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Ö N S Ö Z 
 

 

1990 yılından günümüze İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek 

Okulunda öğretim görevlisi olarak görev yapmakta ve Yüksek Okulun “Muhasebe 

Programında“ “Türk Vergi Sistemi” dersini okutmaktayım. Disipline önem verilen 

okulun talebelerindeki ciddiyet ile zeka seviyelerindeki algılama gücü görevimden 

zevk almama neden olmuştur. Ancak bu görevi yaparken beni en fazla etkileyen 

faktör Yüksek Okul yönetiminin; daima yeni arayışlar ile eğitim aktivitesinin boyutunu 

genişletme çabasıdır. Bu yenilik arayışları, öğretim kadrosunun bilgilerini güncel 

tutmaya, yeni ve taze bilgilerle eskileri değiştirmeye neden olmaktadır. 

 

Yüksek Okulun Müdürü Sayın Prof.Dr. Esin Ergin, kendisi ile beraber etrafını 

da hareket içinde tutmayı becerebilen başarılı bir yöneticidir. 

 

Bu kitapçığın yazılmasına neden olan “Gayrimenkul Değerleme Sertifika 

Programı” nın eğitimi, Yüksek Okulumuzda 2001 yılında başlamıştır. 

 

“Sermaye Piyasası Kurulu” tarafından “Değerleme Uzmanlığı Lisansı” vermek 

amacıyla yapılan sınavlara hazırlık için, A.B.D. uzmanları ile müştereken ders 

programları yapılmış, ülkemizde ilk defa uygulanan bu programda “Gayrimenkulde 

Vergi Uygulamaları” konusunu işleme görevi bana verilmiştir.  

 

Değerli meslekdaş ve uzmanların kaynaklarından yararlanarak bu kısa ders 

notunu hazırlama fırsatını buldum. Bu kitapçığı yazmama beni zorlayan Sayın 

Prof.Dr. Esin Ergin‟e ve ayrıca düzeltmelerde mesleki katkıda bulunan Araştırma 

Görevlisi Erkan Aslan‟a teşekkürü borç bilirim. 

 

 

        HÜSEYĠN PERVĠZ PUR   

 



 

 

 

 

 

 
Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 

 

1. TEMEL KAVRAMLAR 1 

  

 Bina 1 

 Arsa 1 

 Arazi 1 

 Arsa Payı 1 

 Maliyet Bedeli 1 

 Emsal Bedeli 1 

 Bina İnşaat Metrekare Maliyeti 2 

 İktisap Tarihi 2 

 Emlak Vergisi Matrahı 2 

 Gayrimenkulün Vergi Değeri 2 

 Bildirim Verme Süresi 2 

  

2. GENEL HÜKÜMLER 3 

  

 Gayrimenkulün Kiralanmasından Elde Edilen Kira Gelirleri 3 

 Gerçek Gider 3 

 Götürü Gider 3 

 Gayrimenkul Alım – Satım ve İnşaa Kazancı 3 

 Kurumlar Vergisi Mükellefi Sermaye Şirketlerine Tanınan İstisna 4 

 Gayrimenkulle İlgili Vergi Avantajları 4 

o Yatırım İndirimi 4 

o Endeksleme 5 

o Maliyet Bedeli Artırımı 5 

o Yeniden Değerleme 5 

o Yenileme Fonu 5 

  

3. EMLAK  VERGĠSĠ 6 

  

 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Kapsamında Yer Alan Ve   

      Verginin Konusunu Oluşturan Kavramlar 7 

o Bina 7 

o Arsa 7 

o Arazi 8 

o Vergi Oranları 8 

o Yeni Alınan Gayrimenkulün Emlak Vergisi  8 

o Bildirim Tadili veya Yeniden Bildirim Verilmesi 9 



 

 

 

 

 

  

 Vergi Değerini Tadil Eden Veya Yeniden Bildirim Vermeyi  

 Gerektirecek Haller 10 

 Gayrimenkulün Vergi Değerinin Saptanması 11 

 Ölüm Halinde Mirasçıların Durumu 13 

 Kooperatif Yolu İle Edinilen Gayrimenkuller 13 

 Çevre Temizlik Vergisi 14 

  

4. TAPU HARÇ MATRAHININ HESAP EDĠLMESĠ 15 

  

 Matrah Kesirleri 16 

 Yeniden Değerleme Oranı 16 

 Yeniden İnşa Edilen Binalarda Harca Esas Değer 17 

 Bina İnşaat Harcı 19 

 Diğer Harçlar 20 

  

5. GAYRĠMENKUL KĠRALANMASINDAN ELDE EDĠLEN GELĠRLER 21 

  

 Gerçek Kişilere Ait Gayrimenkuller 21 

o Konut Kira Geliri 21 

 Gerçek Gider Yöntemi 22 

 Götürü Gider Yöntemi 23 

o İşyeri Kira Geliri 25 

 Beyanname Verme Zamanı 25 

 Ticari İşletmelere Ait Gayrimenkuller 26 

  

6. GAYRĠMENKUL ALIM SATIM VE ĠNġAA KAZANCI 26 

  

 Gerçek Kişilere Ait Gayrimenkullerin Alım Satımı 26 

 Ticari İşletmelere Ait Gayrimenkullerin Alım Satımı 26 

 Kurumlar Vergisi Mükellefi Sermaye Şirketlerine Tanınan İstisna 27 

 Gelir Vergisi Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Tanınan İstisna 30 

o Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Maliyet Bedeli  

           Artırımının Hesaplanması 36 

 İnşaat Kazancı 41 

 Kendi Arsası Üzerine İnşaat Yapıp Satanlar 41 

 Arsa Karşılığı İnşaat Yapıp Satanlar 41 

 Parsellenerek Satılan Arsalar 42 

  

 

 



 

 

 

 

 

