Mükellefin Temmuz ve Ağustos vergilendirme dönemlerinde indirimli orana 
tabi işlemleri bulunmakla beraber diğer işlemleri üzerinden hesaplanan KDV 
nedeniyle “Ödenecek Vergisi” çıkmıştır. Dolayısıyla Temmuz vergilendirme 
döneminden itibaren hesaplamaya yeniden başlanılacaktır. Temmuz 
vergilendirme döneminde 150.000 TL’lik indirimli orana tabi işlem yapılmış ve 
12.000 TL KDV hesaplanmıştır. İşlemin bünyesine giren vergi 18.000 TL 
olduğundan Temmuz dönemi yüklenim farkı 6.000 TL’dir.  

Ancak bu dönem itibarıyla devreden KDV tutarı “0” olduğu için mükellefin 6.000 
TL’nin iadesini talep etmesi söz konusu değildir. Ayrıca indirim yoluyla tamamı 
giderilen 6.000 TL’lik tutarın kümülatif iade hesabında dikkate alınması da 
mümkün değildir. 

7. Mükellef, Ağustos vergilendirme döneminde 120.000 TL’lik indirimli orana 
tabi teslimde bulunmuş olup işlem bedeli üzerinden 9.600 TL KDV hesaplamıştır. 
Mükellefin bu işlemle ilgili olarak yüklendiği vergi ise 14.600 TL’dir. Dolayısıyla 
bu aya ait yüklenim farkı 5.000 TL olarak hesaplanmıştır. Önceki dönemden 
herhangi bir tutar aktarılmadığı için iadeye esas kümülatif tutar 5.000 TL’dir. 

 



79 
 

Ancak bu dönem itibarıyla devreden KDV tutarı “0” olduğu için mükellefin 5.000 
TL’nin iadesini talep etmesi söz konusu değildir. Ayrıca indirim yoluyla tamamı 
giderilen 5.000 TL’lik tutarın kümülatif iade hesabında dikkate alınması da 
mümkün değildir. 

Dolayısıyla mükellef tarafından bu dönemlerdeki işlemlerine yönelik olarak iade 
talebinde bulunulamayacaktır. 

8. Eylül vergilendirme dönemi sonu itibarıyla kümülatif iadeye esas tutar 12.000 
TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutar ilgili yıl için belirlenen alt sınır olan 15.800 
TL’nin altında kaldığından, mükellefin bu dönemde iade talebinde bulunması söz 
konusu değildir. 

9. Mükellefin, Ekim vergilendirme döneminde KDV hariç 180.000 TL indirimli 
orana tabi işlemi bulunmakta olup, Ekim vergilendirme dönemi sonu itibarıyla 
iadeye esas tutar 27.600 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutardan ilgili yıl için 
belirlenen alt sınır düşüldükten sonra (27.600-15.800)=11.800 TL’lik iade 
edilebilir tutara ulaşılmıştır. Mükellefin Ekim/2012 dönemine ait KDV 
beyannamesindeki devreden KDV tutarı 27.600 TL’dir. Mükellefin bu dönem 
itibarıyla devreden vergi tutarının altında kalan 11.800 TL’nin iadesini talep 
etme hakkı vardır. Ancak mükellef bu dönemde iade talebinde bulunmamıştır. 

10. Mükellefin Kasım vergilendirme döneminde KDV hariç 200.000 TL’lik satışı 
vardır. Kasım vergilendirme dönemi sonu itibarıyla iadeye esas kümülatif KDV 
tutarı 31.600 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutardan, daha önceki dönemde iade 
talep edilmediği için yalnızca ilgili yıl için belirlenen alt sınır düşüldükten sonra 
(31.600-15.800)=15.800 TL’lik iade edilebilir tutara ulaşılmıştır. Ancak mükellef 
bu dönemde de iade talebinde bulunmamıştır. 

11.Mükellefin, Aralık/2012 vergilendirme döneminde KDV hariç 50.000 TL 
indirimli orana tabi teslimi bulunmakta olup, mükellef Aralık vergilendirme 
döneminde mahsuben iade talebinde bulunmamış 2012 yılındaki işlemlerine 
yönelik olarak 2013 yılının Şubat vergilendirme döneminde nakden iade talep 
etmiştir.  

Mükellefin Ocak/2013 vergilendirme döneminde 60.000 TL, Şubat/2013 
vergilendirme döneminde de 75.000 TL devreden vergisi bulunmaktadır. 

Mükellef, Şubat/2013 vergilendirme döneminde yapacağı başvuruda aşağıdaki 
tabloyu hazırlayacaktır: 
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Tablo 3: 

DÖNEM 

İ N D İ R İ M L İ O R A N A  

T A B İ İ Ş L E M FARK 

(4-3) 

BEDEL 
HESAPLANA

N KDV 
YÜKLENİLEN KDV 

(1) (2) (3) (4) (5) 

OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 

ŞUBAT 200.000 16.000 34.000 18.000 

MART 0 0 0 0 

NİSAN 0 0 0 0 

MAYIS 20.000 1.600 900 -700 

HAZİRAN 100.000 8.000 24.400 16.400 

TEMMUZ 150.000 12.000 18.000 6.000 

AĞUSTOS 120.000 9.600 14.600 5.000 

EYLÜL 150.000 12.000 24.000 12.000 

EKİM 180.000 14.400 30.000 15.600 

KASIM 200.000 16.000 20.000 4.000 

ARALIK 50.000 4.000 13.400 9.400 
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ÖNCEKİ 

DÖNEM SONU 

İADE 

EDİLEBİLİR 

KDV TUTARI 

İADEYE ESAS 

KDV TUTARI 

(Kümülatif) 

(5+6) 

 

İADE 

EDİLEBİLİR 

KDV TUTARI 

 

 

 

DEVREDEN 

KDV  

 

MAHSUBU 

GERÇEKLEŞEN KDV 

(6) (7) (8) (9) (10) 

0 2.000 0 50.000 0 

2.000 20.000 4.200 60.000 4.200 

20.000 20.000 0 55.800 0 

20.000 20.000 0 75.000 0 

20.000 19.300 0 60.000 0 

19.300 35.700 15.700 80.000 15.700 

0 6.000 0 0 0 

0 5.000 0 0 0 

0 12.000 0 12.000 0 

12.000 27.600 11.800 27.600 0 

27.600 31.600 15.800 31.600 0 

31.600 41.000 10.200 41.000 0 

YIL İÇERİSİNDE MAHSUBU GERÇEKLEŞEN TOPLAM İADE 

TUTARI 
19.900 
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Tablo ile ilgili açıklamalar aşağıdadır: 

e) Mükellefin Temmuz ve Ağustos vergilendirme dönemlerinde indirimli orana 
tabi işlemleri bulunmakla birlikte diğer işlemleri nedeniyle ödenecek vergisi 
çıktığından bu dönemlere ait dönem sonu iade edilebilir KDV tutarı 
bulunmamaktadır. 

f) Mükellef, Eylül vergilendirme döneminde iadeye esas tutar ilgili yıl için 
belirlenen 15.800 TL’yi aşmadığı için iade talep edememiştir. 

g) Ekim vergilendirme döneminde ise hak kazandığı 11.800 TL’lik tutarın 
iadesini talep etmemiştir. 

ğ) Mükellef, Kasım vergilendirme döneminde KDV hariç 200.000 TL’lik indirimli 
orana tabi teslimde bulunmuştur. Bu işlemin bünyesine giren KDV 20.000 TL, 
teslimler üzerinden hesaplanan KDV 16.000 TL, yüklenilen ve hesaplanan 
tutarlar arasındaki fark 4.000 TL’dir. Bu tutar Ekim vergilendirme dönemi sonu 
itibarıyla kümülatif iadeye esas tutar olan 27.600 TL ile toplanmış ve Kasım 
vergilendirme dönemi sonu itibarıyla iadeye esas tutar 31.600 TL olarak 
hesaplanmıştır. Bu tutardan, daha önceki dönemde iade talep edilmediği 
için yalnızca ilgili yıl için belirlenen alt sınır düşüldükten sonra (31.600-
15.800)=15.800 TL’lik iade edilebilir tutara ulaşılmıştır.  

Ancak, mükellef bu dönemde de iade talebinde bulunmamıştır. 

h) Aralık vergilendirme dönemindeki indirimli orana tabi teslimlere ilişkin KDV 
hariç bedel 50.000 TL, işlemin bünyesine giren KDV 13.400 TL, teslim bedelleri 
üzerinden hesaplanan KDV 4.000 TL, yüklenilen ve hesaplanan tutarlar 
arasındaki fark 9.400 TL’dir. Bu tutar, Kasım vergilendirme dönemi sonu 
itibarıyla kümülatif iadeye esas KDV tutarı olan 31.600 TL ile toplanmış ve Aralık 
vergilendirme dönemi sonu itibarıyla iadeye esas toplam tutar 41.000 TL olarak 
hesaplanmıştır. 

Bu tutardan ilgili yıl için belirlenen alt sınır ve yıl içerisinde mahsuben iadesi 
gerçekleşen tutarlar düşülmek suretiyle iade tutarı, [41.000-
(15.800+4.200+15.700)]= 5.300 TL olarak hesaplanacaktır. Bu tutar, Ocak/2013 
ve Şubat/2013 vergilendirme dönemlerindeki devreden KDV tutarlarından 
düşük olduğundan iadesi talep edilen tutarın tamamı, talebi doğrultusunda 
mükellefe nakden iade edilecektir. 
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4. İnşaatı Devam Ederken Satılan ve Faturası Düzenlenen Konutlarda KDV 
İadesi Ne Zaman Yapılacak? 

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle KDV iadesi yapılabilmesi için, öncelikli ve 
mutlak şart, indirimli orana tabi malların tesliminin veya hizmetlerin ifasının 
gerçekleşmesidir. Teslim ve hizmet yapılmadan iade alınması söz konusu 
değildir.  

İnşaat halindeyken yapılan konut satışları tapuya tescil edilmiş olsa dahi,  henüz 
konutun teslimi yapılamadığından, bu satışın teslim kapsamında 
değerlendirilmesi ve iadeye konu edilmesi mümkün değildir. Çünkü, faturanın 
önceden düzenlendiği bu gibi durumlarda hesaplanan KDV, konut teslimine değil, 
ödenen avansa ilişkin olup, ortada henüz bir konut teslimi söz konusu değildir. 
İşlemden önce fatura düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekte 
ancak iade hakkını doğuran işlem vuku bulmamaktadır.  

İade hakkı, konutların inşaatının tamamlanıp alıcıların kullanımına bırakılması 
ile yani iskan raporunun alınması veya daha önce kullanıma terk edilmesi ile 
doğmaktadır. Bu nedenle, iade talebinin konutların fiilen teslim edildiği yıl içinde 
yapılması gerekmektedir.  

5. Tapuda İşyeri, Büro, Rezidans Olarak Kayıtlı Taşınmazlar Konut Olarak 
Satılıp Kdv İadesi Alınabilir Mi? 

Kentleşmenin hızla yayıldığı ülkemizde özellikle şehir merkezleri dışında inşa 
edilen işyerleri; talebin oluşmaması ya da konut olarak kullanılmaya daha 
elverişli olmaları v.b.nedenlerle, tapuda ya da inşaat ruhsatında işyeri olarak 
gözükmelerine rağmen konut olarak satılabilmekte, alıcılar da buraları konut 
olarak kullanabilmektedirler. Ayrıca şehir merkezi veya ticari alanlara yakın 
konutların işyeri olarak kullanılmak üzere satışı da söz konusu olabilmektedir. 

Bu tür satışlar tapu mevzuatına göre mümkün olmamakla beraber, KDV Kanunu 
uygulaması yönünden yapılabilmektedir. Hatta üstüne KDV iadesi bile 
alınabilmektedir. Günümüzde, özellikle ticari alanlardan uzak alanlarda yapılan 
işyerleri gerekli talebin oluşmaması ya da konut olarak kullanılmaya daha 
elverişli olmaları nedeniyle, konut olarak satılabilmektedir. Tersine durumlarda 
söz konusu olabilmektedir. 

Konut ve işyeri satışlarına uygulanacak KDV oranı, öteden bu yana süregelen 
uygulamaya göre tapu kayıtları esas alınarak tespit edilip, net alanı 150 m2’ye 
kadar konut teslimlerinde %1, işyeri teslimlerinde ise %18 oranında KDV 
uygulanmakta iken, Maliye Bakanlığı ezber bozan bir görüş değişikliğine giderek, 
uzun yıllardan bu yana süregelen uygulamasını değiştirmiş, uygulanacak KDV 
oranın tespitinde taşınmazların yapı ruhsatı ile tapu kayıtlarında ne şekilde 
gösterildiğinden çok, fiilen ne amaçla kullanıldığı/kullanılacağı hususuna 
bakılacağını açıklamıştır. 
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Yukarıda da belirtildiği üzere, yapı ruhsatı veya tapuda rezidans, işyeri, büro 
olarak gösterilen net alanı 150 m2’ye kadar olan taşınmazların fiilen konut olarak 
teslime konu edilmesi halinde, teslimlerinde % 1, 150 m2ve üzerinde ise % 18 
KDV hesaplanacaktır. Tersi durumlarda ise, konut olarak gösterilen taşınmazlar 
fiilen işyeri/büro olarak kullanılıyorsa/ kullanılacaksa, teslimlerinde %18 KDV 
hesaplanacaktır. Yani, fiilen konut ya da işyeri olarak kullanılacak taşınmazların 
tapuda veya yapı ruhsatında ne olarak gözüktüğünün bir önemi 
bulunmamaktadır. 

Yapılan bu düzenleme, yapı ruhsatı veya tapuda rezidans, işyeri, büro olarak 
gösterilen net alanı 150 m2’ye kadar olan taşınmazların fiilen konut olarak 
satıldığı durumlarda, satışların indirimli oranda (%1) KDV’ye tabi olması ve bu 
satışlar nedeniyle yüklenilip indirim konusu yapılamayan KDV’lerin, KDV 
Kanunun 29/2.maddesine göre nakden veya mahsuben iade olarak talep 
edilebilmesi sonucu doğurmuştur. Böylece, inşaat şirketleri başta olmak üzere 
müteahhitler, yap-satçı’lar hiç hesapta yokken, büro ve işyerlerini %1 KDV’yle 
satma ve üstüne KDV iadesi alma hakkı kazanmışlardır. Bu kapsamda bugüne 
kadar çok sayıda nakden veya mahsuben KDV iadesi yapılmıştır. 

Ancak, uygulama bu şekilde sürdürülürken, Maliye Bakanlığı 2015 yılı başında 
verdiği özelgelerde tam aksi yönde görüşler bildirmeye başlamıştır. Bu durum 
ise, inşaat sektörü başta olmak üzere uygulamacılar arasında söz konusu 
düzenlemenin yürürlükten kaldırılıp kaldırılmadığı konusunda tereddütlere 
neden olmuş ve olmaktadır.   

1. Öteden Bu Yana Süre Gelen Uygulama 

Konut ve işyeri satışlarına uygulanacak KDV oranı konusunda öteden beri süregelen 
uygulama, fiilen ne amaçla kullanıldığı/kullanılacağı hususuna bakılmaksızın 
tapu/yapı ruhsatında net alanı 150 metrekareye kadar konut olarak gösterilen 
taşınmazların tesliminde % 1, net alanı 150 metrekare ve üzeri konut olarak 
gösterilen taşınmazlar ve işyerlerinin tesliminde ise % 18 oranında KDV hesaplanması 
doğrultusundadır.  

Satışa konu taşınmazların konut veya işyeri olup olmadığı hususu ise, 
tamamlanmış taşınmazlarda tapu kayıtlarına, henüz tamamlanmamış 
taşınmazlarda ise inşaat yapı ruhsatına bakılarak tespit edilmekte ve bunların 
satışında yukarıda belirtilen oranlarda KDV hesaplanmaktadır.  

 

2. Maliye Bakanlığı’nın Konut ve İşyeri Satışlarında Yeni Uygulaması: 
Taşınmazların Satışında KDV Oranı, Bunların Fiili Kullanımına Bakılarak 
Tespit Edilecek 

 

Maliye Bakanlığı taşınmaz satışlarında uygulanacak KDV oranı konusunda ezber 
bozan bir görüş değişikliğine giderek, uzun yıllardan bu yana süregelen uygulamasını 
değiştirmiş, uygulanacak KDV oranının tespitinde taşınmazların yapı ruhsatı ile tapu 
kayıtlarında ne şekilde gösterildiğinden çok, fiilen ne amaçla kullanıldığı/kullanılacağı 
hususuna bakılacağını açıklamıştır. 
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Yeni görüşe göre, proje, yapı ruhsatı veya tapuda rezidans, işyeri, apart otel olarak 
gözüken net alanı 150 m2’ye kadar olan taşınmazların fiilen konut olarak teslime konu 
edilmesi halinde, teslimlerinde % 1 (büyükşehirlerdeki konutlar için getirilen yeni  
düzenleme kapsamına girenlerde ise tabi oldukları oranda), 150 m2 ve üzerinde ise % 
18 KDV hesaplanacaktır. Tapuda konut olarak gösterilen taşınmazlar fiilen 
işyeri/büro olarak kullanılıyorsa / kullanılacaksa, teslimlerinde % 18 KDV 
hesaplanacaktır. Fiilen konut ya da işyeri olarak kullanılacak taşınmazların tapuda 
veya yapı ruhsatında ne olarak gözüktüğünün bir önemi bulunmamaktadır. Konu ile 
ilgili olarak yeni oluşturulan bu görüş çerçevesinde verilen bazı Özelgelerin 
özetleri şu şekildedir: 

 

“İnşası devam eden ve konut olarak satılacak olan ancak yapı ruhsatında apart otel 
olarak belirtilen gayrimenkullerin fiilen konut olarak teslime konu edilmesi 
durumunda % 1, net alanı 150 m2 ve üzerinde olan konut teslimleri ile ticari 
alanların tesliminde ise % 18 oranında KDV hesaplanacaktır.” 