 Gayrimenkullerle İlgili Vergi Avantajları 42 

 Yatırım İndirimi 

 42 

a. Yatırım İndiriminden Yararlanma Koşulları 43 

b. Yatırım İnidiriminin Başlangıcı Ve Uygulama Süresi 44 

c. Endeksleme 44 

d. Öngörülen Yatırım İndirimi 44 

e. Stopaj Uygulaması 45 

 Yeniden Değerleme 45 

 Maliyet Bedeli Artırımı 47 

 Yenileme Fonu 

 48 

f. Yenileme Fonu Ayırmak İçin Gerekli Olan Şartlar 49 

 Teşvikli Yatırımlarla İlgili Avantajlar 49 

g. Gümrük Vergisi Ve Toplu Konut İstisnası 51 

h. Yatırım İndirimi 51 

i. Katma Değer Vergisi İstisnası 51 

j. Vergi, Resim Ve Harç İstisnası 52 

k. Fondan Kredi Tahsisi 52 

 Gayrimenkullerde Satış Kazancının Vergiden İstisna Olması 53 

l. Şirketlerde 53 

m. Şahıslarda 53 

 KDV Uygulaması 54 

 KONUT İSTİSNASI 55 

 Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimi 55 

 Konutlara İlişkin İnşaat Taahhüt İşleri 55 

  

7.  GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA VERGĠLENDĠRME 56 

  

8.  VERGĠ USUL KANUNUNDA YER ALAN GAYRĠMENKULLERLE  

ĠLGĠLĠ DEĞERLEME HÜKÜMLERĠ 57 

  

 Maliyet Bedeli 57 

 Emsal Bedel 57 

 Satışa Konu Olması Halinde 57 

 Kiralanması Halinde 58 

  

9. YABANCILARIN DURUMU 59 

  

YARARLANILAN KAYNAKLAR 60 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Bina :  Yapıldığı madde ne olursa olsun gerek karada gerekse su üzerindeki sabit inşaat 

bina tabir edilir. 

 

 Arsa : Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar planı ile iskan sahası olarak ayrılmış 

yerlerde bulunan ya da iskan sahası olarak ayrılmamış olmakla beraber fiilen meskun 

halde bulunan ve belediye hizmetlerinden faydalanmakta olan yerler arasında kalan 

parsellenmemiş arazi ve arazi parçaları arsa sayılır. 

 

 Arazi : Genel olarak arz üzerinde sınırları çit, duvar,ağaç, yol gibi tabii ve sun’i işaretlerle 

çevrilmiş yeryüzü parçası arazi olarak tarif edilmektedir. Arazinin içinde bulunan 

gölcükler, kaynaklar araziden sayılmakta ve arazi kavramına dahil olmaktadır. 

 

 Arsa Payı : Binanın inşaa edildiği arsa üzerindeki mülkiyet / kullanım hakkı oranıdır. 

 

 Maliyet Bedeli :  İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması 

münasebetiyle yapılan ödemelerle, bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade 

eder. 

 

 Emsal Bedeli : Gerçek bedeli belli olmayan, bilinmeyen veya doğru olarak tespit 

edilemeyen bir malın satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. 
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 Bina ĠnĢaat Metrekare Maliyeti : T.C. Bayındırlık Bakanlığı’ nca her yıl belirli esaslar 

dahilinde  bina inşaatı ile ilgili arsa payı hariç metrekare inşaat maliyetidir. Kullanılan 

malzemenin niteliğine ve binanın mesken / işyeri / fabrika vb. olması özelliklerine göre 

farklı maliyetler belirlenmekedir. 

 

 Ġktisap Tarihi : Gayrimenkulin yeni sahibi tarafından satın alındığı tarihtir. Arsa 

sahibinin kendi arsası üzerine bina yapması durumunda inşaatın bittiği yada fiilen 

kullanılmaya başlandığı tarihtir. 

 

 Emlak Vergisi Matrahı : Gayrimenkulün rayiç değeridir. Bu değer gayrimenkulün asgari 

vergi değerinden düşük beyan edilemez. 

 

 Gayrimenkulün Vergi Değeri : Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken tespit 

ve ilan edilen bina metrekare maliyet fiyatlarıyla gayrimenkule ait arsa payının ilave 

edilmesi sonucunda ulaşılır. Ulaşılan bu tutara binann asansör ve kalorifer özelliği var ise 

belirli oranda artış yapılır. Binanın yaşına uygun oranda da aşınma payı indirimi yapılarak 

gayrimenkulün vergi değeri saptanır. 

 

 Bildirim Verme Süresi : Yeni inşa edilen binalara ait bildirimler; inşaatın sona erdiği 

veya inşaatın sona ermesinden evvel kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmaya 

başlandığı bütçe yılı içinde; Gayrimenkulün vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması 

halinde, değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içinde emlak vergisi bildirimi verilmelidir.  
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 Gayrimenkulün Kiralanmasından Elde Edilen Kira Gelirleri 

 

Binaların kiralanması karşılığında elde edilen gelirlerden dolayı; gelir sahipleri 

belirli esaslar dahilinde gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar. Maliye 

Bakanlığınca belirlenen tutarların üzerinden  kira geliri elde eden gerçek kişiler 

gelirlerini beyan etmek durumundadır. Gelirin beyan edilmesi durumunda gerçek 

yada götürü gider seçeneklerinden biri tercih edilerek indirilecek gider ve gelir vergisi 

matrahı saptanır. 

 

 Gerçek Gider  

 

Gayrimenkul kira geliri elde eden gerçek kişilerin söz konusu gayrimenkule 

ilgili yılda yapmış olduğu bakım – onarım, aydınlatma, ısıtma, sigorta giderleri, 

yönetim giderleri vb. (Gerçek belge ile tevsik edilmek zorundadır.) 

 

 Götürü Gider 

 

Gayrimenkulden elde edilen beyana tabi kira gelirinin % 25’ i tutarında hesaplanan 

gider, (Belge tevsikine gerek yoktur) 

 

 Gayrimenkul Alım – Satım ve ĠnĢaa Kazancı 

 

İktisap (edinme) tarihinden itibaren 4  tam yıl geçtikten sonra satılan 

gayrimenkullerden elde edilen kazançlar, tutarı ne olursa olsun vergiye tabi değildir. 