 

“Konut olarak kullanılmak üzere inşa edildiği ve konut olarak satıldığı, ancak yapı 
ruhsatında ve tapuda büro olarak kayıtlı olan gayrimenkullerin fiilen konut 
olarak kullanıldığının tespit edilmesi halinde % 1, konut harici tesliminde ise % 
18 oranında KDV uygulanacaktır.” 

 

“Projede “ticari niteliğe haiz rezidans”, tapu kayıtlarında ise “rezidans” olarak 
kayıtlı olan ve yapı 05.10.2010 tarihinde alınmış olan net alanı 150 m2’ye kadar 
gayrimenkullerin fiilen konut olarak teslime konu edilmesi durumunda % 1, konut 
harici tesliminde % 18 oranında KDV uygulanacaktır.” 

“İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 01.11.2011 tarihinde satın alınan firmanız 
aktifinde kayıtlı ve tapuda konut olarak tescil edilen 92 m2 net alanı bulunan ancak 
fiilen iş yeri (mimarlık-inşaat ofisi) olarak kullanılan taşınmazın satışında 
uygulanması gereken katma  değer vergisi (KDV) oranı hakkındaki Başkanlığımız 
görüşü sorulmaktadır. (…) 

 

60 No.lu KDV Sirkülerinde, taşınmaz teslimlerinde teslime konu taşınmazın işlem 
tarihi itibariyle geçerli fiili durumunun dikkate alınacağı ifade edilmiştir. Buna göre, 
firmanız aktifinde kayıtlı taşınmazın fiili durumuna göre işyeri olarak 
değerlendirilmesi gerekmekte olup, fiilen işyeri olarak kabul edilen söz konusu 
taşınmazın tesliminde metrekare büyüklüğüne bakılmaksızın genel oranda (%18) 
KDV hesaplanması gerekmektedir. Öte yandan, söz konusu taşınmaz satışı, firmanın 
aktifinde en az iki tam yıl süreyle kalma şartını sağlaması halinde Kanun’un 17/4-r 
maddesine istinaden KDV den istisna olacaktır.” 
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“Yapı ruhsatında “pansiyon ve depo”, tapu kayıtlarında ise “pansiyon” olarak 
kayıtlı bulunan ve net alanı 150 m2’nin altında olan gayrimenkullerin fiilen konut 
olarak teslime konu edilmesi durumunda %1, konut harici teslimlerinde ise %18 
oranında KDV uygulanacaktır.” 

 

6. Konut Yapılmak Üzere Projelendirilmiş Arsa Tesliminde KDV 

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin olarak çıkarılan 
2007/13033 sayılı BKK ile, Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 11. sırasında 
yeralan “belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların 
%51 veya daha fazla hissesine yada yönetiminde oy hakkına sahip oldukları 
işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal 
tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara 
isabet eden kısmı”nın tesliminde KDV oranı % 1 olarak belirlenmiştir. 

Buna göre; 

- Belediyeler, 

- İl Özel İdareleri, 

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 

- Bunların % 51 veya daha fazla hissesine yada yönetiminde oy hakkına sahip 
oldukları işletmeler 

tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için 
ayrılan bölümler dahil) tesliminden bu arsaların net alanı 150 m2’nin altındaki 
konutlara isabet eden kısmı % 1, kalan kısımları ise genel oranda (% 18) KDV’ye 
tabi bulunmaktadır. 

 İnşaatı Devam Ederken Satılan ve Faturası Düzenlenen Konutlar 
Nedeniyle KDV İadesi Yapılıp Yapılamayacağı 

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle KDV iadesi yapılabilmesi için, öncelikli ve 
mutlak şart, indirimli orana tabi malların tesliminin veya hizmetlerin ifasının 
gerçekleşmesidir. İade, indirimli orana tabi malların teslimi ve hizmetin ifası ile 
doğmaktadır. Teslim ve hizmet yapılmadan iade alınması söz konusu değildir.  

İnşaat halindeyken yapılan konut satışları tapuya tescil edilmiş olsa dahi,  henüz 
konutun teslimi yapılamadığından, bu satışın teslim kapsamında 
değerlendirilmesi ve iadeye konu edilmesi mümkün değildir. Çünkü, faturanın 
önceden düzenlendiği bu gibi durumlarda hesaplanan KDV, konut teslimine değil, 
ödenen avansa ilişkin olup, ortada henüz bir konut teslimi söz konusu değildir.  
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İşlemden önce fatura düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekte 
ancak iade hakkını doğuran işlem vuku bulmamaktadır. İade hakkı, konutların 
inşaatının tamamlanıp alıcıların kullanımına bırakılması ile yani iskan raporunun 
alınması veya daha önce kullanıma terk edilmesi ile doğmaktadır. Bu nedenle, 
konutların tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, 150 m2’nin altındaki 
konutlar için % 1 oranında vergi hesaplanarak beyan edilmesi, iade talebinin ise 
konutların fiilen teslim edildiği yıl içinde yapılması gerekmektedir.  

✓ Faaliyeti Bırakan Müteahhitlerin Henüz Satmadıkları ve Kendilerine Fatura 
Ettikleri Konutlar Nedeniyle Yüklenip Indirim Yoluyla Gideremedikleri 
KDV’nin İade Edilip Edilemeyeceği  

İşi bırakan müteahhitlerin işletmede bulunan malları satış vb.lerle tasfiye 
edememeleri halinde, KDV Kanununun 3/a ve 27. maddelerine göre kendilerine 
fatura ederek KDV hesaplamaları ve beyan etmeleri gerekmektedir. Faaliyeti 
bırakan müteahhitlerinde satamadıkları konutları kendi adlarına fatura etmeleri 
gerekmektedir. 

Maliye Bakanlığı, müteahhidin işletmeden çekmek suretiyle kendine fatura ettiği 
konutları daha sonra başkalarına satacağı göz önünde bulundurulduğunda, 
yapılan satış nihai tüketim amaçlı olmadığından, söz konusu satışın Kanunun 2. 
maddesine göre bir teslim olarak kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, teslim 
olarak değerlendirilmeyen bu işlem nedeniyle indirimli orana tabi işlemlerden 
dolayı iade talebinde bulunulmasının söz konusu olamayacağı görüşündedir. 

7. Satamadıkları Konutları Kendisine Fatura Eden Müteahhitler Kdv İadesi 
Alabilir Mi? 

Uygulamada, müteahhitlerin satmak üzere inşa ettikleri ancak satamadıkları 
konutları işletmeden çekmek suretiyle kendi adlarına fatura etmeleri halinde, bu 
konutlar nedeniyle yüklenip indiremedikleri KDV’leri iade olarak talep edip 
edemeyecekleri konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı ile mükellefler arasında 
ihtilaf bulunmaktadır. 

Gelir İdaresi Başkanlığı,  

“Müteahhitlerin satmak üzere inşa ettikleri net alanı 150 m2’ye kadar olan 
konutları satamayıp işletmeden çekiş göstererek kendi adlarına fatura etmeleri 
işlemini KDV Kanunu’nun 2. maddesinde düzenlenen “teslim” kapsamında nihai 
satış olarak değerlendirmemekte ve bu şekilde fatura edilen konutlar nedeniyle 
yüklenilip indirilemeyen KDV’lerin Kanun’un 29/2. maddesine göre iade 
edilemeyeceği”  

görüşünde bulunmaktadır. (GİB. İstanbul VDB’nin, 30.01.2012 tarih ve 
B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-340 sayılı Özelgesi) 
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İndirimli orana tabi bu işlem nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla 
giderilemeyen KDV’nin iadesi, Kanun’un 29/2. maddesinde yer alan özel 
düzenlemenin bir gereği olup, iade hakkının sınırlandırılması Kanun 
sistematiğine de aykırıdır. Kanun’da “mahsuben iade” ve “nakden iade” sistemi 
getirilmiş ve mükelleflerin hukuk güvenliği kanunla sağlanmıştır. Vergi, devletin 
egemenlik gücüne dayanarak kamu giderlerine katılımı sağlamak amacıyla 
kişilerden aldığı ekonomik değer olmakla birlikte, yasal düzenlemeler, sadece 
devlet yönünden değil, yükümlüler yönünden de hukuksal güveni sağlamalıdır.  

Anayasa’nın 73. maddesinde yerini bulan “vergide yasallık” ilkesi, aynı zamanda 
devletin vergilendirme yetkisinin Anayasal ilkelerle sınırlandırılmasıdır. Devletin 
vergilendirme yetkisinin sınırı, aynı zamanda kişilerin hak ve özgürlüklerinin de 
sınırını oluşturmaktadır. Verginin ödenmemesi durumunda devletin alacağı 
yasalarla güvence altına alınırken, mükellefin mahsuben veya nakden iade 
alacağının güvence altına alınmaması düşünülemez. Verginin tarh, tebliğ, 
tahakkuk ve tahsiliyle ilgili düzenlemeler nasıl vergi tekniğinin konusuysa, vergi 
iadelerine ilişkin düzenlemeler de vergi tekniğinin konusudur. Bu nedenle, 
yasayla verilen bir hakkın idari düzenlemeyle veya verilen özelgelerle 
kaldırılması mümkün değildir (Dn. 4. D.’nin, 13.02.2013 tarih ve E.2012/8397 
sayılı Kararı) 

KDV Kanunu yönünden inşa edilen indirimli orana tabi konutların üçüncü 
kişilere satılması ile işletme sahibi tarafından kendi adına fatura düzenlenerek 
işletmeden çekilmesi arasında vergilendirme bakımından herhangi bir fark 
bulunmamakta, her ikisi de teslim kabul edilmekte ve KDV’ye tabi tutulmaktadır. 
Bize göre, her iki şekilde de satılan ve/veya işletmeden çekilen konutlar için KDV 
Kanunu’nun 29/2. maddesinde belirtilen şartlar ve teslim gerçekleşmekte, iade 
hakkı doğmaktadır. Bu şekilde yapılan her iki işlem için de KDV iade talebinde 
bulunulması mümkün olup, Kanun’a aykırı bir husus bulunmamaktadır. Bu 
nedenle, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Kanun’un amacını aşan ve mükelleflerin iade 
haklarını sınırlandıran hatta kaldıran görüşüne katılmak mümkün değildir. 
Çünkü, gerek Kanun’un 29/2. maddesinde ve gerekse 119 Seri No.lu Tebliğ’de, 
iade kapsamına girecek bir teslimin mutlaka nihai tüketim amaçlı bir satış olması 
gerektiğine ilişkin bir hüküm bulunmamakta, teslimin gerçekleşmesi yeterli 
görülmektedir. Aksine bir düşünce, yasa hükmünü zorlama ve amacını aşarak 
yorumlanması anlamına gelir ki, bu da KDV Kanun’una ve Anayasa’ya aykırıdır.  

KDV Kanunu yönünden inşa edilen indirimli orana tabi konutların üçüncü 
kişilere satılması ile işletme sahibi tarafından kendi adına fatura düzenlenerek 
işletmeden çekilmesi arasında vergilendirme yönünden herhangi bir fark 
bulunmamakta, her ikisi de Kanun’un 2 ve 3. maddelerine göre teslim kabul 
edilmekte ve KDV’ye tabi bulunmaktadır.  

Her iki şekilde de satılan ve/veya işletmeden çekilen konutlar için KDV 
Kanunu’nun 29/2. maddesinde belirtilen şartlar ve teslim gerçekleşmekte, iade 
hakkı doğmaktadır. Her iki işlem için de KDV iade talebinde bulunulması 
mümkün olup, Kanuna aykırı bir husus bulunmamaktadır. Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın mükelleflerin iade haklarını sınırlandıran hatta kaldıran bu 
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görüşü, KDV Kanunu’nun 29/2. maddesine ve Anayasa’ya aykırı olup, Kanun’un 
29/2. maddesinde ve buna ilişkin olarak yayımlanan KDV Genel Uygulama 
Tebliğ’de, iade kapsamına girecek bir teslimin mutlaka nihai tüketim amaçlı bir 
satış olması gerektiğine ilişkin bir düzenleme bulunmamakta, teslimin 
gerçekleşmesi yeterli görülmektedir. 

8. Yurt Dışı İnşaat İşlerinde KDV 

1- Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri KDV’nin Konusuna Girmemektedir 

Yurt dışında inşaat işi yapan müteahhitler hizmeti yurt dışında ifa ettiklerinden, 
yabancı firmalar da bu hizmetten kendi ülkelerinde yararlandıkları için, bu 
hizmetler KDV’nin konusuna girmemekte, KDV’ye tabi bulunmamaktadır. 

2- Yurt Dışında İnşaat İşi Yapan Müteahhitlerin Aldıkları İşin Bir Bölümünü 
Türk Taşeronlara Yaptırmaları  

Müteahhitler yurt dışında aldıkları inşaat işlerinin bir bölümünü Türk 
taşeronlara yaptırabilmektedirler. Türk taşeronlar hizmeti yurt dışında 
verdiklerinden ve müteahhitler bu hizmetlerden yurt dışında 
yararlandıklarından, Türk taşeronların yurt dışında müteahhitlere verdikleri 
hizmetler KDV’nin konusuna girmemektedir. Ancak bu şekilde işlem 
yapılabilmesi için, taşeronların hizmet faturasını müteahhidin yurt dışında 
bulunan şantiyesi adına düzenlemeleri gerekmektedir. 

3- Müteahhitlerin Yurt Dışı İnşaatların Projelerini Türkiye’de Çizdirmeleri 

Yurt dışında inşaat işini yapacak olan müteahhitlerin inşaata ait projeyi 
Türkiye’de çizdirmeleri halinde, proje çizim hizmetinden yurt dışında 
yararlanılacağından, proje çizim hizmeti hizmet ihracatı kapsamında KDV’den 
istisna tutulabilecektir. 

4- Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında 
Yapılacak İhracatta KDV  

a- Geçici Olarak İhraç Edilen Makine, Teçhizat ve Ekipmanlar İçin KDV İhracat 
İstisnası Uygulanabilir mi?  

KDV Kanunu’nun 11/1-a maddesinde düzenlenen ihracat istisnası, Kanun’un 2. 
maddesinde tanımlanan teslim kapsamına giren mal satışlarına 
uygulanmaktadır. Ancak, 2008/1 sayılı Tebliğ kapsamında geçici olarak yurt 
dışına gönderilen malların tasarruf hakları devredilmediğinden, KDV’deki ihracat 
teslimi hükmüne göre işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır.  

Dolayısıyla, mükelleflerin yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri 
kapsamında kullanmak ve tekrar yurda getirmek üzere geçici olarak yurt dışına 
götürdükleri her türlü makine, teçhizat ve ekipman için KDV ihracat istisnası 
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hükümlerinin uygulanması ve bu mallar nedeniyle KDV iadesi talebinde 
bulunulması söz konusu değildir. Bu şekilde geçici olarak yurt dışına götürülen 
makine, teçhizat ve ekipmanlarda KDV ihracat istisnası, bu malların yurt dışında 
kesin satışının yapılması halinde uygulanabilecektir.  

b- Makine, Teçhizat, Ekipmanlar ile İnşaat Malzemeleri ve İşçilerin İhtiyacı Olan 
Tüketim Maddelerinin Kesin İhracı  

2008/1 sayılı Tebliğ kapsamında, yurt dışında müteahhitlik ve teknik müşavirlik 
hizmeti yapan mükelleflerin üstlendikleri işlerle ilgili olarak bir daha geri 
getirmemek üzere götürdükleri her türlü makine, tesisat ve ekipmanlar ile inşaat 
malzemeleri ve işçilerin ihtiyacı için gerekli olan tüketim maddeleri ihracat 
istisnası kapsamında KDV’den istisnadır.   

5- Yurt Dışına Yapılan Makine ve Teçhizat Kiralaması  

Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiler, işletmelerinde kayıtlı makine ve 
teçhizatları yurt dışındaki firmalara kiraya verebilmektedir. Bu tür kiralama 
işlemleri yurt dışında yerleşik kişi ve firmaların yanı sıra özellikle yurt dışında 
inşaat işi yapan firmalara iş makineleri kiralanması şeklinde ortaya çıkmaktadır.  

a- Maliye Bakanlığı’nın Görüşü  

- KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Yeralan Görüşü:  

Örnek 7: Türkiye'de mükellef (T) İnş. Taah. Ltd. Şti., Özbekistan’da yerleşik (X) 
firması ile yaptığı anlaşma uyarınca bu firmaya Özbekistan’da inşa edilecek bir 
fabrikanın inşasında kullanılmak üzere gerek kendi mülkiyetinde bulunan   
gerekse kiralama yoluyla temin ettiği iş makinelerini kiralamıştır. Kiralama 
hizmeti, Türkiye’de yapılan ve faydalanılan bir hizmet niteliğinde olmadığından 
KDV’nin konusuna girmez.  