 

İktisap (edinme) tarihinden itibaren 4 tam yıl geçmeden satılan 

gayrimenkullerden elde edilen kazançlar “Değer artış kazancı” olarak gelir vergisine 

tabidir. 

 

 

 

Gerçek KiĢilerde 
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İvazsız olarak iktisap edilen gayrimenkullerin (GVK, Madde: 70 / 1, 2, 4 ve 7) 

elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergiye tabi 

olmayacaktır. 

 

Gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde elden 

çıkarılmasından doğan kazançların 3.500.000.000 lirayı aşan kısmı vergiye tabi 

olacaktır. Bu şart  hem konutlar hem de işyerleri için geçerlidir. 

 

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan 

gayrimenkulün, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce 

belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki (TEFE) artış oranında artırılabilecektir. 

 

 Kurumlar Vergisi Mükellefi Sermaye ġirketlerine Tanınan Ġstisna 

 

01.01.1999 – 31.12.2002 tarihleri arasında uygulanmak üzere tam 

mükellefiyete tabi kurumların gayrimenkullerinin satışından doğan kazançları, belirli 

özellikleri taşıması ve doğan satış kazancının ilgili yılda şirketin sermayesine ilave 

edilmesi halinde, sermayeye ilave edilen kısım kurumlar vergisinden istisnadır. 

 

 Gayrimenkulle Ġlgili Vergi Avantajları 

 

 Yatırım Ġndirimi : Kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilen, Maliye 

Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından ortaklaşa tespit edilen konularda 

özel sektör tarafından yapılacak yatırımları özendirmek ve ülke ekonomisinin 

kalkınmasının hızlanmasını tesvih etmek amacıyla; ilgili dönemde yapılmış 

yada yapılması öngörülen harcamalar tutarının belirli bir  oranının belirli 

esaslar dahilinde gelir veya kurumlar vergisinden istisna etmektir. 
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 Endeksleme : İlgili dönemde kazancın yetersiz olması sebebiyle 

kullanılmayan yatırım indirimi tutarı yeniden değerleme tutarı ile değerlemeye 

tabi tutularak sonraki dönemlerde kullanılabilmektedir. 

 

 Maliyet Bedeli Artırımı :  İşletmelerin aktifinde iki tam yıl süreyle kayıtlı 

bulunan gayrimenkullerin satılması halinde, satış kazancının hesabında, 

gayrimenkulün edinme tarihinden itibaren satıldığı ay hariç olmak üzere iktisap 

bedeli, DİE tarafından açıklanan aylık TEFE oranında artırılacak ve kazancın 

hesaplanmasında maliyet bedeli olarak atırılmış iktisap bedeli dikkate 

alınacaktır. Satış bedeli ile artırılmış maliyet bedeli arasındaki fark gayrimenkul 

satış kazancı olarak ticari kazanç kapsamında vergilendirilecektir. 1 

 

 Yeniden Değerleme : Bilançonun aktifine dahil bulunan amortismana tabi 

sabit kıymetlerin değerlerinin belirlenen oranlara göre güncelleştirilmesini ifade 

eder. 

 

 Yenileme Fonu : Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması veya 

tamamen veya kısmen hasara uğraması halinde, satış bedeli veya alınan 

sigorta tazminatı ile bu kıymetlerin kayıtlı değerleri arasındaki olumlu farkın, 

kar-zarar hesabına aktarılmak yerine, yeni satın alınacak aynı neviden iktisadi 

kıymetlerin amortismanlarına mahsup edilmek üzere üç yıl süre ile pasifte 

tutulmasını sağlamaya yönelik bir imkandır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  4684 Sayılı Kanun – 03.07.2001 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanmıĢtır. 

3. EMLAK VERGĠSĠ 
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Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve arazileri vergi kapsamına alan 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 29.07.1970 tarihinde kabul edilerek yasalaşmıştır.  

 

Emlak Vergisi, mükellefin bildirimi üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Mükelleflerin bildirimde bulunacakları değerler, Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca 

müştereken tespit  ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile 

takdir komisyonları tarafından bulunacak arsa payı değerleri esas alınmak suretiyle 

yapılır. Emlak Vergisi bildirmi ile ilgili olarak ;  

 

-  Yeni inşa edilen binalara ait beyannameler, inşaatın sona erdiği veya 

inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise, her kısmın 

kullanılmaya başlandığı bütçe yılı içerisinde,  

 

-  Bu kanununun 33‟ üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi 

değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bildirimler, değişikliğin vuku bulduğu 

bütçe yılı içerisinde, 

 

Emlâkın bulunduğu yerdeki ilgili belediye‟ ye verilir.  

 

Bina vergisi ilgili belediye tarafından yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilir.     

 

Mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıllarda, her yıl bir önceki yıl 

matrahının Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden 

değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmak suretiyle emlak vergisi matrahı 

bulunur.  

 

   Emlak Vergisinin, birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti 

Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.  

 

 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamı içinde yer alan ve verginin 

konusunu oluĢturan kavramlar Ģu Ģekilde özetlenebilir: 
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 Bina 

     Yapıldığı madde ne olursa olsun gerek karada gerekse su üzerindeki sabit 

inşaatın hepsini kapsayacağı, ancak, yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve 

nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ile benzerlerinin bina sayılmayacağı 

kanunun 2 inci maddesinde açıklanmaktadır. Gerçekten madde hükmüne göre, 

inşaatın bünyesine giren madde ve malzemenin mahiyeti herhangi bir önem arz 

etmemekte ve yapılar taş, demir, tahta, kerpiç ve benzeri hangi malzemeden 

yapılmış olursa olsun bina sayılmaktadır. Bu sebeple, vergiye tabi olmak bakımından, 

binanın arza ne suretle bağlı olduğunu yer altında veya üstünde bulunduğunu 

aramaya lüzum bulunmamakta, binanın karada, denizde veya gölde inşa edilmiş 

olması da vergiye tabi olması bakımından önem taşımamaktadır. 

 

 Arsa  

- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar planı ile iskan sahası olarak 

ayrılmış yerlerde bulunan,  

- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup da imar planı ile iskan 

sahası olarak ayrılmamış olmakla beraber fiilen meskun halde bulunan ve 

belediye hizmetlerinden faydalanmakta olan yerler arasında kalan, 

parsellenmemiş arazi ve arazi parçaları arsa sayılır. Ancak, bu yerlerdeki 

arazi ve arazi parçaları zirai faaliyette kullanıldıkları takdirde arsa sayılmaz.  

- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olup da konut, turistik veya sınai 

tesis yapılmak amacıyla, her ne şekilde olursa olsun parsellenen ve tapuya 

bu yolda şerh verilen arazi ve arazi parçaları, 

- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olup da deniz, nehir, göl ve 

ulaşım yolları kenarında veya civarında bulunması veya sınai veya turistik 

önemi yahut hızlı şehirleşme faaliyetleri dolayısıyla ve İmar ve İskan 

Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 

alanlarının sınırları içinde, imar planı ile iskan sahası olarak ayrılan 

yerlerdeki arazi ve arazi parçaları, arsa sayılır.  

  Arazi  
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          Arazi, vergi hukukunda, genel olarak, arz üzerinde sınırları dağ, çit, duvar, 

ağaç, yol gibi tabii ve sun‟ i işaretlerle çevrilmiş bulunan yeryüzü parçası olarak 

tarif edilmekte, arazinin içinde bulunan gölcükler, kaynaklar ve dikilen şeyler de 

araziden sayılmakta ve arazi kavramına dahil olmaktadır. 

 

 Vergi Oranları (Emlak Vergisi Kanununun 8 ve 18 inci maddelerine göre 
yürürlükte olan emlak vergisi oranları) 

- Meskenlerde                         binde  1 

- Mesken dışındaki binalarda    binde  2  

- Arsalarda                                binde  3  

- Arazilerde                               binde  1 

„dir. Bu oranlar 3030 sayılı kanunun (Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun) uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde 

%100 artırımlı uygulanır.  

           

            Bakanlar Kuruluna 08.01.2002 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 4736 

sayılı kanunla (Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri ile 

bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun), emlak vergisi oranlarını 

yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetki verilmiştir (Artırımlı 

vergi oranları Adapazarı Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde 2002 

ila 2005 yıllarında uygulanmaz). 

 

 Yeni Alınan Gayrimenkulün Emlak Vergisi 

Yeni alınan gayrimenkuller ile yeni inşaatta, inşaatın bittiği, inşaatın kısmen 

bitmesi halinde kullanılmaya başlanan kısımlar için kullanışın başladığı bütçe yılı 

içerisinde mükelleflerin, durumu ilgili belediyelere bildirmeleri gerekmektedir. 

Kanunun 33 üncü maddesinin 1-7 No‟ lu fıkralarında belirtilen vergi değerini tadil 

eden sebeplerin doğması hallerinde de mükellefler bu değişiklikler için aynı süre 

içinde bildirimde bulunacaklardır. Ancak Kanunun 23 ncü maddesinin (b) ve (c) 

fıkralarında yazılı değişiklikler bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulunmuş ise 

bildirim verme süresi üç aydan az olmayacaktır.  
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Emlak Vergisi Kanunu -  Madde 23 

Emlak Vergisi Kanunu‟nun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı 

vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde (geçici ve daimi muafiyettten 

faydalanılması hali dahil) emlak bildirimi verilmesi zorunludur. Devlete ait arazi için 

bildirim verilmez.  

Bildirimler; 

a) Yeni İnşa edlen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona 

ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlamış ise her kısmın 

kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde,  

b) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi 

değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde, değişikliğin vuku bulduğu 

bütçe yılı içerisinde,  

 

Emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir.  

 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı haller bütçe yılının son üç ayı içerisinde vuku 

bulduğu takdirde bildirim, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde verilir. 

Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi, 

münferiden de bildirim verebilirler. Paylı mülkiyet halinde ise bildirim münferiden 

verilir.      

Elbirliği mülkiyetinde münferiden bildirim verildiği taktirde, gayrimenkule ait 

vergi değeri üzerinden hissedarların adedine göre ayrı ayrı tarh ve tahakkuk yapılır.  

 

Bildirimlerin şekli ve kapsamı Maliye bakanlığınca belirlenir.    

 

 Bildirim Tadili Veya Yeniden Bildirim Verilmesi  

 Bazı durumlarda ise; emlak vergisi değerine esas teşkil eden gayrimenkulün 

emlak vergisi tutarını değiştirecek olayların mevcut olması halinde emlak bildirimi 

yenilenir. 
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1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 33’üncü maddesine göre Vergi 

değerini tadil eden veya yeniden bildirim vermeyi gerektirecek haller aĢağıda 

sıralanmıĢtır; 

 

- Yeni bina inşa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör 

veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir.) 

 

- Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen 

veya kısmen harap olması veya binada mevcut asansör veya kalorifer 

tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması; 

 

- Bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın 

ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibi 

ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline kalbedilmesi, (Bu hükmün 

uygulanmasında bir apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve tadil sebebi,  

 

yalnız kullanış tarzı tamamen veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur.)  

 

- Arazinin hal ve heyetinde değişiklik olması: 

 Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi;  

 Fidanlı, ağaçlı ve kütüklü bir arazinin tabii bir afet veya arazinin haline 

getirilmesi veya gelmesi;  

 Tarım yapılan bir arazinin tabii bir afet veya arıza sebebiyle veya sair 

sebepler yüzünden tarıma elverişsiz hale gelmesi.  

 Tarım yapılmayan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi. 

 Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi.  

 

- Bir binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik 

durumundan çıkması veya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna 

girmesi. 