- Özelge ile Bildirdiği Görüşü 

“İş makineleri ve ekipmanlarının yurt dışına kiraya verilmesi işlemi Türkiye’de 
yapılan veya Türkiye’de faydalanılan bir hizmet niteliğinde bulunmadığından, 
KDV’nin konusuna girmemekte, hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilmesi de 
mümkün bulunmamaktadır.” (MB. GİB. Ankara VDB’nin, 18.08.2008 tarih ve 3032 
sayılı Özelgesi) 

b- Danıştay’ın Görüşü  

“Türkiye’den yurt dışına yapılan makine ve teçhizat kiralaması, ticari kiralama 
yoluyla ihracat olarak hizmet ihracatı kapsamında KDV’den istisnadır.” (Dn. 3. 
D.’nin, 31.01.2012 tarih ve E. 2009/2043, K. 2012/243 sayılı Kararı ) 
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9. Aktife Kayıtlı Arsaların Belediyeye Terkinde KDV 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca imar gören bir arsanın 
yaklaşık % 40’ı eğitim alanı, sağlık hizmeti alanı, park vb. amaçlarla kamu 
hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak belediyeye terk edilmekte ya da 
bazı özel durumlar oluştuğunda aynı belediye bölgesindeki arsalar arasında 
emsal transferine izin verilebilmektedir. Örneği, A ve B parselleri üzerinde ayrı 
ayrı 1000’er m2 inşaat yapılabilecek iken, B parselinin yeşil alan olarak 
belediyeye terk edilmesi halinde bunun inşaat izin hakkının A parseline 
taşınabildiği durumda, terkler karşılığı inşa edilecek bağımsız bölüm alanı 
artmaktadır. 

Şirket aktifinde kayıtlı arsaların bir kısmının, yapı inşaat ruhsatı aşamasında 
İmar Kanunu uyarınca zorunlu olarak eğitim alanı, sağlık hizmeti alanı, park vb. 
amaçlarla kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak belediyelere 
teslimi ile bazı özel durumlarda iki ayrı arsadan birinin kamusal amaçla 
kullanılmak üzere, terk edilen parseldeki inşaat alanı izin hakkının diğer arsanın 
inşaat alanına transfer edilmesi karşılığı terki işlemi, KDVK.nın 17/2-b maddesi 
kapsamında KDV’ye tabi tutulmayacaktır. (MB. GİB. BVDB’nin, 02.01.2012 tarih 
ve B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-17/2-b-1 sayılı Özelgesi) 

10. En Az 2 Yıl Süreyle Aktife Kayıtlı Taşınmazların Satışında İstisna 

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesi ile, kurumların en az iki tam yıl 
süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle 
gerçekleşen devir ve teslimleri, bankalara borçlu olanların ve kefillerinin 
borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde 
yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.  

Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışında 
KDV istisnası uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekmektedir. 

a) Taşınmazların İki Tam Yıl Süreyle Aktifte Bulundurulması 

İstisna uygulamasına konu olacak taşınmazların iki tam yıl süreyle (730 gün) 
aktifte yer almış olması gerekmektedir. Taşınmazlar Türk Medeni Kanunu’nun 
704. maddesinde; 

• Arazi,  

• Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, 

• Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler  

olarak sayılmıştır. 
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Taşınmazların satışında istisna uygulanabilmesi için, Türk Medeni Kanunu’nun 
705. maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir. 
Kurumlar adına tapuya tescili yapılmamış taşınmazların satışında istisna 
uygulanamayacaktır. Fiiliyatta cins tashihinin kurum adına tapuya tescilinin 
yapılmasında çeşitli nedenlerle gecikmeler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, 
taşınmazın işletme aktifinde iki yıl süreyle bulunup bulunmadığının tespitinde, 
işletmede iki yıldan fazla süreyle sahip olunarak fiilen kullanıldığının, yapı inşaatı 
ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından birisi ile tevsik 
edilebilmesi mümkün olabilecektir. 

b) İstisnadan Yararlanılabilmesi İçin Kurum Olunması Gerektiği 

Madde hükmüne göre, istisnadan gerçek kişilerin yararlanması mümkün değildir. 
İstisnadan ancak Kurumlar yararlanabilecektir. Bu düzenlemede “kurum”dan 
kasıt ise, KVK.nın 1. maddesinde sayılan işletmelerdir. Kurumun tam ve dar 
mükellef olması istisna uygulaması bakımından önem taşımamaktadır. İstisnanın 
uygulanabilmesinin temel şartı, taşınmazların asgari iki tam yıl Kurum aktifinde 
yer alması, Kurumun bu değerlere iki yıl süreyle bilfiil sahip olmasıdır. 

c) Taşınmaz Ticareti İle Uğraşılmaması 

Madde hükmünde, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapanların, bu 
amaçla ellerinde bulundurdukları taşınmazların satışının istisnanın kapsamı 
dışında olduğu belirtilmiştir. Ancak, kurumların faaliyetlerinin yürütülmesine 
tahsis ettikleri taşınmazların satışında KDV istisnasının uygulanması gerekir.  

Faaliyet konusu taşınmaz ticareti ve kiralanması olan kurumların, bu amaçla 
iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışında istisnadan 
yararlanmaları mümkün değildir.  

d) Taşınmazların Satış Suretiyle Devir ve Tesliminin Yapılması Gerektiği 

İstisnanın uygulanabilmesi için, Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde 
yer alan taşınmazlarının satış suretiyle devir ve tesliminin yapılması gerekir. 
Satış dışındaki bağış, hibe şeklinde devir ve teslimler istisnanın kapsamı 
dışındadır.  

e) KDV İstisnası Bakımından, Satış Bedelinin Tahsil Edilip Edilmemesinin 
Önemli Olmadığı 

KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesinde, kurumların en az iki tam yıl aktiflerinde 
kayıtlı olan gayrimenkullerinin satışında KDV istisnası uygulanabilmesi için, satış 
bedelinin tahsil edilip edilmemesinin bir önemi bulunmamakta, satışın 
gerçekleşmesi yeterli sayılmaktadır. Ayrıca, KDV istisnası bakımından, satıştan 
doğan kazancın sermayeye ilavesi yada ayrı bir fon hesabında gösterilmesi gibi 
bir şart da söz konusu değildir.  
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11. İki Yıldan Fazla Şirket Aktifinde Bulunan Taşınmazların İcra Yoluyla 
Satışında KDV İstisnası 

Uygulamada, şirket aktifinde iki yıldan fazla kayıtlı bulunan taşınmaz ve iştirak 
hisselerinin çeşitli nedenlerle icra yoluyla satılması halinde, bu satışlara da KDV 
istisnası uygulanıp uygulanmayacağı konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır. 

Maliye Bakanlığı, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle yer alan taşınmaz 
ve iştirak hisselerinin icra yoluyla satılması halinde de, bu satışın Kanun’un 17/4-
r maddesi uyarınca KDV’den istisna olacağı görüşündedir. (MB. GİB. Ankara 
VDB’nin, 16.08.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14017-11/-846 
sayılı Özelgesi) 

12. En Az İki Tam Yıl Süreyle Şirket Aktifinde Kayıtlı Bulunan Arsaların Kat 
Karşılığı Müteahhitlere Verilmesi İşleminde KDV  

Uygulamada, en az iki tam yıl süreyle şirket aktifine kayıtlı bulunan arsaların kat 
karşılığı müteahhitlere verilmesi işlemine Kanun’un 17/4-r maddesinde 
düzenlenen KDV istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda 
tereddütlerle karşılaşılmaktadır. 

Anılan 17/4-r maddesinden de fark edileceği üzere, kurumların aktifinde en az 
iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve 
teslimleri KDV’den istisna bulunmaktadır. İstisnanın uygulanabilmesi için, 
kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satış 
suretiyle devir ve tesliminin yapılması gerekmektedir. Taşınmazların satış 
dışındaki bağış, hibe şeklinde gerçekleşen devir ve teslimleri istisnanın kapsamı 
dışındadır. 

Maliye Bakanlığı, kat karşılığı inşaat işlerinin KDV karşısındaki durumunu 
“trampa” ekseninde değerlendirmiştir. Trampada bir malın karşılığını diğer bir 
mal teşkil etmektedir. Trampada malların mülkiyeti karşılıklı olarak el 
değiştirdiğinden, her iki taraf için de teslim gerçekleşmiş sayılmaktadır.  

Sözü edilen 17/4-r maddesinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde 
yer alan taşınmazlarının satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerinin 
KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmış, satışın karşılığının mutlaka para 
olması gerektiğine ilişkin herhangi bir şarta yer verilmemiştir.  

Trampa karşılıklı iki ayrı teslim, diğer bir ifade ile iki ayrı satış olduğundan, 
şirket aktifine en az iki tam yıl süreyle kayıtlı bulunan arsaların kat karşılığı 
müteahhitlere verilmesi işlemi, arsayı aktifinde bulunduran şirketin faaliyetleri 
arasında taşınmaz ticareti ve kiralaması olmaması koşuluyla, KDV Kanunu’nun 
17/4-r maddesine göre KDV’den istisna bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı da aynı 
görüşte bulunmaktadır. (MB. GİB. İzmir VDB’nin, 15.08.2012 tarih ve 
B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-766, Sivas Defterdarlığı’nın 02.08.2012 tarih ve 
B.07.4.DEF.0.58.10.00-2010-24-55-8 sayılı Özelgeleri) 
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13. Tür Değiştirerek Sermaye Şirketine Dönüşen Kollektif Şirketlerin 
Aktifine Kayıtlı Taşınmazların Satışında KV ve KDV İstisnası Bakımından 2 
Yıllık Sürenin Başlangıç Tarihi 

Uygulamada, kollektif şirket aktifine kayıtlı iken bu şirketlerin tür değiştirerek 
sermaye şirketine dönüşmeleri nedeniyle dönüşülen sermaye şirketi aktifine 
geçen taşınmazların tür değişikliğinden sonraki tarihlerde satışında kurumlar 
vergisi ve KDV istisnalarının uygulanabilmesi için aranılan “en az iki tam yıl 
süreyle aktife kayıtlı olma” şartında yer alan iki yıllık sürenin hesabında hangi 
tarihin esas alınacağı konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.  

Kollektif şirketlerin tür değiştirerek sermaye şirketine dönüşmesi TTK’nın 181’e 
göre geçerli tür değiştirmedir. Yine aynı Kanun’un 180. maddesine göre “(…) Yeni 
türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır.” Yeni türe dönüştürülen şirketin 
eskisinin devamı olması ve külli halefiyetin bir sonucu olarak kollektif şirket 
aktifine kayıtlı iken tür değişikliği sonucunda sermaye şirketi aktifine geçen 
taşınmazların satışında KV ve KDV istisnası uygulamaları açısından aranılan 2 
yıllık aktifte bulundurma süresinin başlangıç tarihi olarak, tür değiştirerek 
sermaye şirketine dönüşen kollektif şirketin aktifine kaydedildiği tarihin esas 
alınması gerekmektedir.  

Ancak, bu şekilde işlem yapılabilmesi için, tür değişikliği işleminin GVK’nın 81/3. 
maddesi kapsamında ve bu maddede belirtilen şartlar çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Maliye Bakanlığı da aynı görüştedir. (GİB. 
İzmir VDB’nin, 23.01.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-64 sayılı 
Özelgesi) 

Organize Sanayi Bölgesindeki Ön Tahsis Belgeli Gayrimenkul Tesliminde KDV 
İstisnası 

Tahsis işlemi yapılan ancak tapuda tescil işlemi yapılmamış arsaların satılması 
durumunda, satış işleminin KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesi kapsamında istisna 
edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, tahsis işlemi yapılmış 
gayrimenkullerin tapuya tescil edilmesi ve daha sonra elden çıkarılması 
işleminde, KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesinde düzenlenen istisnanın 
uygulanması bakımından, tahsis işlemi yapılan gayrimenkullerin ilk iktisap 
tarihinin esas alınması gerekmektedir (GİB. Kayseri VDB’nin, 23.12.2011 tarih ve 
B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-872-146 sayılı Özelgesi) 

14. Tapuya Tescil Edilen Ancak Şirket Aktifine Kaydedilmesi Unutulan 
Taşınmazların Satışında Kurumlar Vergisi Ve Kdv İstisnası Uygulanabilir 
Mi? 

İstisna uygulamasına konu olacak taşınmazların en az iki tam yıl (730 gün) 
süreyle kurum aktifinde yer alması, diğer bir ifade ile bu değerlere iki tam yıl 
süre ile bilfiil sahip olunması gerekmektedir. Aktife alınma koşulu istisna 
uygulamasında şekli bir şart olmayıp, asli bir şart olarak aranılmaktadır. Satışa 
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konu edilen taşınmazın aktife alındığı tarihten itibaren şirket aktifinde iki tam yıl 
süreyle yer alması gerekmektedir. Fiilen kullanılmakta olunsa bile aktife 
alınmamış taşınmazların satışından doğan kazancın kurumlar vergisinden ve 
satış işleminin de KDV’den istisna müstesna tutulması mümkün değildir. 

Buna göre, tapu siciline tescil edilmiş olsa dahi şirket aktifine kaydedilmesi 
unutulan ve satış tarihi itibarıyla iki tam süreyle aktifte bulunma şartını 
sağlamayan taşınmazların satışından elde edilen kazancın kurumlar vergisinden 
ve satış işleminin de KDV’den istisna tutulması kanunen mümkün 
bulunmamaktadır. 

Maliye Bakanlığı’nın aynı doğrultudaki görüşü ise aşağıdadır: 

“Tapu siciline kaydedilmiş olsa dahi satış tarihi itibarıyla iki tam süreyle aktifte 
bulunma şartını sağlamayan bahse konu gayrimenkulün satışından elde edilen 
kazançla ilgili olarak kurumlar vergisi ve katma değer vergisi istisnasından 
yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.” 

(MB. GİB. Denizli Defterdarlığı’nın 28/03/2014 tarih ve 13334133-KVK-02-6 
sayılı özelgesi) 

Belediye ve İl Özel İdarelerinin Mülkiyetinde En Az İki Tam Yıl Süreyle Bulunan 
Taşınmazların Satışında KDV İstisnası 

Belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan 
taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri KDV Kanunu’nun 
17/4-r maddesine göre KDV’den istisnadır. Ancak, Maliye Bakanlığı, 
belediyelerin kat karşılığı inşaat işi kapsamında elde ettikleri konut ve iş 
yerlerinin satışını taşınmaz ticareti olarak değerlendirmekte ve istisna kapsamı 
dışında bırakmaktadır.  

15. İşgücü Temin Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması 

15.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı  

İnşaat şirketleri dahil KDV mükelleflerine faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili 
işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde 
(işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV 
tevkifatı uygulanacaktır. 

Bu tür hizmetler, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, 
idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda 
tevkifat kapsamına girmektedir. 

Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat 
uygulanacaktır.  
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Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı 
olmaması gerekmektedir. 

Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında 
çalıştırılması gerekmektedir. 

Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde 
çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu 
kabul edilecektir. 

İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften 
temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde, sadece kendisine verilen 
işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacaktır. 

Yukarıda sayılanlara verilen özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü temin 
hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. 

Mahsuben İade Tebliğde yapılan açıklamalara göre, kısmi tevkifat uygulanan iş 
gücü temin hizmetleri ile ilgili 5.000 TL.yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, 
YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir. 5.000 TL ve üzerindeki 
iade talepleri ise sadece teminat ve/veya VİR sonucuna göre yerine getirilir. 
5.000 TL'yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, VİR ile çözülür. Bu 
iadelerde YMM raporu geçersizdir. Ancak, Maliye Bakanlığı son verdiği bazı 
özelgelerde, tutarına bakılmaksızın mahsup işleminin teminatsız yapılarak 
incelemeye gönderilmesini ve inceleme sonucuna göre işlem yapılmasını uygun 
görmüştür. Tebliğe aykırı olan bu özelgenin yada Tebliğin düzeltilmesi 
gerekmektedir.  

Nakden İade Kısmi tevkifat uygulanan iş gücü temin hizmetleri ile ilgili ilgili 
nakden iade talepleri münhasıran teminat ve/veya VİR ile yerine getirilecektir. 
İade talebinin tamamı kadar teminat verilmesi halinde teminat, münhasıran VİR 
sonucuna göre çözülür. Bu iadelerde YMM raporu geçersizdir.  

16. Sat Ve Geri Kirala (Sell And Leaseback)’Da Vergi İstisnası 

Uygulamada “Sat ve Geri Kirala” olarak adlandırılan yöntemde finansal kiralama 
şirketleri bizzat kiracılardan satın aldıkları taşınır ve taşınmaz malları aynı 
kiracılara finansal kiralama sözleşmesi ile kiralayabilmektedirler.  