 

- Bir bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin 

değişmesi (arazinin bir kısmının istimlak edilmesi de ifraz hükmündendir.) 
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- Müteaddit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya 

müteaddit hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin 

birleştirilmesi. 

 

- Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında 

devamlı olmak üzere bina veya arazinin değerlerinde %25‟i aşan oranda 

artma veya eksilme olması,  

halinde, yeniden beyanname verme durumu ortaya çıkmaktadır. 

 

 

 Gayrimenkulün  Vergi Değerinin Saptanması 

a) Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‟nun asgari ülçüde birim 

değer tesbitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için 

her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, 

sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, 

sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tesbit edilecek 

pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, 

taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre,  

b) Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken 

tesbit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile (a) 

bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri 

esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük 

hükümlerinden yararlanmak suretiyle,  

 

Hesaplanan bedeldir.  

 

Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç  yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, 

bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl 

için tesbit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle 

bulunur.  

 



 

 

 

12 

 

 

 

33 üncü maddeye (8 numaralı fıkra hariç) göre mükellefiyet tesisi gereken 

hallerde vergi değerinin hesaplanmasında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‟nun 

mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre belirlenen arsa ve arazi birim 

değerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her 

yıl, bir önceki yıl birim değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca 

aynı yıl için tesbit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttırılması 

suretiyle dikkate alınır.  

 

Vergi değerinin hesabında on milyon liraya kadar olan kesirler dikkate 

alınmaz.  

 

Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen artış oranını sıfıra kadar indirmeye 

veya yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu 

yetkisini, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu‟nun 95 inci maddesi uyarınca 

belirlenen belediye grupları itibariyle farklı oranlar tesbit etmek suretiyle de 

kullanabilir.     

             

Vergi Değerinin hesaplanması “Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi 

Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük” ile belirlenmiş olup ilgili tebliğlerle de mükellefler 

bilgilendirilmiştir.  

 

          Aşağıda vergi değerin hesaplanması bir örnekle açıklanmıştır ; 

İnşaatın türü ve sınıfı  : Betonarme Karkas,2‟nci sınıf 

Binanın yaşı (2002-1995) : 7 

Arsa (veya arsa payının) alanı  : 40 m2 

Arsanın metrekare birim değeri  :  40.000.000.-TL 

Kullanma şekli  : Mesken 

Binanın dıştan dışa yüzölçümü  : 120 m2 

Bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli  : (+)  19.200.000.000.-TL 

(120 m2  x  160.000.000.-TL = 19.200.00.000.-TL) 

Asansör farkı (19.200.000.000 x % 6) : (+)  1.152.000.000.-TL 

Kalorifer farkı (19.200.000.000 x % 8) : (+)     1.536.000.000.-TL 

    21.888.000.000.-TL 

Aşınma payı (21.888.000.000 x % 25) : (-)  5.472.000.000.-TL 

Arsa Değeri  :   (+)  1.600.000.000.-TL 

(40.000.000 x 40 m2 = 1.600.000.000.-TL) 

Vergi Değeri :  23.488.000.000.-TL 
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 Ölüm Halinde Mirasçıların Durumu: 

- Ölüm Türkiye‟de vuku bulmuş ise mükelleflerin Türkiye‟de bulunmaları halinde 

ölüm  tarihini takip eden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette 

bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde, 

- Ölüm yabancı bir memlekette vuku bulmuş ise mükelleflerin Türkiye‟de 

bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde, mükellefler 

müteveffanın bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takip eden 

dört ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir 

yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini takip eden sekiz ay 

içinde, 

- Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takip eden 

bir ay içinde, ilgili yerlere beyanda bulunulur. 

- Ölüm Türkiye‟de vuku bulmuşsa, intikalin tasarrufunu yapan muris‟in 

ikametgahının bulunduğu yerin vergi dairesine,  

- Muris veya tasarrufu yapan şahsın ikametgahı yabancı bir memlekette ise 

Türkiye‟deki son ikametgahının bulunduğu yerin vergi dairesine,  

- Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye‟de hiç ikamet etmemiş veya son 

ikametgahı tespit olunmamış ise beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına 

verirler. 

               Veraset ve intikal vergisi tahakkuktan itibaren üç yılda ve her yıl Mayıs ve 

Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. İntikali yapılan gayrimenkule 

isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe tapuda devir ve ferağ 

işlemi yapılamaz. Ancak mükellefçe tahakkuk eden vergiye karşılık teminat 

gösterildiği takdirde (6183 sayılı kanunun 10.maddesinde yazılı cinsten) intikal eden 

gayrimenkulun bir kısmının veya tamamının devir ve ferağına izin verilebilir.  

 

 Kooperatif  Yolu Ġle Edinilen Gayrimenkuller 

           Kooperatif ortakları, binaları adlarına tapu tescil işleminin yapıldığı bütçe 

yılının sonuna kadar, tapu tescil işlemi bütçe yılının son üç ayı içerisinde yapılmışsa 

üç ay içinde ilgili belediyeye emlak vergisi bildiriminin verilmesi gerekir.  
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Emlak (bina) vergisi mükelleflerinin ise adlarına tapu tescil işleminin yapıldığı 

tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlaması gerekmektedir. Dolayısıyla 

ortakların verecekleri emlak (bina) vergisi bildiriminin “Bina Bildirimi” bölümündeki 

“iktisap Tarihi” kısmına tapunun verildiği tarihin yazılması gerekmektedir. 2  

 

Örneğin; 

1) Konut yapı kooperatifinin 2000 yılında bina inşaatlarını bitirdiği konutlara ait 

tapular ortaklara 30.03.2002 tarihinde verilmiştir. Bu durumda, söz konusu 

bildirimin ortaklar tarafından 31.12.2002 tarihine kadar ilgili belediyeye 

verilmesi gerekmektedir.  