Şu an yürürlükte bulunmayan 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununda “Sat ve 
Geri Kirala” yöntemiyle satış ve kiralama yapılması mümkün bulunmamaktaydı. 
Ancak, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 
ile, “Sat ve Geri Kirala” olarak adlandırılan yöntemin uygulanabilirliğine olanak 
sağlandı.  
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Taşınmazların “Sat ve Geri Kirala” yöntemiyle gerçekleştirilen finansal kiralama 
işlemleri 6495 sayılı Kanunla KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yapılan 
düzenlemelerle, bu vergilerden istisna edildi.    

16.1. Kurumlar Vergisi İstisnası  

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) 
bendinin birinci paragrafında yer alan parantez içi hüküm, 6495 sayılı Kanunla 
SAT VE GERİ KİRALA yöntemini kapsayacak şekilde 2/8/2013 tarihinden geçerli 
olmak üzere değiştirilmiş, 6361 sayılı Kanun kapsamında SAT VE GERİ KİRALA 
yöntemiyle yapılan taşınmaz satışları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.    

Taşınmazlardan Kastedilen Husus 

İstisnaya konu olan taşınmazlar, Türk Medeni Kanununda “Taşınmaz” olarak 
tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması 
mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır. Bunlar Türk Medeni 
Kanununun 704 üncü maddesinde aşağıdaki şekilde sayılmıştır; 

- Arazi,  

- Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, 

- Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler .  

Taşınmaz tanımına, taşınmazın bütünleyici parçası niteliğinde olan unsurları da 
girecektir. Bütünleyici parça, Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde, 
“Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur. 
Bütünleyici parça, yerel âdetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok 
edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan 
ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır.” şeklinde tanımlanmıştır.   

Taşınmaz tanımına, taşınmazın eklentisi niteliğinde olan unsurlar girmeyecektir. 
Eklenti, Türk Medeni Kanununun 686 ncı maddesinde; “Bir şeye ilişkin 
tasarruflar, aksi belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsar. Eklenti, asıl şey 
malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre, işletilmesi, korunması 
veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında 
birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır. 
Eklenti, asıl şeyden geçici olarak ayrılmakla bu niteliğini kaybetmez." şeklinde 
tanımlanmıştır. 

İstisna uygulaması sabit üretim vasıtası niteliğindeki makineler açısından 
değerlendirildiğinde, makinelerin sökülmesi gerektiği zaman bina tahrip olacak 
veya zarar görecek ise bu makineler binanın bütünleyici parçası olarak kabul 
edilecektir. Aynı şekilde, bina ile birlikte bir bütün oluşturan ve birbirinden 
ayrılmaları halinde istenilen faydayı sağlamayacak durumda olan makineler de 
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binanın bütünleyici parçasıdır. Bunlara örnek olarak transformatörler, kazanlar, 
zemine raptedilen türbinler sayılabilir.  

Taşınmazlarla birlikte satışa konu olan ve o taşınmazın bütünleyici parçası 
sayılan şeylerin satışından elde edilen kazançlar da istisna kapsamında 
değerlendirilecektir. Ancak, taşınmazın zeminine veya duvara sabitlenmiş 
olmakla birlikte münferiden veya toplu olarak sökülüp satılması mümkün olan ve 
bu takdirde işletmenin sınai olma vasfını değiştirmeyen ve üretimi de 
aksatmayan makine ve benzeri aletler bütünleyici parça niteliğinde 
değerlendirilemeyeceğinden bunların satışından doğan kazanç, istisnadan 
yararlanamayacaktır.  

Öte yandan, makinelerin taşınmazdan bağımsız olarak satılması halinde, 
mütemmim cüz olma vasıfları kalmayacağından, bunların satışı menkul mal satışı 
olarak kabul edilecektir. 

16.2. İstisnadan Hangi Şirketler Yararlanacak?  

Uygulamada faaliyetleri arasında taşınmaz ticareti ve kiralaması olan şirketlerin 
de istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda tereddütler 
bulunmaktadır. 

Maliye Bakanlığı hazırladığı 8 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 
taslağında; taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulundurma şartı ile 
maddede yer alan diğer şartların aranmayacağını açıklamıştır.  

Dolayısıyla, taşınmazların 6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla 
ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, 

- Finansal kiralama şirketlerine satışı ve  

- Finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı şirketlere satışı 

işlemlerinden doğan kazançlar kurumlar vergisinden istisna olacaktır.   

İstisna, Taşınmaz Satışından Doğan Kazancın Tamamına (% 100’üne) 
Uygulanacak  

Yapılan düzenlemeye göre, 6361 sayılı Kanun kapsamında SAT VE GERİ KİRALA 
şeklinde gerçekleştirilen finansal kiralama işlemlerine konu taşınmaz 
satışlarında, satıştan doğan kazancın tamamı (% 100’ü) kurumlar vergisinden 
istisna olacaktır.  
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İstisna Uygulamasında Taşınmazların 2 yıl Aktifte Bulundurma Şartı 
Aranılmayacak 

6361 sayılı Kanun kapsamında SAT VE GERİ KİRALA şeklinde gerçekleştirilen 
finansal kiralama işlemlerine konu taşınmaz satışlarında kurumlar vergisi 
istisnası uygulanabilmesi için, bu taşınmazların en az iki tam yıl süreyle aktifte 
bulundurma şartı aranılmayacaktır.  

16.3. KDV İstisnası    

6361 sayılı Kanun kapsamında SAT VE GERİ KİRALA şeklinde gerçekleştirilen 
finansal kiralama işlemlerine konu taşınmaz satışlarında KDV  istisnası, 
Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasına 6945 sayılı Kanunla eklenen (y) bent 
hükmünde düzenlenmiştir. Madde hükmü ile, 6361 sayılı Kanun kapsamında 
finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan 
taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin 
sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu 
taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri KDV’den 
istisna edilmiştir.  

Buna göre,  6361 sayılı Kanun çerçevesinde, finansal kiralama şirketlerince bizzat 
kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve 
kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya 
devredilecek olması koşuluyla, 

- Taşınmazın finansal kiralama şirketine satışı, 

- Taşınmazın finansal kiralama şirketince tekrar satan kişilere kiralanması, 

- Taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda finansal kiralama şirketince 
tekrar devralındığı kişilere (kiracıya) devri işlemleri 

2.8.2013 tarihinden itibaren KDV’den istisna olacaktır. 

KDV istisnası uygulamasında, kiralamaya konu taşınmazın şirket aktifinde 
bulunma süresi, şirket faaliyetleri arasında taşınmaz ticareti ve kiralaması olup 
olmamasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. İstisna uygulamasında asıl 
olan, taşınmazların 6361 sayılı Kanun kapsamında SAT VE GERİ KİRALA 
yöntemiyle satılması, kiralanması ve geri satın alınmasıdır. 

Öte yandan, bu istisna kısmi istisna niteliğinde bulunduğundan, taşınmazını 6361 
sayılı Kanun kapsamında finansal kiralama şirketine SAT VE GERİ KİRALA 
yöntemiyle satan şirketlerin bu satışı KDV Kanununun 17/4-y maddesine göre 
KDV’den istisna olduğundan, bu taşınmazın alımı veya inşası nedeniyle 
yüklenilen KDV’lerin Kanunun 30/a maddesine göre indirim konusu 
yapılmaması, indirilmiş ise indirilen KDV’lerin ilgili dönem beyannamesinde 
hesaplanan KDV’ye ilave edilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir. Bu 
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şekilde düzeltilen KDV’nin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak 
dikkate alınıp alınamayacağı konusu ise, KVK’nın 5/3. Maddesi hükmü 
çerçevesinde tartışmalıdır. Bize göre, belirtilen şekilde düzeltilen KDV, kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilir. 

- Damga Vergisi ve Tapu Harcı İstisnası 

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37. 
maddesine göre, finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve 
tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga 
vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesnadır. 

Ayrıca, satıp geri kiralama yöntemi ile yapılan kiralama sözleşmeleri kapsamında 
kiralanan taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tescili tapu 
harcından müstesnadır. 

Bu yöntemin avantajları konusunda  Hocamız Sn. Prof. Dr. Şükrü KIZILOT 
tarafından  18 Eylül 2013 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde kaleme alınan 
«Gayrimenkul Satıp Bir Taşla 13 Kuş Vurmanın Yolu» adlı yazıda ayrıntılı 
açıklamalar yapılmıştır. 

Düşük bedelle gözüken gayrimenkulü, yüksek fiyata satıp ortaya çıkan kazançtan, 
kurumlar vergisi ödemiyorlar, KDV de yok. Böylece finansman sorununu 
çözüyorlar. “BÖYLE bir yol var mı?” demeyin var!.. Düşük bedelle gözüken 
gayrimenkulü, yüksek fiyata satıyorsunuz ve ortaya çıkan kazançtan, kurumlar 
vergisi ödemiyorsunuz. KDV de yok. Finansman sorununu çözüyorsunuz. 
Sattığınız gayrimenkulü belli bir süre ile kiralıyorsunuz. Kira süresi bitince, 
gayrimenkul yüksek bir bedelle ama ödeme yapmadan, şirketinize devrediliyor. 
Bu aşamada tapu harcı da ödenmiyor.  

Ofis, dükkân, otel, fabrika binası, arsa, arazi, şirket binası ve depo gibi üzerinde 
(aktifinde) kayıtlı gayrimenkulü olan ve özellikle “nakit ihtiyacı” bulunan ve 
“bankalardan kredi almakta zorlanan” şirketler, bu uygulamadan yararlanarak 
“bir taşla 12-13 kuş” vurabilirler. 

Sistemin işleyişi şu şekilde;  

Örneğin, işini büyütmek isteyen ya da nakde ihtiyacı olan bir KOBİ, aktifinde 500 
bin liraya kayıtlı ama piyasa değeri 10 milyon lira olan binasını; 

1- Bir leasing şirketine 10 milyon liraya satar. 

2- 10 milyon lirayı tahsil edip, finansman sorununu çözer.  

3- Satıştan doğan kazanç Kurumlar Vergisine tabi olmaz. 

4- Satış işlemi KDV’den de istisna tutulur.  
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5- Satış işleminde, binde 20 yerine binde 4.55 “tapu harcı” alınır.  

6- Satışın ardından, leasing şirketi ile sözleşme yaparak, sattığı binayı kiralar. 

7- Ödediği faizleri defterine masraf yazar. 

8- Kira ödemesi KDV’den istisna tutulur. 

9- Bilançosunda duran varlıklar 500 bin lira azalırken, dönen varlıklar 10 milyon 
lira artmış olur. 

10- Bu tablo, kamu ihalelerinde şirketin rasyolarını olumlu etkiler. 

11- Kiralama süresinin bitiminde, binayı geri alır. O aşamada para da ödemez. 

12- Binanın geri alımı da KDV’den istisna. 

13- Binayı şirket üzerine alırken “tapu harcı” da ödemez. 

C. HARÇLAR YÖNÜNDEN 
 
Tapu Harcı: 
 
Tapu harçları 492 sayılı Kanuna ekli (4) sayılı tarifenin (I) numaralı bölümünde 
20 madde halinde düzenlenmiştir. Harcın ölçüsü devir eden ve devir alan için 
ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 20’dir. Buna göre 
gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az 
olmamak üzere, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir eden 
ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında hesaplanır ve ödenir. 
 
Gayrimenkullerin satışı ancak tapu siciline tescille geçerlilik kazanır. Bu nedenle 
işlemin yapılacağı Tapu Müdürlüğü tarafından; 
 
➢ Arsa sahibinin, müteahhide arsa payının devrinde, 
➢ Müteahidin arsa sahibine daire ve/veya işyeri devrinde 
➢ Müteahidin üçüncü kişilere daire ve/veya işyeri satışında, emlak  
değerinden az olmamak üzere, satış veya devir bedeli üzerinden alıcı ve satıcıdan 
ayrı ayrı olmak üzere binde 20 (binde yirmi) oranında tapu harcı hesaplanacak 
ve bu harç söz konusu kişiler tarafından ödendikten sonra tapuda devir ve tescil 
işlemleri yapılacaktır. 
 

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel 
üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek 
durumu yansıtmadığının (bir diğer ifadeyle harcın gerçek devir bedelinden daha 
düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin) tespit edilmesi halinde, aradaki fark 
üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü 



102 
 

devreden hem de devir alandan tahsil edilir. Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu 
harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın % 25’i oranında vergi ziyaı 
cezası kesilir. 
 

III. ÖZEL İNŞAAT FAALİYETİNDE MUHASEBE KAYIT SİSTEMİ 

Özel inşaat işletmeleri birer üretim işletmesidir. Çünkü işletmeler, üretim 
giderlerini kendi nam ve hesaplarına yapmakta ve inşa ettikleri yapıları 
satmaktadırlar. Bunun dışında inşaat taahhüt işletmeleri, faaliyetleri yönünden 
üretim işletmesi gibi görünseler de hizmet işletmesi sayılırlar, çünkü: 

-Kendi istedikleri değil müşterilerinin istediği yapıyı inşa etmektedir. 

-İnşa edilecek yapı için gerekli girdileri yapacakları sözleşmelere göre bizzat 
temin etseler bile tedarik işlemi kendi namlarına fakat sonuçta müşteri hesabına 
olacaktır. 

-Faaliyet karı, önceden sözleşme ile belli edilmiş bedel içinde yer almaktadır. 

-İnşa edilen yapının pazarlaması için çaba gösterilmez. 

İşletmelerin kendi arsa veya arazisi üzerine yada kat karşılığı başkalarına ait arsa 
veya arazi üzerine satmak amacıyla inşa ettiği bina ve benzeri inşaatlarla ilgili 
maliyetler, hizmet üretim maliyeti olarak değil, dönem içinde üretim giderleri 
hesaplarından 710, 720 ve 730 no.lu hesaplarda izlenir. Özel inşaat işlerinin 
aynı yıl içinde bitirilememesi halinde, inşaat maliyetinin bilançoda 170 178 
no.lu hesaplara değil, 151 no.lu Yarı Mamuller-Üretim hesabına 
devredilmesi gerekir. 
 
Tamamlandığı halde henüz satılmayan bina ve bağımsız bölümlerinde yine 15-
Stoklar grubu içinde yer alan 152-Mamuller hesabında izlenmesi gerekir. 
Gider Türleri 

İnşaat işletmeleri diğer mal ve hizmet üretim işletmelerinde olduğu gibi, doğal 
türlerine göre “Tekdüzen Hesap Planını” aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

0 İlk Madde ve Malzeme 

1 İşçi Ücret ve Giderleri 

2 Memur Ücret ve Giderleri 

3 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 

4 Çeşitli Giderler 
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5 Vergi Resim ve Harçlar 

6 Amortisman ve Tükenme Payları 

7 Finansman Giderleri 

7/A Sistemi Gider Hesapları 

710.Direkt İlk madde ve Malzeme Giderleri: 

Bu giderler, esas üretim gider yerleri ile ilgili olup, mamulün bünyesine giren, 
mamulün temel öğesini oluşturan ve mamulün bünyesine doğrudan yüklenebilen 
maddelerin kullanımı fiili tutarlarla bu hesapta izlenir. Üretimde kullanılmayan 
ve satılan ilk madde ve malzemenin maliyeti bu hesapta izlenmez. 

İşleyişi: Dönem içinde üretimde kullanılmak üzere ana ve yardımcı üretim 
yerlerinde ambardan çekilen direkt maddeler bu hesabın borcuna, “150- İlk 
madde ve Malzeme Hesabı”nın alacağına kaydedilir. Eş zamanlı kayıt sistemi 
uygulayan işletmelerde giderlerin tahakkuk kaydının yapılmasını sağlamak üzere 
düzenlenen fişte, gider çeşidi ile gider yeri kodunun yazılması esastır. 

Hesapla ilgili yapılan düzeltmeler hesabın alacağına kaydedilir. Dönem 
sonlarında bu hesap, “711- Direkt İlk madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı” ile 
karşılaştırılarak kapatılır. 

720.Direkt İşçilik Giderleri Hesabı 

Bu giderler esas üretim gider yerleri ile ilgili olup, belli bir mamul veya hizmetin 
üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenebilen işçilik giderlerini kapsar. Bu 
giderler hangi mamül veya mamül grubu için harcandığı izlenebilen ve herhangi 
bir dağıtım anahtarına gerek duymadan, işçi başına düşen çalışma süresi 
ölçülebilen işçilik giderlerinden oluşur. 

730.Genel Üretim Giderleri 

İşletmenin üretimi ve bu üretime bağlı hizmetler için yapılan direkt işçilik ve 
direkt ilk madde ve malzeme dışında kalan giderlerin izlendiği hesaptır. 

Bu giderlerin: Üretim ve hizmet maliyeti ile ilgili bir gider niteliğini taşıması Çeşit 
ve değer yönü ile doğrudan doğruya değil ancak dağıtım yoluyla üretim ve 
hizmet maliyetlerine yansıtılabilir nitelikte olması, gerekir.  

Tahakkuk eden giderler bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında “731- 
Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı” ile karşılaştırılarak kapatılır. 
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740.Hizmet Üretim Maliyeti 

Hizmet işletmelerinde üretilen hizmetler için yapılan giderlerin fiili tutarları bu 
hesabın horcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap “741- Hizmet Üretim 
Maliyeti Yansıtma” hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. 

760.Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 

Mamulün stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal ve 
hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderler bu hesaba borç kaydedilir. 
Dönem sonlarında bu hesap, “761- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma 
Hesabı” ile karşılaştırılarak kapatılır. 

770.Genel Yönetim Giderleri 

Bir işletmenin yönetim fonksiyonları, işletme politikasının tayini, organizasyon 
ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, 
personel işleri, kredi ve tahsilâtı da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerin 
giderleri bu hesaba borç kaydedilir. 

Dönem sonlarında bu hesap, “ 771- Araştırma ve geliştirme Giderleri Yansıtma 
Hesabı” ile karşılaştırılarak kapatılır. 

780.Finansman Giderleri Hesabı 

İşletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan 
tutarlarla ilgili faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri giderler bu hesaba borç 
kaydedilir. 

Taahhüt İşlerinde Yapılacak Muhasebe Kayıtları 

7/A Sistemine Göre Direkt Madde Giderlerinin Kaydı; 

İnşaat taahhüt işletmeleri, yapmakta oldukları inşaatlarda kendi stoklarından 
kullandıkları ilk maddeleri “740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabına Borç” 
kaydederler. 

                

  
      

  

  740  HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 
 

  

  
      

  

  
   

150 İLK MADDE VE MALZEME 
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Direkt İşçilik Giderlerinin Kaydı 

İnşaat Taahhüt işletmeleri, yapmakta oldukları inşaatlarda sarf ettikleri direkt 
işçilik giderlerini çeşitli borç hesaplarına alacak kaydederken, 740 Hizmet Üretim 
Maliyeti Hesabına borç kaydederler. 

 

                

  
      

  

  740  HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 
 

  

  
      

  

  
   

335 PERSONELE BORÇLAR 
 

  

  
   

360 ÖD.VERGİ VE FONLAR   

  
   

361 ÖD.SOS.GÜV.KESİNTİLERİ 

      
 

        

                

 

Direkt Giderlerinin Kaydı 

İnşaat Taahhüt işletmeleri, yapmakta oldukları inşaatlarda genel gider olarak 
nitelendirilen giderler yapmaktadır. Bu giderler doğrudan ilgili gider hesabına 
göre alacak kaydedilecektir karşılık olarak da 740 Hizmet Üretim Maliyeti 
Hesabına borç kaydeder. 

                

  
      

  

  740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 
 

  

  191 İNDİRİLECEK KDV 
 

  

  
   

320 SATICILAR 
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Dolaylı Giderlerinin Kaydı; 

                

  
      

  

  740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 
 

  

  191 İNDİRİLECEK KDV 
 

  

  
   

100 KASA 
 

  

      
 

        

                

 

Amortisman Giderlerinin Kaydı; 

                

  
      

  

  740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 
 

  

  191 İNDİRİLECEK KDV 
 

  

  
   

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR   

      
 

        

                

 

1. Arsanın Temin Edilmesi Ve Kaydedilmesi 

Özel inşaat işletmelerinde en önemli üretim girdisi arsadır. Arsanın tedarik 
şekline bağlı olarak, gerek maliyet gerekse hukuk ilişkileri yönünden şu bilgilerin 
bilinmesi gerekmektedir. Sahip Olunan Arsanın, “Kat Karşılığı” müteahhit’e 
verilmesi suretiyle yaptırılan inşaatlar uygulamada en fazla karşılaşılan 
örneklerdendir. Vergi mükellefi olmayan kişilerin yatırım amaçlı olarak aldıkları 
arsayı, inşaat işiyle uğraşan müteahhitlere kat karşılığı anlaşarak inşaat 
yaptırmalarıdır. İnşaat sonucu ortaya çıkan daire ve iş yerlerinin bir kısmını 
inşaatı yapan müteahhit, kalan kısmını arsa sahibi almaktadır. 

Arsanın Satın Alınması 

Arsanın satın alınması halinde, satın alınan maliyet tutarı ile stok hesaplarına 
kayıt edilir. Maliyet bedeli; arsanın alış bedeli ve buna bağlı diğer giderlerden 
oluşur. Yapının inşasına başlanmasıyla, arsanın maliyet bedeli 710 ilk madde ve 
malzeme gideri olarak maliyet hesaplarına kaydedilir. 
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  150 İLK MADDE VE MALZEME 
 

  

  

  
   

320 SATICILAR 
 

  

      
 

        

                

 

Arsanın Gayrimenkul Karşılığı (Kat Karşılığı) Temin Edilmesi 

Bu uygulama düzenlenecek (Noterden düzenlenmesi önemlidir) bir sözleşmeye 
bağlanmaktadır. Arsa sahibine verilecek daire veya dükkanların maliyeti , 
müteahhide kalan bağımsız bölümlerin arsa payının bedelidir; dolayısıyla inşa 
edilecek yapıdan işletmeye kalan daire veya dükkanların maliyetine dahil olur. 
Bu sebeple önce inşa edilen tüm yapının maliyeti hesaplanır, bu maliyet yapı 
birimlerine dağıtılır, arsa sahibine verilen daire ve/veya dükkanların maliyeti 
tekrar işletmeye kalan bağımsız bölümlerin maliyetine yüklenir. İnşaat işletmesi, 
inşaatı kısmen veya tamamen tamamladığında sözleşmede belirtilen esaslara 
göre arsa paylarını kendi üzerine tescilini talep edecektir. 

Alışıla gelen uygulamada ise alımla ilgili harçları ödememek için, inşaat 
işletmesinin, arsa payını üzerine geçirmeyip arsa sahibinden vekaletname aldığı 
ve kendisine kalan daire ve/veya dükkanları bu vekaletname ile sattığı 
görülmektedir. Bu uygulamayı arsa sahibi de uygun görmektedir, çünkü arsa 
paylarının devredilmemesi inşaat işletmesine karşı teminat oluşturmaktadır. Bu 
durumda inşaat işletmesinin kendisine kalan kısımları satabilmesi için arsa 
sahibinden vekaletname alması gerekecektir. 

Bunun yanında Arsanın, satın alma tarihinden itibaren 5 yıl içinde müteahhide 
verilmesi olayında, daire ve dükkanların yine bu süre içinde ”kat irtifakı 
kurulmuş” ya da tamamlanıp “iskanı alınmış” durumda satılmasından doğan 
kazanç “değer artış kazancı olarak vergilendirilir. Kazancın hesaplanması 
sırasında arsanın iktisap(edinme) bedeli (gayrimenkulün elden çıkarıldığı ay 
hariç olmak üzere)Devlet İstatistik Enstitüsü’nce belirlenen TEFE ‘deki artış 
oranında artırılır. Böylelikle satış tarihi itibariyle, arsanın gerçek maliyeti 
bulunur. 

Arsa karşılığında alınan daire ve dükkanların, 5 yıl geçtikten sonra satılması 
olayında vergilendirme yönünden, bir kişinin arsası karşılığında kat sahibi 
olması, servetin biçim değiştirmesi olduğundan dairelerin satışından elde edilen 
kazanç, değer artış kazancı olmamaktadır. 
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1. İlk madde ve malzeme alış kaydı 

                

  
      

  

  150 İLK MADDE VE MALZEME 
 

  

  191 İNDİRİLECEK KDV 
  

  

  
   

320 SATICILAR 
 

  

      
 

        

                

2. İlk madde ve malzemenin inşaatta kullanılması 

                

  
      

  

  710 DİREKT İLK MADDE MLZ GİDERLERİ 

 
  

  
   

150 İLK MADDE VE MALZEME 
 

  

      
 

        

                

3. Üretimde kullanılan giderlerin alış kaydı 

                

  
      

  

  720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 

 
  

  730 GENEL ÜRETİM GİDELERİ 

 
  

  191 İNDİRİLECEK KDV 

  
  

  770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

 
  

  191 İNDİRİLECEK KDV 

  
  

  760 PAZ.SAT.DAĞ.GİDERLERİ 

  
  

  191 İNDİRİLECEK KDV 

  
  

  780 FİNANSMAN GİDERLERİ 
  

  

  
   

100 KASA 
 

  

  
   

102 BANKALAR 
 

  

  
   

320 SATICILAR 
 

  

  
   

335 PERSONELE BORÇLAR 
 

  

      
 

        

                

 



109 
 

4. Devam eden inşaat hesabındaki giderlerin yıl sonu yarı mamul hesabına 
devri 

                

  
      

  

  151 YARI MAMÜL-ÜRETİM 

  
  

  
      

  

  
   

711 D.İLK MADDE MLZ GİD.YANS.HS. 

  
   

721 D.İŞÇİLİK GİD.YANST.HS. 
 

  

  
   

731 GEN.ÜRETİM GİD.YANST.HS.   

      
 

        

                

 

5. Yarı mamul hesabına atılan gider hesaplarının kapatılması 

                

  
      

  

  711 D.İLK MADDE MLZ GİD.YANS.HS. 

 
  

  721 D.İŞÇİLİK GİD.YANST.HS. 
 

  

  731 GEN.ÜRETİM GİD.YANST.HS. 
 

  

  
    

 
 

  

  
   

710 DİREKT İLK MADDE MLZ GİD. 

  
   

720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 

  
   

730 GENEL ÜRETİM GİDELERİ 

 
  

      
 

        

                

6. Biten dairelerin mamuller hesabına alınış kaydı 

                

  
      

  

  152 MAMÜLLER 

    
  

  
      

  

  
   

151 YARI MAMÜL-ÜRETİM 

 
  

      
 

        

                

 



110 
 

7. Maliyet hesaplarının sonuç hesaplarına devri kaydı 

                

  
      

  

  620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ 

 
  

  
      

  

  
   

152 MAMÜLLER 

 
  

      
 

        

                

 

8. Faaliyet giderlerinin gelir tablosu hesaplarına devri 

                

  
      

  

  631 PAZ.SAT.DAĞ.GİDERLERİ 

  
  

  632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

 
  

  660 FİNANSMAN GİDERLERİ 
  

  

  
      

  

  
   

761 PAZ.SAT.DAĞ.GİD. YANS.HS. 

  
   

771 GENEL YÖNETİM GİD.YANS.HS. 

  
   

781 FİNANSMAN GİD. YANS.HS. 

      
 

        

                

9. Faaliyet giderleri hesabının kapanış kaydı 

                

  761 PAZ.SAT.DAĞ.GİDERLERİ YANS.HS. 

 
  

  771 GENEL YÖNETİM GİD.YANS.HS. 

 
  

  781 FİNANSMAN GİDERLERİ  YANS.HS. 
 

  

  
      

  

  
   

760 PAZ.SAT.DAĞ.GİDERLERİ 

 
  

  
   

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ   

  
   

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 
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10. Gider hesaplarının sonuç hesaplarına devri 

                

  
      

  

  690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

 
  

  
 

 
    

  

  
   

620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ 

  
   

631 PAZ.SAT.DAĞ.GİDERLERİ 

 
  

  
   

632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ   

  
   

660 FİNANSMAN GİDERLERİ 

 
  

  
      

  

      
 

        

                

 

11. Dönem K/Z hesabının dönem net K/Z hesabına devri 

                

  
      

  

  690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 
  

         
     

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 

  
      

  

      
 

        

                

 

12. Dönem net karının veya zararının Bilanço hesabına devri 

                

  
      

  

  692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 

 
  

       
 

  

     
590 DÖNEM NET KARI 
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Arsa Sahibine Konut Teslimi Ve Maliyet Tespiti 

Müteahhitlerce arsa sahibine daire teslimlerinde en önemli konu KDV matrahının 
tespitidir. Kat karşılığı inşa edilen birimlerin tesliminde de KDV Matrahı, emsal 
bedeli olmalıdır. Danıştay’ın bu yönde kararları da mevcuttur. 

VUK.267 maddesinde maliyet bedeli esasına göre; emsal bedeli belli edilecek 
malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde 
mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için %5, perakende satışlar için 
%10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder. 

Arsa sahibine teslim edilen konutların maliyeti, inşaatın toplam maliyetinin 
toplam inşaat m2’sine bölünmesi ve bunulan değerin arsa sahibine teslim edilen 
dairelerin toplam m2’sine çarpımı ile maliyet tespiti yapılacaktır. 

Arsanın Üretim Maliyetine Alınması 

                

  
      

  

  *710 DİREKT İLK MADDE MLZ GİD. 

 
  

  
 

-Arsa Maliyeti 

    
  

  
   

320 SATICILAR 

 
  

  
    

-Arsa Sahipleri 

 
  

      
 

        

                

*VUK 271.maddesi inşa ve imal giderlerinin satın alma bedeli yerine geçeceği 
hükmüne göre; müteahhit firmanın inşa ve imal giderlerinden hesaplayarak arsa 
sahibine kestiği bedel müteahhit için arsayı satın alma bedeli yerine 
geçeceğinden arsa üretim maliyetine alınmıştır. 

Arsa Sahibine Dairelerin Teslimi 

                

  
      

  

  320 SATICILAR 

    
  

  
 

-Arsa Sahipleri 

    
  

  
   

600 YURT İÇİ SATIŞLAR 

 
  

  
   

391 HESAPLANAN KDV 
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Arsa sahibine düzenlenen faturada en önemli sorun KDV’nin tahsilidir. Kat 
karşılığı inşaat sözleşmesine dayanarak genellikle uygulamada arsa sahipleri 
faturadaki KDV’yi ödemek istememektedirler. Tahsil edilmeyen KDV’nin arsanın 
maliyetine değil de 689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-) olarak kayda 
alınması gerekmektedir.  

KDV’nin tahsil edilmesi durumunda; 

                

  
      

  

  102 BANKALAR 

    
  

  
   

320 SATICILAR 

 
  

  
    

-Arsa Sahipleri 

 
  

      
 

        

                

 

KDV’nin tahsil edilememesi durumunda; 

                

  
      

  

  689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 

 
  

  
   

320 SATICILAR 

 
  

  
    

-Arsa Sahipleri 

 
  

      
 

        

                

 

2. Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Kat Karşılığı İnşaat Faaliyeti 

Hasılat paylaşımı esası, arsa sahibine arsa payı karşılığı daire teslimi olmayıp, 
elde edilecek bağımsız bölümlerin tamamının satışı sonucu elde edilecek 
hasılattan pay verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Hasılat paylaşımı esasında 
arsa sahibinin arsa payına nakdi bir ödeme söz konusudur. 

Gelir İdaresi hasılat paylaşımı esasına göre kurum aktifinde kayıtlı arsanın iki 
yıldan fazla bile aktifte kalmış olsa Kurumlar Vergisi Kanunun 5.maddesi ve KDV 
Kanunun 17.maddesi hükümleri gereği istisna hükümlerinden yararlanmayacağı 
görüşündedir. 
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08.08.2011 tarihli 60 Nolu KDV Sirkülerinde hasılat paylaşımı esasına göre 
yapılan işleri de arsa payı karşı inşaat faaliyeti olarak değerlendirmiştir. 

Bağımsız birimlerin üçüncü şahıslara satıldığı tarihte vergiyi doğuran olayın 
vuku bulduğu ve müteahhit tarafından üçüncü şahıslara fatura düzenleneceği, 
arsanın iktisadi bir işletmeye ait olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını 
devamlı ve ticari mahiyette yaptığı takdirde müteahhide, hasılattan kendisine 
kalan pay için satış faturası düzenleyeceği değerlendirilmiştir. Arsa sahibine 
hasılattan kalan pay arsa sahibi için aslında arsanın satış bedelidir. 

2.1. Hasılat Paylaşımı Örnek Uygulama 

Müteahhidin arsa sahibine hasılattan pay vermesini kat karşılığı inşaat 
işlerindeki diğer uygulamalarda olduğu gibi ayni olarak konut teslimi sözkonusu 
değildir. Burada arsa sahibine hasılattan alacağı pay oranında nakdi bir ödeme 
sözkonusudur. Dolayısıyla KDV oranı da konut teslimi şeklinde 
değerlendirilmeyip dairelerin m2’sine bakılmaksızın %18 uygulanmalıdır. 
Arsanın iktisadi işletmeye ait olması durumunda arsa sahibinin müteahhite 
fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Örnekte gerçek kişi olduğundan fatura 
düzenlenmesine gerek yoktur. Müteahhidin arsa sahibi adına gider pusulası 
düzenlemesi gerekmektedir. 

XYZ inşaat şirketi Bay A’ya ait arsa üzerine hasılat paylaşımı esasına göre kat 
karşılığı inşaat yapmak üzere sözleşme yapmıştır. Satış hasılatı üzerinden %10 
arsa sahibine pay verilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. İnşaatın üretim 
maliyeti aşağıdaki gibidir. 

ÜRETİM MALİYETİ 
 

   
710 DİREKT İLK MADDE MLZ GİD.               800.000     

720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ               200.000     

730 GENEL ÜRETİM GİDELERİ               200.000     

 
TOPLAM          1.200.000 
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Konutların tamamı satılmış ve hasılat tutarı 1.500.000 TL + KDV %1’dir. 