2) Konut yapı kooperatifinin 2000 yılında bina inşaatlarını bitirdiği konutlara ait 

tapular ortaklara 25.12.2001 tarihinde verilmiştir. Bu durumda, söz konusu 

binalara ilişkin bildirimin ortaklar tarafından 25.03.2002 tarihine kadar 

verilmesi gerekir.  

 

     Bu tarihten önceki dönemlere ilişkin bildirimlerin inşaatların bitim tarihi 

itibariyle kooperatif tarafından verileceği tabidir.  

 

 Çevre Temizlik Vergisi: 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu‟na 3914 sayılı kanunun 1 inci 

maddesiyle eklenen Çevre Temizlik Vergisi 01.08.1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık 

toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde 

kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir.  

 

Çevre temizlik vergisinin mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binaları 

kullananlardır. Boş bulunan binalarda bu verginin mükellefi, binaların malikleri veya 

malik gibi tasarruf edenleridir.  

                                                 
2
 Saim GüreĢ 

   Kooperatiflerin ve Kooperatif Üyelerinin Emlak Vergisi Yükümlüğü  (YaklaĢım Sayı -108 / Aralık 2001) 
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Çevre temizlik vergisi ödenmesi ile ilgili belirlenen tutar, önceki yılda 

uygulanan tutarlara, bunların Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen 

yeniden değerleme oranının yarısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın eklenmesi 

suretiyle her yıl yeniden belirlenir. Verginin ödenmesi, emlak vergisi ödeme süreleri 

içinde emlak vergisi ile birlikte yapılır.  

 

 

       

           492 Sayılı Harçlar Kanunu„ nun 57-70 inci maddeleri, Tapu ve Kadastro 

işlemlerinden alınacak harçlara ayrılmıştır. Kanunun 63 üncü maddesinde yapılan 

değişiklik ile de, tapu harcı uygulamaları bakımından Emlak Vergisi Değeri yeniden 

tanımlanmıştır. 63. madde aşağıya aynen alınmıştır. 

 

Kayıtlı değer, emlak vergisi değeri 

Madde 63 -  Bu kanunda sözü edilen “kayıtlı değer” veya “emlak vergisi değeri” 

deyimi; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu‟nun 29 uncu maddesine göre belirlenen 

vergi değerini ifade eder.  

 

Tapu ve kadastro harcı, vergi değeri ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan 

değerlerden yüksek olanı üzerinden hesaplanır. 

 

Mükelleflerin vergi değerinden daha düşük beyanda bulunmaları halinde, 

harcın hesabında vergi değeri esas alınır. Aradaki farka isabet eden harç, 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu‟na göre hesaplanan vergi ziyaı cezası % 25 oranında 

uygulanmak suretiyle ikmalen tarh edilir. 

 

Harcın hesabında 10 milyon liraya kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz. 

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tayin ve tespite Maliye 

Bakanlığı yetkilidir. 

 

4- TAPU HARÇ MATRAHININ HESAP EDĠLMESĠ 
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Matrah Kesirleri 

Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde “Harcın hesabında on milyon liraya 

kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz.“ hükmü yer almaktadır. Bu hükümle tapu 

uygulamalarında harç matrahının  hesaplanmasına kolaylık getirilmiştir. Örneğin bir 

gayrimenkulün alım – satımında harca tabi matrahın 4.500.875.645.- lira olması 

halinde 10 milyon liraya kadar matrah kesirleri dikkate alınmayacağı için harç 

4.500.000.000.- üzerinden hesaplanacak, 10 milyon liranın altındaki değer harç 

matrahına dahil edilmeyecektir. 

 

Yeniden Değerleme Oranı 

 Tapu işlemlerinde harç matrahı açısından yeniden değerleme oranı, emlak 

vergisi mükellefiyetinin başlangıç yılını takip eden  yıldan itibaren bildirim konusu 

emlak vergisi değerine ve tam olarak uygulanacaktır. 

 

 Bu nedenle harç matrahının tespit açısından emlak vergisi değerine yeniden 

değerleme oranının uygulanma biçimi önem taşımaktadır. 

 

Vergi değerini tadil eden sebeplerin varlığı halinde Emlak Vergisi Kanunu 

açısından mükellefiyetin başlangıç yılı özellik taşımaktadır. Alım satım veya yeniden 

inşa gibi vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde verilecek bildirimler 

üzerinde emlak vergisi mükellefiyeti bu hallerin vuku bulduğu tarihi izleyen yılda 

başlayacağı için, mükellefiyetin başladığı yılda vergi değerinin yeniden değerleme 

oranında arttırılması söz konusu olmayacaktır.  

 

 Buna göre, 1998 yılında genel beyan nedeniyle verilen emlak vergisi 

beyannamelerinde beyan edilen değerler, ( asgari vergi değerlerinden düşük beyan 

edilmemiş olmak kaydıyla) emlak vergisi uygulamasında 1999 yılında, yeniden 

değerleme oranında arttırılmış bulunduğundan anılan yılda tapuda yapılacak işlemler 

nedeniyle tapu harcı, bu değerler üzerinden hesaplanacaktır. 
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 Ancak vergi değerini tadil eden nedenlerle 1999 yılında verilecek emlak 

beyannamelerine göre vergi mükellefiyeti, 2000 yılında başlayacaktır. Bu 

beyannamelerle beyan edilen değer, 2000 yılında tapu harcı yönünden esas alınacak 

ancak, beyan konusu vergi değeri mükellefiyetin başlangıcını izleyen yıl olan 2001 

yılında yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir. 

 

Yıllara Göre Yeniden Değerleme Oranları : 

Yıllar 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Y.D.Oranı % 72,8 % 80,4 % 77,8 % 52,1 % 56 % 53,2 

 

YENĠDEN ĠNġA EDĠLEN BĠNALARDA HARCA ESAS DEĞER 

 

 Harçlar kanununa bağlı 4 sayılı Tarifenin 13 üncü maddesinin (a) fıkrasına 

göre arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunan binaların tescilinde hesaplanacak 

harç, emlak vergisi bildirim verme süresi içerisinde beyanname ile beyan edilecek 

emlak (bina) vergisi değeri üzerinden ödenecektir. 

 

 4751 sayılı Kanunla değiştirilen 63 üncü maddeye göre yeni inşa edilen 

binalarda söz konusu  harca esas değerin hesaplanmasında Emlak Vergisi 

Kanunu‟nun 29 uncu maddesine göre belirlenen vergi değeri dikkate alınacaktır. 

Yeniden değerlenmiş arsa payı tutarlarına inşaatın bittiği yıla ait bina inşaat 

metrekare maliyet bedelleri eklenmek suretiyle vergi değeri dolayısıyla da harç 

matrahı bulunacaktır.  

Buna göre Harçlar Kanunu açısından emlak vergisi değeri; 

- Vergi değerini tadil eden nedenlerle verilen emlak vergisi bildirimlerinde yer 

alan ve Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre hesaplanan emlak vergisi 

değerini, 

- Mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıllarda ise, Emlak Vergisi Kanunu 

hükümlerine göre önceki yılda bildirimde bulunulan değere, her yıl, yeniden 

değerleme oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarı,   ifade edecektir.  
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Tapu işlemlerinde harç matrahının doğru tespiti emlak vergisi değerinin doğru 

hesaplanmasına bağlı olmaktadır. Tapu harcı yukarda belirtilen esaslara göre tespit 

olunacak kayıtlı değer veya emlak vergisi değeri üzerinden hesaplanarak 

ödenecektir. 

 

Tapu ve kadastro harcı, vergi değeri ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan 

değerlerden yüksek olanı üzerinden hesaplanır. 

 

Mükelleflerin vergi değerinden daha düşük beyanda bulunmaları halinde, 

harcın hesabında vergi değeri esas alınır. Aradaki farka isabet eden harç, 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu‟na göre hesaplanan vergi ziyaı cezası % 25 oranında 

uygulanmak suretiyle ikmalen tarh edilir. 

 

Harcın hesabında 10 milyon liraya kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz. 

 

Gayri menkulün alındığı yıl ile satıldığı yıl hariç tutularak arada kalan yıllarda o 

yılların yeniden değerleme oranı ile çarpılarak tapu harç matrahı bulunur. 

 

Örneğin; Mükellef (A) 1996 yılında iktisap ettiği gayri menkulünü 2000 yılında 

satmıştır. Mükellefin 1998 genel beyan döneminde gayri menkulü için beyan ettiği 

emlak vergisi değeri 10.000.000.000 liradır. Satılan bu gayri menkulün 2000 yılındaki 

tapu harcı matrahı; 

 

1998 yılı emlak vergi değeri   10.000.000.000.-TL 

1999 yılı yeniden değerleme oranı             % 52,1 

2000 yılı kayıtlı değeri     15.210.000.000.-TL‟den 

 (10.000.000.000 x % 52,1= 15.210.000.000 TL)  

az olmayacaktır. 

 

 

 



 

 

 

19 

 

 

 

 

 

Aynı gayri menkulün 2001 ve 2002 yılları için tapu harcı matrahı şöyle 

hesaplanacaktır. 

 

2000 yılı tapu harcı matrahı 15.210.000.000.- 

 

2001 yılı tapu harcı matrahı 

 

15.210.000.000 x % 56.0 = 23.727.600.000.- 

2000 yılı tapu harcı matrahı  ( x ) 2000 yılı yeniden değerleme oranı 

 

2002 yılı tapu harcı matrahı 

 

23.727.600.000 x % 53.2 = 36.350.683.200.- 

2001 yılı tapu harcı matrahı x 2001 yılı yeniden değerleme oranı 

 

 Bina ĠnĢaat Harcı: 

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu‟ na 21.01.1982 tarih ve 2589 sayılı 

kanun ile eklenen Bina İnşaat Harcı, 27.01.1982 tarihinde Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave 

ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6‟ da yer alan 

tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.  

 

Konut veya işyerlerinin kullanış tarzlarının değiştirilmesi (konutun işyerine ve 

harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi) halinde de bu 

değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur. 

 

İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır.  
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Bina İnşaat Harcını, ilave tadilat için ruhsatı alanlar öder.  

 

Bina inşaat Harcının matrahı, her bir konut veya işyeri biriminin ayrı ayrı inşaat 

sahasının yüzölçümleridir.  

 

Konut inşaatlarında ve inşaat alanının tespitinde, sığınak, merdiven sahanlığı, 

müşterek garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen paylar ile 

kömürlükler hariç tutulur, özel garaj ve özel depo gibi müştemilat dahil edilir.  

 

Bina İnşaat Harcı, inşaat ruhsatının alınmasından önce makbuz karşılığında 

ilgili belediyeye ödenir.  

 

 

 Diğer Harçlar 

Bazı Gayrimenkul Harçlarının oranları aĢağıda gösterilmiĢtir: 

 

          Oran (Binde) 

Gayrimenkul Alım-satımında (alıcı ve satıcı ayrı ayrı) 15 

Gayri menkullerin, sermaye şirketlerine sermaye olarak konulması  36 

Yapı kooperatiflerinin, ortaklarına dağıttığı gayri menkullerin tapu işleminde 1,8 

Gayri menkullerin mirasçılara intikalinde   9 

Gayri menkullerin ifraz, taksim ve birleştirme işlemlerinde    9 

Gayrimenkul ipoteğinde sağlanan borç miktarı üzerinden          3,6 

Kira sözleşmelerinde, kira süresinin tapuya tescilinde, hesaplanacak    5,4 

kira tutarı üzerinden, sözleşme yoksa bir yıllık kira bedeli üzerinden  

Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunan binaların tescilinde,           15 

emlak (bina) vergisi değeri üzerinden  
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 Gerçek KiĢilere Ait Gayri menkuller  

  Konut Kira Geliri 

Binaların konut olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen 

hasılatın 950.000.000 TL (2002 için) tutarlarındaki kısmı gelir vergisinden istisnadır. 