Hasılat payı: %10 

1.500.000 x %10 = 150.000 TL 

                

  
      

  

  710 DİREKT İLK MADDE MLZ GİD.   150.000 

 
  

  
 

-Arsa Maliyeti 

    
  

  
   

320 SATICILAR                         150.000 

  
    

-Arsa Sahipleri 

 
  

      
 

        

                

 

 
                

  
      

  

  711 D.İLK MADDE MLZ GİD.YANS.HS.  950.000 

 
  

  721 D.İŞÇ.GİD.YANST.HS.    200.000 

 
  

  731 GEN.ÜRETİM GİD.YANST.HS.         200.000 

 
  

  
    

 
 

  

  
   

710 D.İLK MAD.MLZ GİD. 950.000   

  
   

720 D.İŞÇİLİK GİD.             200.000  

  
   

730 GEN.ÜRETİM GİD.      200.000   

      
 

        

                

                

  
      

  

  151 YARI MAMÜL-ÜRETİM               1.350.000 
 

  

  
      

  

  
 

711 D.İLK MAD.MLZ GİD.YANS.HS.                  950.000 

  
 

721 D.İŞÇ.GİD.YANS.HS.                                      200.000 
 

  

  
 

731.GEN.ÜRETİM GİD.YANST.HS.                    200.000   
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  120 ALICILAR 
  

1.515.000 
 

  

  
   

600 SATIŞLAR                1.500.000   

  
   

391 HES. KDV                       15.000   

      
 

        

                

 

                

  
      

  

  152 MAMÜLLER 
  

1.350.000 
 

  

  
   

151 YARI MAMÜLLER   1.350.000   

      
 

        

                

 

                

  
      

  

  620 SATIŞLARIN MALİYETİ 1.350.000 
 

  

  
   

152 MAMÜLLER              1.350.000   

      
 

        

                

 

Arsa Sahibine Ödeme; 

                

  
      

  

  320 SATICILAR 
  

150.000 
 

  

  
 

-Arsa Sahipleri 
    

  

  
   

102 BANKALAR            150.000 
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3. İşletmenin Aktifine Kayıtlı Arsa Üzerinde Yatırım Amacıyla İnşaat 
Yapması 

İşletmelerin aktiflerinde bulunan arsayı yatırım amacıyla değerlendirmek 
istemeleri durumunda yapmaları gereken muhasebe kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. İşletmelerin inşaat faaliyetini bizzat kendilerinin yapmaları 
durumunda yapılan inşaat faaliyeti özel inşaattır. İnşaat maliyetleri 258 
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR hesabında takip edilmelidir. 

Arsanın Satın Alınması 

                

  
      

  

  250 ARAZİ VE ARSALAR 
  

  

  
      

  

  
   

102 BANKALAR 
 

  

      
 

        

                

 

Arsanın Bina İnşaatına Tahsisi 

                

  
      

  

  258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 
 

  

  
      

  

  
   

250 ARAZİ VE ARSALAR 

      
 

        

                

 

İnşaat Maliyetleri 

                

  
      

  

  258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 
 

  

  
  

  İLGİLİ HESAPLAR 
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Arsa Bedeli ve İnşaat Maliyetlerinin Devri 

                

  
      

  

  252 BİNALAR 
    

  

  
      

  

  
   

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLR 

      
 

        

                

 

4. İşletmenin Aktifine Kayıtlı Arsa Üzerinde Satmak Amacıyla İnşaat 
Firmasına Bina İnşaatı Yaptırması 

İşletmenin aktifinde kayıtlı arsayı inşaat firmasına satmak amacıyla taşerona 
inşaat yaptırması taşeron açısından taahhüt işidir. 

Arsanın bina inşaatına tahsisi 

                

  
      

  

  150 İLK MADDE MALZEME 
  

  

  
      

  

  
   

250 ARAZİ VE ARSALAR 
 

  

      
 

        

                

 

                

  
      

  

  710 DİREKT İLK MADDE MALZEME GİD. 
 

  

  
      

  

  
   

150 İLK MADDE MALZEME 
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İnşaat firmasına yapılacak ödemelerden GVK 94.maddesi gereği %3 stopaj 
kesintisi yapılması zorunludur. İnşaat firması tarafından yapılan iş yıllara yaygın 
inşaat faaliyetidir. 

Hakediş Faturası Kaydı 

                

  
      

  

  730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 
 

  

  191 İNDİRİLECEK KDV 
 

  

  
      

  

  
   

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

  
   

320 İnşaat Firması 
 

  

      
 

        

                

 

İnşaat Firmasının kaydı 

                

  
      

  

  120 MÜŞTERİLER 
    

  

  295 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 
 

  

  
      

  

  
   

350 YILLARA YAYGIN HAKEDİŞ BED. 

  
   

391 HESAPLANAN KDV 
 

  

      
 

        

                

 

5. İşletmenin Aktifine Kayıtlı Arsa Üzerinde Satmak Amacıyla İnşaatı Bizzat 
Kendisinin Yapması 

İşletmelerin aktiflerinde bulunan arsa üzerine satmak amacıyla inşaatı bizzat 
kendisinin yapması halinde yapmaları gereken muhasebe kayıtları aşağıda 
gösterilmiştir. İşletmelerin inşaat faaliyetini bizzat kendilerinin yapmaları 
durumunda yapılan inşaat faaliyeti özel inşaattır. 
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Arsanın Bina İnşaatına Tahsisi 

                

  
      

  

  150 İLK MADDE MALZEME 
  

  

  
      

  

  
   

250 ARAZİ VE ARSALAR 
 

  

      
 

        

                

 

Arsa Bedeli 

                

  
      

  

  710 DİREKT İLK MADDE MALZEME GİD. 
 

  

  
      

  

  
   

150 İLK MADDE MALZEME 
 

  

      
 

        

                

 

                

  
      

  

  151 YARI MAMÜL-ÜRETİM 

  
  

  
      

  

  
   

711 D.İLK MADDE MLZ GİD.YANS.HS. 

  
   

721 D.İŞÇİLİK GİD.YANST.HS. 
 

  

  
   

731 GEN.ÜRETİM GİD.YANST.HS.   
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  711 D.İLK MADDE MLZ GİD.YANS.HS. 

 
  

  721 D.İŞÇ.GİD.YANST.HS. 
  

  

  731 GEN.ÜRETİM GİD.YANST.HS. 
 

  

  
    

 
 

  

  
   

710 DİR. İLK MADDE MLZ GİD.   

  
   

720 DİREKT İŞÇİLİK GİD. 

 
  

  
   

730 GENEL ÜRETİM GİDELERİ 

 
  

      
 

        

                

 

                

  
      

  

  152 MAMÜLLER 

    
  

  
      

  

  
   

151 YARI MAMÜL-ÜRETİM 

 
  

      
 

        

                

 

6. Adi Ortaklık, İş Ortaklığı, Konsorsiyum Şeklinde Yapılan İnşaat 
Faaliyetleri 

İnşaat sektöründe adi ortaklık, iş ortaklığı veya işin belli kısımlarının yapımının 
paylaşıldığı konsorsiyum sıklıkla uygulanmakta olan faaliyet türleridir. 

6.1. ADİ ORTAKLIK 

Adi ortaklıkların tüzel kişilikleri yoktur. Gelir veya kurumlar vergisi 
mükellefiyetleri de yoktur. KDV vergisi ve muhtasar beyanname açısından 
mükellefiyet tesisi yapılmaktadır. Her ortağın hissesi oranında kar veya zararını 
kendi kazançlarına dahil etmesi gerekmektedir. 6098 sayılı Borçlar Kanunun 
620.maddesinde adi ortaklığın tanımı şu şekilde yapılmıştır; 

“Adi ortaklık sözleşmesi, iki yada daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak 
bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmelerdir.” 
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1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “2.5.2” bölümünde, kurulacak 
olan iş ortaklığının kurumlar vergisi mükellefi sayılabilmesi için taşıması gereken 
unsurlar belirtilmiş olup, bu unsurları taşımak kaydıyla iş ortaklıklarının her 
türlü iş için kurulabileceği belirtilmiştir. 

Aynı tebliğin “2.5.3” bölümünde de, 

“Kurumlar, dilerlerse Borçlar Kanuna göre adi ortaklık veya Kurumlar Vergisi 
Kanununa göre iş ortaklığı şeklinde ortaklıklar oluşturarak faaliyet 
gösterebilmektedirler. 

Adi ortaklıklar, kurumlar vergisi mükellefi olmamalarına rağmen katma değer 
vergisi mükellefi olmaları nedeniyle ayrı defter tutabilmektedirler. Ortaklar ise 
dönem sonlarında ortaya çıkan kar veya zararı, ortaklıktaki hisseleri oranında 
paylaşarak kendi hesaplarına dahil etmektedirler. 

İş ortaklıkları ise Kurumlar Vergisi Kanununda ayrı bir kurum olarak 
değerlendirilmekte ve kurumlar vergisi mükellefi olarak sayılmaktadırlar. İş 
ortaklıklarının faaliyetinden doğan kazanç, kurumlar vergisine tabi tutulmakta ve 
vergi sonrası kazanç ortakların hisselerine göre ortaklara dağıtılmaktadır.” 
açıklamaları yapılmıştır. 

Adi Ortaklık Ve Geçici Vergi 

Adi ortaklığın KDV ve muhtasar dışında mükellefiyeti bulunmadığından her ortak 
kendi hissesi oranında kar veya zararını kendi yıllık gelir veya kurumlar vergisi 
beyannamesine dahil etmek zorundadır. 

6.2.İş Ortaklığı 

Kurumlar Vergisi Kanunun 2.ci maddesinin 7.fıkrasında iş ortaklıkları, aynı 
maddenin diğer fıkralarında yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs 
ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa 
yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu 
şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler şeklinde tanımlanmıştır. 

İş ortaklıkları kazanç paylaşımı amacıyla kurulan ortaklıklar olup ortaklar, belli 
bir işin birlikte yapılmasını yüklenmektedirler. 

Şahıs ortaklıkları veya gerçek kişilerin Kanunun 2.ci maddesinde sayılanlarla 
veya Kanunun 2.ci maddesinde sayılanların kendi aralarında oluşturdukları adi 
ortaklıklar hakkında, istenilmesi halinde iş ortaklığı olarak kurumlar vergisi 
mükellefiyeti tesis ettirebilecektir. Bu durumda, mükelleflerce talep edilmesi 
halinde tüzel kişiliğin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın iş ortaklıkları, 
kurumlar vergisi mükellefi olabileceklerdir. 
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5520 sayılı Kanun uygulanması ile ilgili 1 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel 
Tebliğinin “2.5.2” bölümünde, 

“Kurulacak olan iş ortaklığının kurumlar vergisi mükellefi sayılabilmesi için en az 
aşağıdaki unsurları taşıması gerekir.  

✓ Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması,  

✓ Ortaklığın belli bir işi sonuçlandırmak üzere yazılı bir sözleşmeyle 
kurulması,  

✓ İş ortaklığı konusunun belli bir iş olması,  

✓ Birlikte yapılacak olan işin belli bir süre içinde gerçekleştirilmesinin 
öngörülmesi,  

✓ İş ortaklığı ile işveren arasında bir yüklenim sözleşmesinin olması,  

✓ Tarafların, müştereken yüklenilen işin belli bir veya birden fazla 
bölümünden değil, tamamından işverene karşı sorumlu olmaları,  

✓ İşin bitiminde kazancın paylaşılması,  

✓ Birlikte yapılması öngörülen ve müştereken yüklenilen işin bitimi ve Vergi 
Usul Kanununda belirtilen mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamamının yerine 
getirilmesiyle mükellefiyetin sona ermesi.  

İş ortaklığı, devamlılık gösteren ve aynı nitelikte olan iş veya işler için değil, 
belirli bir sürede bitecek bir iş için kurulacak ve tam mükellefiyete tabi olacaktır.  

Yukarıda sayılan unsurları taşımak kaydıyla, iş ortaklıkları her türlü iş için 
kurulabilecektir. 

Belli bir iş için kurulan iş ortaklığında işverenin birden fazla olması, iş 
ortaklığının da birden fazla olmasını gerektirmez. Ancak bir işverene karşı birden 
fazla işin, yukarıda tanımı yapılan iş ortaklığı çerçevesinde yüklenilmesi halinde 
her iş, ayrı bir iş ortaklığının kurulmasını gerektirecektir. 

Örneğin; bir hidroelektrik santrali inşası işi için tek bir iş ortaklığı kurulabilir. 
Aynı işveren tarafından söz konusu santral ile bağlantılı elektrik iletim sisteminin 
kurulması işi için ayrı bir ihale düzenlendiği takdirde bu iş için ayrı bir iş 
ortaklığı kurulması gerekmektedir.  

İş ortaklığının kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi, ortaklığın 
kuruluş mukavelesinde gösterilen merkezinin bulunduğu yer vergi dairesidir. 
Mukavelede, ortaklık merkezi belirtilmemiş ise iş merkezinin bulunduğu yer 
vergi dairesi, bağlı olduğu vergi dairesi olacaktır.  

 



124 
 

Belli bir iş için kurulacak olan iş ortaklığında işin bitim tarihi, taahhüt 
sözleşmesinde belirlenen esaslara göre tayin olunacaktır. Ancak, işin bitimi iş 
ortaklığının da sona erdiğini göstermez. Bu iş dolayısıyla mükellefiyetle ilgili 
ödevlerin tamamının da yerine getirilmesi (Örneğin, tahakkuk eden vergilerin 
tamamının ödenmesi) gerekir. Vergisel ödevlerin tamamının ikmal edilmesinden 
sonra iş ortaklığı sona ermiş sayılır.  

Öte yandan, iş ortaklıklarının tasfiyesi, Borçlar Kanunundaki adi ortaklıkların 
dağılmasına ilişkin hükümlere göre yapılacaktır. 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İstinaden Yapılan İnşaat İşinde İş 
Ortaklığı 

Buna göre, Kat karşılığı inşaat taahhüt sözleşmesine istinaden yapılacak inşaat işi 
nedeniyle, iki şirketin kurmuş olduğu ortaklığın, yukarıda yer alan hüküm ve 
açıklamalar çerçevesinde iş ortaklığı şeklinde kurumlar vergisi mükellefiyeti 
tesis ettirebilmesi mümkün bulunmaktadır. 

İŞ ORTAKLIĞINDAN ELDE EDİLEN KAR PAYININ BEYANI 

Kurumlar, dilerlerse Borçlar Kanununa göre adi ortaklık veya Kurumlar Vergisi 
Kanununa göre iş ortaklığı şeklinde ortaklıklar oluşturarak faaliyet 
gösterebilmektedirler. 

Adi ortaklıklar, kurumlar vergisi mükellefi olmamalarına rağmen katma değer 
vergisi mükellefi olmaları nedeniyle ayrı defter tutabilmektedirler. Ortaklar ise 
dönem sonlarında ortaya çıkan kâr veya zararı, ortaklıktaki hisseleri oranında 
paylaşarak kendi hesaplarına dahil etmektedirler.  

İş ortaklıkları ise Kurumlar Vergisi Kanununda ayrı bir kurum olarak 
değerlendirilmekte ve kurumlar vergisi mükellefi olarak sayılmaktadırlar. İş 
ortaklıklarının faaliyetinden doğan kazanç, kurumlar vergisine tabi tutulmakta ve 
vergi sonrası kazanç ortakların hisselerine göre ortaklara dağıtılmaktadır.  

Kurumlar vergisi mükelleflerinin zararlarının, bu mükelleflerin ortaklarınca 
indirilebilmesi mümkün olmayıp aynı durum kurumlar vergisi mükellefi iş 
ortaklıklarının zararları için de geçerlidir. 

Kurumlar vergisi ortakların tam mükellef kurumdan elde ettikleri kar 
paylarından GVK 94/6 maddesi gereği %15 stopaj yapılır. GVK 75/2.maddesi 
gereği menkul sermaye iradı sayılır. GVK.22.maddesi gereği gerçek kişilerin tam 
mükellef kurumdan aldığı kar payı %50 gelir vergisinden istisnadır. 
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Kurumlar vergisi mükelleflerinin iş ortaklıklarından aldıkları kar payı iştirak 
kazancıdır. KVK 5/a maddesi hükmüne göre kurumlar vergisinden tamamı 
istisnadır. 

KONSORSİYUM 

Konsorsiyum; Büyük ticaret kurumları arasında belirli bir iş için yapılan 
ortaklıktır. Sözleşme ile her bir ortağın işin belli bir kısmını yapacak olmasıdır.  

Her ortağın işin belli bir bölümünün yapımını yüklendiği konsorsiyumlar, iş 
ortaklığı tanımı dışında kalmaktadır. Bu tür ortaklıklarda yüklenim 
sözleşmesinde belirtilmemekle beraber, ortakların kendi aralarında yapacakları 
sözleşme ile her bir ortağın yükleneceği işin belirlenmesi ve işveren idarece de 
bu sözleşmenin kabulü halinde, bu tür ortaklıklar da “konsorsiyum” olarak kabul 
edilecektir. 

Ortakların Sermaye Kayıtları 

                

  
      

  

  242 İŞTİRAKLER 
    

  

  
   

243 İŞTİRAKLERDEN SERMAYE TH. 

      
 

        

                

 

                

  
      

  

  243 İŞTİRAKLERDEN SERMAYE TAAHHÜTLERİ 
 

  

  
      

  

  
   

102 BANKALAR 
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İş Ortaklığının Muhasebe Kayıtları 

                

  
      

  

  501 SERMAYE TAAHHÜTLERİ 
 

  

  
      

  

  
   

500 SERMAYE 
 

  

      
 

        

                

 

                

  
      

  

  740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 
 

  

  
      

  

  
   

İLGİLİ HESAPLAR 
 

  

      
 

        

                

 

                

  
      

  

  170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM MALİYETLERİ 
 

  

  
      

  

  
   

741 HİZMET ÜRETİM MAL. YANST. 

      
 

        

                

 

                

  
      

  

  741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANST. 
 

  

  
      

  

  
   

740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 
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Hakediş Faturası Kaydı 

                

  
      

  

  102 BANKA 
    

  

  295 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 
 

  

  
   

350 YILLARA YAYGIN HAKEDİŞ BED. 

  
   

391 HESAPLANAN KDV 
 

  

      
 

        

                

 

                

  
      

  

  350 YILLARA YAYGIN HAKEDİŞ BEDELİ 
 

  

  
   

600 YURT İÇİ SATIŞLAR 
 

  

      
 

        

                

 

                

  
      

  

  622 SATILAN HİZMET MALİYETİ 
 

  

  
   

170 YILLARA YAYGIN İNŞ.OR.MAL 
 

  

      
 

        

                

 

                

  
      

  

  600 YURT İÇİ SATIŞLAR 
  

  

  
      

  

  
   

622 SATILAN HİZMET MALİYETİ   

  
   

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI   
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  690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 
 

  

  
      

  

  
   

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 

      
 

        

                

 

                

  
      

  

  692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 
 

  

  
      

  

  
   

590 DÖNEM NET KARI 
 

  

      
 

        

                

 

                

  
      

  

  500 SERMAYE 
    

  

  590 DÖNEM NET KARI 
 

  

  
      

  

  
   

331 ORTAKLARA BORÇLAR 
 

  

      
 

        

                

 

7. Kiralık Arsa Üzerinde Yapılan Yap İşlet Devret Modeli Şeklindeki İnşaat 
Faaliyetleri 

İşletmelerin arsayı kiralamak suretiyle, üzerine yaptıkları binayı kullanarak 
anlaşma süresince, inşaata harcadıkları maliyet karşılığı inşa edilen binayı 
kullandıkları daha sonrada arsa sahibine üzerindeki bina ile birlikte devrettikleri 
inşaat faaliyetidir. Esas itibariyle uzun dönemli kiralama niteliği taşımaktadır. 
Kiralanan arsa üzerine kira bedeline karşılık yapılan bu harcamaların 
giderleştirilmesi konusunda iki görüş bulunmaktadır. 
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Birinci görüşe göre VUK 272.maddesinde “Normal bakım, tamir ve temizleme 
giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını 
genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan 
giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet 
bedeline eklenir. 

Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının 
işletme hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından 
yapılan bir ve ikinci fıkralardaki giderler bunların özel maliyet bedeli olarak 
ayrıca değerlenir. Kiracının veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini 
icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderler de bu hükümdedir.  

Gayrimenkuller veya elektrik üretim ve dağıtım varlıkları için yapılan giderler 
hem tamir, hem de kıymet artırma giderlerinden terekküp ettiği takdirde, 
mükellef bu giderlerden maliyet bedeline eklenecek kısmı ayrı göstermek 
mecburiyetindedir.” hükmü bulunmaktadır. İlgili maddeden anlaşıldığı üzere 
özel maliyet bedeli uygulaması ihtiyari değil zorunludur. 

Aynı kanunum 327.maddesinde özel maliyet bedelleri kira veya işletme hakkı 
süresince eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira süresi dolmadan kiralanan şey 
boşaltılırsa itfa edilmemiş giderler bir defada gider yazılır. 

İkinci görüşe göre özel maliyet bedeli olarak değerlendirilmez çünkü arsa 
üzerine bina inşası aslında kiracının asli borcu olan kira borcudur. Kiracının mal 
varlığında arsa sahibi lehine azalış meydana getiren bir harcama olmadığından 
özel maliyet bedeli olarak değerlendirilemez. 

Özel maliyet bedeli; bir işletme tarafından kullanılmak amacıyla kiralanan 
gayrimenkullere kiracı tarafından yapılan ve o gayrimenkulün iktisadi kıymetini 
devamlı olarak artıran harcamalar toplamıdır. Yani, özel maliyet bedelinden 
bahsedebilmek için; bir gayrimenkul kira sözleşmesinin var olması, bu 
gayrimenkule, gayrimenkulün iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran harcama 
yapılması, yapılan harcamaların kiracı tarafından yapılması, bir başka deyişle 
kiracının mal varlığında kiraya veren lehine bir azalma meydana getirmesi 
gerekmektedir. Arsa olarak kiralanan bir gayrimenkulün kullanım amacını 
tamamen değiştirerek üzerine bina yapılmak suretiyle farklı amaçlara hizmet 
edecek şekilde yeni bir yapıya dönüştürülmesi halinde, yeni yapının arsaya 
ilişkin özel maliyet olarak değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. 

Bu durumda asıl olan arsanın değil arsa ile binanın kiralanması olmaktadır. Zira 
arsa üzerine yapılan bina ile gayrimenkul nitelik değiştirmekte ve arsa, bina 
niteliğine bürünmektedir. Dolayısıyla, burada bir gayrimenkulün bedelinin 
artması veya genişletilmesi değil yeni bir iktisadi kıymet ortaya çıkarılması 
sözkonusu olmaktadır. Bu görüşe göre oluşan giderler Gelecek Aylara Ait 
Giderler hesabında takip edilmelidir.   
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IV. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
A. Gelir/Kurumlar Vergisi Yönünden 
 
a) Satış veya devir bedellerinin düşük gösterilmesinde yaşanan sorunlar: 
 
Gerek gayri menkul alım/satımında ve gerekse imal/inşa sonucu satılan 
gayrimenkullerin satışı bedellerinin düşük gösterilmesinin gelir/kurumlar 
vergisi yönünden ciddi vergi kayıplarına ve buna bağlı olarak incelemeler sonucu 
mükelleflere ciddi cezalar kesilmektedir. 
 
Gerçek kişi veya kurumlarca ticari olarak yapılan teslimlerde satış bedellerinin 
düşük gösterilmesinin yanı sıra, istisna kapsamında yapılan satış işlemlerinde 
benzer sıkıntılar ile karşılaşılmaktadır. Şöyleki; geçek kişiler kişilerce 5 (beş) 
yıllık süre veya kurumlarca 2 (iki) yıllık süre hesabında yapılan hatalı işlemler 
sonucu da incelemeler sonucu ciddi cezalar ile karşılaşılmaktadır. 
 
Gayrimenkul alım/satımında yapılan bir diğer yanlış ise, kredili satış 
işlemlerinde kredi kullanılması halinde, kredi miktarından daha düşük bedel ile 
satıcı tarafından satış yapılması sonucu meydana gelen gelir/kurumlar vergi 
kayıpları ve karşılaşılan cezalardır. 
 
Bu sorunlar aynı zamanda aşağıdaki sonuçları da doğurmaktadır. 

 Gelir/Kurumlar Vergisi Düzeltme Beyannamelerine Etkisi 
 

 YMM Gelir/Kurumlar Vergisi Tasdik Raporlarına Etkisi 
 
b) Emsal bedel belirlenmesindeki sorunlar: 
 
Bazı durumlarda emsal bedelin belirlenmesi bu kadar kolay olmayabilir. Örneğin, 
hem arsa sahibi, hem müteahhit kat karşılığı inşaat işini, inşa olan gayrımenkulü 
satmak amacıyla değil, kendi hisselerine düşecek bölümleri kiraya vererek, 
gayrimenkul sermaye iradı geliri elde etmek veya kendilerinin kullanımı için de 
tutabilirler. 
 
Bu durumda; ortada bir satış işlemi olamadığından emsal bedel belirlenmesinde 
farklı görüşler ve uygulamalar söz konusudur. 
 
B. KDV Yönünden 
 
a) Teslimde Kriter: 
İndirimli orana tabi konut teslimlerinden kaynaklanan iade taleplerinde fiili 
teslimin gerçekleştiğinin tereddüde yol açmayacak şekilde gerekli bilgi ve 
belgelerle ortaya konulması gerekmektedir. 
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-Vadeli Senet Düzenlenmek Suretiyle Tapu Tescili Yapılmadan Fiilen Teslim 
Edilen Konutlara ilişkin KDV İade Hakkı: 
 
Vadeli senet düzenlenmek suretiyle satışı gerçekleştirilen konutların tapuya 
tescil işleminden önce alıcının fiili kullanımına sunulması ve alıcı tarafından 
malik gibi kullanılmaya başlanılması halinde, konutların alıcıların fiili 
kullanımına bırakıldığı anda vergiyi doğuran olay meydana gelecek ve bu işlemin 
gerçekleştiği vergilendirme döneminde de net alanı 150 m² nin altındaki konut 
teslimlerine ilişkin olarak iade hakkı doğacaktır. 
 
-Kat irtifaklı gayrimenkul teslimlerinde indirimli oran KDV iade dönemi: İnşaat 
tamamlanmadığı halde fatura düzenlenmiş ve alıcı adına tapuda tescil yapılmış 
olsa dahi, fiilen konut teslimi söz konusu olmadığından bu işleme ilişkin olarak 
en erken konutların fiilen teslim edildiği vergilendirme döneminde iade 
talebinde bulunulabilecektir. 
 
b) İnşaat Sınıfında Kriter: 
 
Bina inşaat sınıflarının tespitinde 14 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel 
Tebliğinde belirlenen açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir. 
 
Dolayısıyla, bina inşaat sınıfının tespiti 15.12.1982 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanmış Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel’e göre yapılacaktır. 
 
c) Net Alan Hesabında Kriter: 
 
Danıştay Dördüncü Dairesinin 10/12/2014 tarih ve Esas No:2014/4835 sayılı 
Kararı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin "indirimli oran uygulamasında net alan 
belirlenmesine” ilişkin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 
 
Bu çerçevede, yargı yolunun tüketilmesi sonucu söz konusu Tebliğin ilgili 
bölümlerinin yürürlüğünün devam etmesi halinde KDV Genel Uygulama 
Tebliğine göre işlem tesis edilecektir. 
 
Diğer taraftan, nihai yargı kararı neticesinde anılan Tebliğin ilgili bölümlerinin 
iptali halinde, net alan hesabına ilişkin dikkate alınacak kriterler ve yapılacak 
hesaplamalar düzenlenecek mevzuat ile belirlenecektir. 10/12/2014 tarihli 
Karar öncesine kadar tesis edilen işlemler açısından tereddüt bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte, 10/12/2014 tarihi ve sonrasında tesis edilecek işlemler 
açısından esas alınacak hususlarda tereddütler söz konusudur. 
 
d) Satış Fiyatının Düşüklüğü veya Maliyet Hesabının KDV İadesine Etkisi: 

İnşat sektöründe sıkça rastlanan düşük bedel ile satış ve devir işlemleri ile 
maliyetlerin yüksek çıkması hallerinde indirimli orana tabi KDV işlemlerinden de 
ciddi sıkıntılara ve vergi kaybına yol açmaktadır. 
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Bu sorunlar aynı zamanda aşağıdaki sonuçları da doğurmaktadır. 
 
-KDV Düzeltme beyanlarına Etkisi 
-YMM KDV İade Raporlarına Ektisi 

C. HARÇLAR YÖNÜNDEN 
 
a)Tapu Harcı 
 
Gerek gayrimenkul alım/satımında ve gerekse imal/inşa sonucu satılan 
gayrimenkullerin satışı bedellerinin düşük gösterilmesinin, alım/satı tapu 
harçları yönünden de gelir/kurumlar vergisinde olduğu gibi ciddi vergi 
kayıplarına ve buna bağlı olarak incelemeler sonucu mükelleflere ciddi cezalar 
kesilmektedir. 
 
Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel 
üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek 
durumu yansıtmadığının (bir diğer ifadeyle harcın gerçek devir bedelinden daha 
düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin) tespit edilmesi halinde, aradaki fark 
üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü 
devreden hem de devir alandan tahsil edilir. Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu 
harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın % 25’i oranında vergi ziyaı 
cezası kesilir. 
 
D. VERGİ İNCELEMELERİ 

1. İnşaat İşlerinde Vergi İncelemeleri   

Vergi incelemesinden amaç; defter, hesap ve kayıtlara dayanılarak ödenmesi 
gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.  

İnşaat işleriyle uğraşanların, incelemenin kanundan doğma bir husus olduğunu, 
incelemeyi yapanların kendilerine karşı bir husumetlerinin söz konusu 
olamayacağını düşünmeleri, hatta bir incelemede düzeltilen bazı yanlışlarının 
ileride daha büyük hataları önleyebileceğini kabul etmeleri ve memnuniyet 
duymaları gerekir. İnceleme elemanlarının da, yaptıkları incelemelerle yalnız 
Devlet adına birtakım hususları tespit ettikleri ve inşaat işleriyle uğraşan 
mükelleflerin aslında yalnız Devlete karşı sorumlu olduklarını unutmamaları ve 
kanunların tanıdığı izin oranında, mükelleflere yardımcı olmaları gerekir. Vergi 
incelemesi ile amaçlanan, yalnız işlem ve kayıtlarda yapılan hata ve hilelerin 
araştırılması ve meydana çıkarılması değil, kaynaklarını yok etmek suretiyle hata 
yapılmasını önleyici etkilerin de yaratılmasıdır. 
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2. Özel İnşaatlarda Vergi İncelemesi 

Daire ve işyeri inşaatı yapıp satanlarda vergi incelemesi; genellikle aşağıda 
belirtilen durumların saptanması amacına yöneliktir. 

- Satılan daire, kat ve dükkanların satış bedellerinin düşük gösterilmesi, 

- İnşaat maliyetlerinin doğru tespit edilmemesi, 

- Beyan döneminin kaydırılması, 

- Müteahhidin işletmeden çekmiş olduğu değerlerin ya da arsa sahibine vermiş 
olduğu bağımsız bölümlerin değerinin yanlış tespit edilmesi, 

- Apartman inşa edenin defter tutmaması veya vergi mükellefiyetini gizlemesi, 

- Genellik arz eden diğer durumlar. 

- Alıcı İfadelerine Başvurma 

İnceleme elemanlarının, özel inşaatlarla ilgili olarak vergi incelemesi yaparken 
başvurdukları yollardan biri de, alıcı durumunda olan kişi ve kuruluşların 
ifadelerine başvurarak, apartman dairesi veya dükkanların gerçek satış bedelini 
belirlemeye çalışmaktadır. Vergi incelemesinde alıcı ifadelerine başvurulması, 
incelemenin etkinliği bakımından, son derece önemli bir uygulamadır.  

Müteahhitle ilişkide bulunan, başka bir anlatımla, bizzat olayın içinde bulunan ve 
hep birden müteahhit aleyhine yanlış beyanda bulunacaklarının düşünülmesi 
olanağı bulunmayan daire ya da dükkan alıcılarının verdiği bilgilere maddi delil 
olarak itibar edilmesi zorunlu bulunmaktadır. 

Gerçekten de, alıcıların tümünün ifadesine başvurulmayıp, bir kısmının ifadesine 
başvurulması ve bu ifadesine başvurulanların da azınlıkta kalmaları halinde, 
azınlıkta kalanların ifadelerini tüm satışlar için esas almak son derece hatalı bir 
uygulama olacaktır. Bu gibi durumlarda, matrah farkının yalnızca ifadelerine 
başvurulanlarla ilgili olarak bulunması gerekir. 

Danıştay, azınlıkta kalan alıcı ifadelerinin çoğunlukla yaygınlaştırılamayacağı 
görüşündedir.  

Vergi incelemesinde, alıcı ifadelerine başvurulurken, müteahhitle alıcı arasında 
herhangi bir çekişmenin bulunup bulunmadığına dikkat etmek gerekir. 
Danıştay’da mükellef ile alıcı ya da alıcılar arasında bir nizanın (anlaşmazlığın) 
var olduğunun anlaşılması halinde, alıcıların iadelerine itibar edilemeyeceği 
yönünde kararlar vermiştir. 
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İnşaat Maliyetlerinin Doğru Tespit Edilmemesi 

İnşaat Maliyetlerinin Olduğundan Düşük Gösterilmesi 

Özel inşaat işlerinde, mükelleflerin hasılatlarını rahatça belirleyebilme şansı, 
alışlarında da gerektiği kadar titiz davranmamaları sonucunu doğurabilmektedir. 
Ayrıca faturasız mal almak suretiyle KDV yönünden de bir avantaj sağlandığı 
düşünüldüğünde niçin inşaat maliyetlerinin olduğundan eksik olarak kayıtlara 
yansıtıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca özel inşaatlarda, işçilik giderlerinin 
belgelenemiyor olması da inşaatın gerçek maliyetinin kayıtlara yansımamasına 
neden olmaktadır. 

Vergi incelemesinde, maliyetlerin kayıtlara tam yansımadığı tespit edildiğinde, 
vergi inceleme elamanı, “vergilendirmede olayların gerçek mahiyeti esastır” 
temel prensibi ile kendiliğinden kayıtlara yansıtılamayan maliyetleri dikkate 
alabilir. Ancak bu tamamıyla inceleme elemanını takdirine ve tespitte kullanmış 
olduğu objektif kriterlere bağlıdır. Aksi takdirde belgesiz bir giderin kabulü söz 
konusu olamaz. 

İnşaat Maliyetlerinin Olduğundan Yüksek Gösterilmesi 

Özel inşaat işlerinde de aynı taahhüt işlerinde olduğu gibi naylon fatura almak, 
fazla tutarda akaryakıt ve nakliye gideri göstermek, stokta duran  malzemeleri ya 
da devam eden inşaatlara ilişkin harcamaları, biten inşaatın maliyetine aktarma 
suretiyle, inşaat maliyetlerinin olduğundan yüksek gösterilmesi söz konusu 
olabilir. 

Beyan Döneminin Kaydırılması 

Daire ve dükkanlar satılmış olsa dahi, kar-zararın tespiti işin bitiminde 
yapılabilmekte ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunmasına göre izleyen 
yılın Mart ya da Nisan ayı içinde beyan edilmektedir. Çok sık rastlanmamakla 
birlikte, özel inşaat işi yapan mükellefler, inşaat fiilen bitmesine rağmen, inşaat 
sürüyormuş gibi kayıt yapmak suretiyle o inşaata ilişkin beyanını bir sonraki 
döneme kaydırabilmektedirler. Oysa, inşaatın tamamen bittiği tarihi sonradan 
tespit etmek çok güç değildir. İnşaata ilişkin belediyelerde yer alan kayıtlar, 
içinde oturanların yerleşim tarihi, geçici oturma izni başvurusu, bu kişilerle 
yapılan sözleşmeler, adres kayıt sistemi ve bunun gibi birçok noktadan hareketle 
inşaatın fiilen bitim tarihi tespit edilebilmektedir. 
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Müteahhidin İşletmeden Çekmiş Olduğu ya da Arsa Sahibine Vermiş Olduğu 
Bağımsız Bölümlerin Değerinin Yanlış Tespit Edilmesi  

Yapmış olduğu inşaattaki bağımsız bölümleri satmak zorunda olmayan ve bir 
nevi gayrimenkul yatırımı yapan müteahhitlerin, bu bağımsız bölümleri kendi 
üzerine çektikleri karşılaşılan olaylardandır. Gerek gelir veya kurumlar vergisi 
matrahının, gerekse katma değer vergisi matrahının tespiti için, çekiş 
işlemlerinde değerlemelerin emsal bedelle yapılması gerekmektedir.  

Genellik Arz Eden Diğer Durumlar 

İnceleme elemanı, özel inşaatlarda yukarıda belirtilen yönlerden yaptığı 
incelemelerin yanı sıra, müteahhidin bildiriminde yer alan bilgilerin defter 
kayıtlarına uygun olup olmadığını araştırır. Bu araştırma; bildirim, bilanço, 
mizan, defter kayıtları ve belgeler arası uygunluğun saptanmasına yönelik olup, 
daha sonra bilanço kalemlerinin ve ilgili hesapların incelenmesini içermektedir. 
Özellikle belgeler incelenirken, uydurma bir belge olup olmadığına dikkat edilir. 
Gerekirse karşıt inceleme yoluna başvurulur. 

İnceleme yapılırken, müteahhidin ihmal, unutma veya yeterince bilgi ve 
tecrübeye sahip olmaması sonucu yaptığı hataları da araştırılır. Bunlar; 

Bilanço hataları: Bilançonun çıkarılıp düzenlenmesi sırasında yapılan hatalardır. 

Değerleme hataları: Değerleme yapılırken VUK’un değerleme ile ilgili 
hükümlerine uyulmaması veya yanlış uygulanmasıdır. 

Kayıt hataları: Yapılan işlemlerin yanlış hesaplara kaydolunması veya 
belgelerdeki tutarların defterlere yanlış kaydedilmesidir. 

Matematik hataları: Belge ve kayıtlardaki toplama, çıkarma, bölme ve çarpma 
hatalarından doğan yanlışlıklardır. 

Unutma hataları: Bazı belgelerin defterlere kaydedilmemesidir. 

Amortisman miktarındaki hatalar: Amortismana tabi kıymetler üzerinden yanlış 
amortisman ayrılmasıdır. 

Diğer hatalar: Vergi kanunlarının yanlış anlaşılmasından, stopaj matrahının 
saptanmasından, beyanname düzenlenmesinden ve benzeri durumlardan ileri 
gelen hatalardır. 

Danıştay; maliyet ve satış kazancının tespit edilemediği durumlarda bina 
maliyetinin %25’inin, satış bedelinin ise % 20’sini safi kar olarak kabul 
etmektedir.  
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3. Taahhüt Şeklinde Yapılan İnşaatlarda Vergi İncelemesi 

Taahhüt şeklindeki inşaat ve onarma işleriyle ilgili olarak yapılan vergi 
incelemesi, genellikle aşağıda belirtilen durumların saptanması amacına 
yöneliktir. 

Malzeme sarfının ve inşaat giderlerinin saptanması, 

İnşaat maliyetlerinin ya da giderlerin hangi yollarla yükseltildiği (sahte veya 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımı (naylon fatura kullanımı, 
akaryakıt ve nakliye giderlerinin olduğundan fazla gösterilmesi, bitmeyen 
inşaatta kullanılan malzemeye ilişkin faturaların biten işin maliyetine 
yansıtılması, hiç bir inşaatta kullanılmamış stokta duran malzemenin inşaat 
maliyetine yansıtılması), 

İnşaat ve onarma işleriyle ilgili olarak defter tutulmaması veya vergi 
mükellefiyetinin gizlenmesi (Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde, alınan 
istihkakların % 20’si safi kar olarak kabul edilebilir.) 

4. İncelenecek Mükellef Seçimi 

İncelenecek mükellef seçiminde (ihbar ve şikayet dışında) VERGİ DENETİM 
KURULUNA  devredilen RİSK ANALİZ SİSTEMİNE göre seçim yapılacak (istisnalar 
olabilir). 

Risk Analiz Sistemi 

Tüm ekonomik faaliyetler, vergiyle ilgili veriler ve istatistikî bilgiler Bakanlık 
bünyesindeki “ulusal mali bilgi altyapısı” altında toplanmaktadır.  

Bu otomasyon projesinde; risk kriterleri sektör, bölge ve mükellef bazında 
tanımlanıp, ortalama standart değerden sapmalar dikkate alınarak her 
mükellefin risk puanları hesaplanır.  

İnceleme Seçiminde  Kriterler  Neler Olabilir? 

- Sektör Ortalamasının Altında Karlılık Oranı 

- Yüksek Genel Gider Veya KKEG 

- Düzeltme Beyanları 

- Sürekli Devir Kdv  

- Sürekli Zarar, 

- İlişkili Taraflarla  Ticari İlişkiler 
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- Stopaj Kdv Ve Muhtasarla Uyumsuzluklar 

- Yüksek Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabı (Borçlu Cari, Açık Ödeme/Alış, alacaklı 
Cari Açık Satış Şüphesi; Adat?) 

- İhbarlar 

- Çapraz İncelemeler, İstisna Uygulamaları 

- Banka  Kredi Verileriyle ,Tapu Harcıyla  Uyumsuzluklar,  Tapu Kayıtlarındaki 
Yoğun Hareketler, 

Vergi İncelemesi 

Vergi incelemesi, mükelleflerinin haklarının ve yükümlülüklerinin ve 
sonuçlarının  iyi bilinmesi gereken  ciddi bir süreçtir. 

Gerek inceleme sırasında, gerekse sonrasında izlenecek yolda yapılacak hatalar, 
mükellefin yasal haklarını kaybetmesine ve ciddi maddi, manevi  zararlara 
uğramasına yol açabilir. 

5. İncelenecek Mükellefin Hakları 

1. Kimlik İbrazı, Arama Kararı İbrazı: 

Mükellefin işyerindeki incelemelerde inceleme elemanının kimliğini isteme, (vuk 
136)aramalı incelemelerde sulh yargıcının kararını görme hakkı vardır. 

2. Konu Kapsam: 

İnceleme elemanından ,incelemenin konusu ve kapsamı hakkında bilgi alma 
hakkı (140/1) 

3. İncelemeye Başlama Tutanağı: 

konu, kapsamın ,tarihin belirlendiği,4 örnek (bir vd,bir müklf,bir bşknlık 
(140/2)) 

4. İnceleme Yeri: 

Prensip olarak mükellefin işyerinde (139/2) yapılır. İşyeri müsait olmaz veya 
imkansız olursa dairede yapılır. (işyeri faal. engellenmemesini isteme hakkı) 
(140/3) 

5. Defter Belge İbraz Süresi Ve Ek Süre İsteme: 

Yasal süre 15 gündür. Ama zor durumlarda ek süre istenebilir. 



138 
 

6. Müşavir, Avukat, Temsilci Bulundurma Hakkı: 

Hesaplarla ilgili SMMM veya YMM  ve avukat ve temsilci bulundurabilir. 

7. Defter Ve Belgeleri İnceleme Sırasında Müfettişin Gözetiminde 
Kullanabilme Hakkı (140/9) 

8. Bilgi Alma Hakkı 

9. İncelemenin Süresinde Bitirilmesini İsteme Hakkı 

Tam incelemeler bir yıl, sınırlı incelemeler altı ayda bitirilir. Bitmezse idareden 
izinle altı ay uzar ama bu durum da mükellefe yazılı bildirilir. (140/6)    

10. Tutanak 

kendi açıklama ve yorumlarını yazdırma(141,bir örneğini alma) 

11. İhtiyati Hacize İtiraz (7 Gün) 

12.Raporun Mevzuata Uygunluğu 

inceleme elemanı; kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve 
aykırı rapor yazamaz. (140/5)  

Muktezalara ise; aykırı tenkitler raporda yazılır ama bunlar eğer gib tarafından 
verilen özelgeler veya bunlara paralel görüşler ise rapor okuma komisyonu, 
muktezaya uygunluk kıstasını uygulayacaktır.  (425 VUK Tebliği, 63 no sirk) 

13. Rapor Değerlendirme Komisyonuyla Görüşme Hakkı 

Mükellefin talebi halinde veya komisyon gerekli görür ise 

14. Uzlaşma, Dava Açma Hakları 

15. Muhbirin Adını İsteme Hakkı 

ihbar haksız çıkarsa (142) 

6. İncelenen Mükellefin Yükümlülükleri 

1. İncelemenin Yapılacağı Yer (257) 

İşyerinde çalışma yeri gösterme, resmi saatlerde çalışmanın sağlanması, 

işyerini gezdirip, istenilen yerleri gösterme 
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2. Defter Belge İbrazı 

3. İnceleme Süreciyle İlgili Sorumluluklar 

- Her Türlü Bilgi Ve İzahatı Vermek (257), 

- 134 E Göre Fiili Envanter Yapılacak İse Gerekli Araç ,Gereç, personel Tahsisi 

- 148 E Göre İstenilen Bilgiler 

- 127/C Ye Göre Yoklamaya  Yetkili Memurlar da  Yasal Defter Belge Dışında 
Başka Deliller Görürse El Koyabilir. 

- Tutanak İmzasından İmtina Hallerinde Defterler Dairede Alıkonur(141/2) 

7. İnşaat Şirketlerinin İncelenmesinde Eleştiri Konusu Olacak Hatalar 

- Hasılatla İlgili Hatalar 

- Maliyetle İlgili Hatalar 

- İstisna Uygulamalarıyla İlgili Hatalar 

- Özellikli İnşaat Modellerinde Hatalar 

- Kdv İle İlgili Hatalar 

- Dv İle İlgili Hatalar 

HASILAT TESPİTİYLE  İLGİLİ HATALAR 

Hasılat veya maliyetin doğru tespit edilemediği durumlarda inceleme elemanı 
resen takdir yetkisini kullanır: Geçmiş yargı kararlarında; 

- yıllara yaygın işlerde                         %20 si, 

- maliyetin                                             %25 i, 

- satışın                                                  %20 si safi kar  kabul edilmektedir.  

MALİYET TESPİTİYLE  İLGİLİ HATALAR 

- Alış –Verişin Bedeli Mutlaka Bankadan Ödenmeli, 

- Yoğun Alış Yapılan Satıcılar Nezdinde Gününde Çapraz İnceleme, maliye Kod 
Listesinden Sorgulama 
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- Satıcının Altında İmalatçı Olması Güven Verir, 

- Alınan Malzemenin İmalatta Kullanılabilir Olması, 

- Satıcıya Bu  Cins Ve Miktar Malın Girişi, 

- Nakliye İrsaliye Ve Faturası, 

- İç Denetime Direnç Gösteren Firmalarla İlişkiyi Durdurma, 

Maliyet Dağıtımının Önemi 

- Vergi Matrahının Tespiti Açısından; Maliyetin Doğru Dağıtılmaması; 

- İmal Edilen Bağımsız Birimlerin Bir Kısmının Stokta Kalması, 

- Düşük KDV Oranına Tabi Bölümlerin Maliyetine Fazla Pay Verilmesi, 

- İnşaatın Bir Kısmının Sabit Kıymet Olarak Aktifte Kalması, 

MALİYET TESPİTİYLE  İLGİLİ HATALAR 

- İlişkili Kişilere Satılan Birimlerin Maliyetinin Eksik Tespit Edilmesi   

Gibi Durumlarda Sıkıntı Yaratır. 

DOĞRUDAN GİDERLER: 

Arsa Maliyeti + İnşaat Malzemesi + İşçilik + Vergi, Resim Harç + Finansman 

DOLAYLI GİDERLER 

- Ortak Genel Giderler (Her bir İşe Yapılan Harcama Oranında) 

- Amortismanlar (Her bir İşte Kullanılan Gün Sayısına Göre) 

DOĞRUDAN GİDERLERİN DAĞITIMINDA; FİİLİ MALİYETE ULAŞMAYA 
ÇALIŞILMALIDIR. 

MAL ALIMI VE AKTİF ALIMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN GİDERLERİ: 

- Emtia Alımında; aktife Girinceye Kadar, Tahakkuk Eden Kur Farkı Ve Faizler 
Maliyete; Daha Sonrakiler Doğrudan gidere Atılır (VUK TEB 238)  

- Danıştay Dava Daireleri 1988’’ İmalatla İlgili Finansman Gideri Doğduğu 
Dönemde Zarar Yazılır’’ 
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- Maliye Görüşünde Israrlı, İnşaat İşi Tamamlanıncaya Kadar Maliyette Durması 
Uygun (çünkü İmalat Konusu, Binadır) 

- Sabit Kıymet Alımında; Kıymetin Alındığı Dönem  Sonuna Kadar Tahakkuk Eden 
Faiz Ve Kur Farklarının Maliyete Atılması Zorunlu, daha Sonrakiler İhtiyaridir  
(VUK Teb 163)  

V. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 
Değerlendirme: 
 
1. 01.01.2013 tarihli düzenleme ile 150 m2 nin altındaki konutlarda KDV 
uygulaması, asgari m2 birim fiyatının emsal bedeli üzerinden kademeli (%1, %8, 
%18) sistem getirilmiştir. 
 
2. 01.01.2013 tarihli düzenleme ile 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası 
kapsamanda riskli alan veya riskli yapılarda yapılacak konutlar için net alanı 150 
m2 altında olması halinde KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. Net alanı 150 m2 
ve üzeri riskli alan veya riskli yapılarda yapılacak konutlarla, ticari alanların 
tamamında KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir. Bina sahiplerinin, binalarını 
6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında kat karşılığı inşaat sözleşmesi 
ile yaptırırken bu hususlara dikkat etmesi çok önemlidir. 
 
Aksi halde sonradan ortaya çıkan vergilendirme (özellikle KDV açısından) ciddi 
sıkıntı veya yanlış uygulamalara yol açabilecektir. 
 
3. İnşaat ve gayrimenkul sektörünün katma değer yaratan çok fonksiyonlu, çok 
özellikli ve çok vergili bir sektördür. 
 
Ancak; 
✓ Mevzuatının dağınıklığı ve karmaşıklığı, 
✓ Vergi yükünün ağırlığı, 
✓ Piyasa koşulları, 
✓ Kurumsal yapının oluşturulamaması, 
✓ Muhasebe sistemi ve belge disiplini eksikliği, 
✓ Sektörel denetimin yeterli veya sağlıklı işlememesi, 
✓ Kayıt dışılığın devam etmesi gibi sorunları içermektedir. 

4. KDV iadesi hakkı olan mükelleflerin bu haklarını süresi içerisinde kullanarak 
finansman maliyetlerini düşürebilir, ek bir kaynak yaratma şansına sahip 
olabilirler. 
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