(GVK md:21) 

 

Tam mükellefiyette gelir, Gelir Vergisi Kanunu‟nun 86‟ıncı maddesinde sayılan 

gelirlerden ibaret ise, yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla 

beyanname verilse dahi bu gelirler beyannameye ithal edilmez. Dolayısıyla 

950.000.000 TL (2002 için)‟ ye kadar olan konut kira gelirleri dolayısıyla beyanname 

verilmeyecektir. Elde edilen kira geliri, bu tutarın üzerinde ise 950.000.000 TL 

tutarındaki kısmı istisna olarak dikkate alınır.  

 

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda 

olanlar bu istisnadan faydalanamazlar. (GVK md. 21/2) 

 

Gayrimenkul sermaye iradında gayri safi hasılat, 70 inci maddede sayılı mal 

ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde veya geçmiş yıllara ait olarak 

nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır. (GVK md.72/1) 

 

Gayrimenkul sermaye iradlarında gelirin elde edilmesi, fiili tasarrufu ifade eden 

“tahsil” esasına bağlanmıştır.  

 

Geçmiş yıllara veya içinde bulunulan döneme ilişkin olarak tahsil olunan kira 

bedelleri, tahsilatın yapıldığı yılın geliri sayılır. Gelecek yıllara ilişkin olup peşin tahsil 

olunan hasılat ise, tahsil olunduğu yılın değil ilgili bulunduğu yılın geliri sayılır. 

 

Gayrimenkul sermaye iradında safi iradın saptanması için, kira gelirlerinden 

indirilecek giderler konusunda seçilebilecek iki yöntem vardır:  

 Gerçek gider yöntemi 

 Götürü gider yöntemi 

5- GAYRĠMENKUL KĠRALAMASINDAN ELDE EDĠLEN GELĠRLER 
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Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için 

yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi 

seçilemez.  

 

Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, kiraya verilen gayrimenkuller 

için yapılan; 

- Aydınlatma, ısıtma, su, asansör giderleri, 

- İdare giderleri,  

- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,  

- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan 

borçların faizleriyle konut olarak kiraya verilen bir adet gayri menkulün iktisap 

yılından itibaren, 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5 i, 

- Emlak Vergisi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara 

katılma payları, 

- Amortismanlar, 

- Onarım giderleri, 

- Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer 

giderler,  

- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya 

lojmanların kira bedeli (yurt dışında işçi olarak çalışan Türk vatandaşlarının 

yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri hariç), 

Brüt kira tutarından indirilir.  

 

Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı 

indirilemez. 
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Götürü gider yöntemi 

- Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını 

düştükten sonra kalan tutarın %25 i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere 

karşılık olmak üzere indirebilirler.  

- Ancak, bu mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.  

 

Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen 

kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak için 950.000.000 liralık istisna ayrı 

ayrı uygulanacaktır. Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde 

istisna, kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.  

 

ÖRNEK 

1) Mükellef Faruk Çardak Ankara‟da bulunan ve konut olarak kiraya verdiği 

daireden 2001 yılında 1 Milyar 800 milyon lira kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi 

başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. Mükellefin kira 

gelirine ilişkin gelir vergisi ve fon payı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

 

Gayrisafi İrat Toplamı 1.800.000.000.-TL 

Vergiden İstisna Tutar 950.000.000.-TL 

Kalan ( 1.800.000.000 - 950.000.000 ) 850.000.000.-TL 

% 25 Götürü Gider (850.000.000x%25) 212.500.000.-TL 

Vergiye Tabi Gelir  

( 850.000.000 – 215.500.000 ) 637.500.000.-TL 

Hesaplanan Gelir Vergisi 127.500.000.-TL 

Fon Payı Matrahı 127.500.000.-TL 

Hesaplanan Fon Payı  

( 127.500.000 x % 10 ) 12.750.000.-TL 
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2) Mükellef Hasan Aydın Ankara‟da buluna ve konut olarak kiraya verdiği 

daireden 2001 yılında 2 milyar 100 milyon lira kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi 

başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut ile 

ilgili gerçek giderleri toplamı 600 milyon liradır. Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir 

vergisi ve fon payı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

 

Gayrisafi İrat Toplamı 2.100.000.000.-TL 

Vergiden İstisna Tutar 950.000.000.-TL 

Kalan ( 2.100.000.000 - 950.000.000 ) 1.150.000.000.-TL 

Vergiye Tabi İrada İsabet eden  

Gerçek Gider Tutarı 328.000.000.-TL 

 Vergiye Tabi Gelir  

( 1.150.000.000 – 328.000.000 ) 822.000.000.-TL 

Hesaplanan Gelir Vergisi 164.400.000.-TL 

Fon Payı Matrahı 164.400.000.-TL 

Hesaplanan Fon Payı  

( 164.400.000 x % 10 ) 16.440.000.-TL 

 

Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet 

eden giderleri, hasılatlarından gider olarak indiremeyeceklerdir. Bunun için toplam 

giderler içinde, vergiye tabi hasılata isabet eden giderin hesaplanması gerekir. 

Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır. 

 

Vergiye Tabi İrat x Toplam gider  =   1.150.000.000 x 600.000.000 =    328.570.000.-TL 

          Toplam hasılat                                     2.100.000.000 
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    ĠĢyeri Kira Geliri 

   GVK‟ nun 86 ncı maddesine göre, vergisi tevkif suretiyle ödenmiş ve 

gayrisafi tutarı 6.650.000.000 TL (2002 yılı için)‟ yi aşan gayrimenkul sermaye iratları 

için beyanname verilmesi gerekmektedir.  

 

Ayrıca 6.650.000.000 TL istisna sınırı olmadığından, bu tutarın aşılması 

halinde, sadece aşan kısım değil; bu şekildeki gayrimenkul sermaye iratlarının 

tamamı beyan edilecektir.  

    

 Örneğin; Bay (A) sahibi olduğu dükkanı, (X) A.Ş.‟ ye kiraya vermiş ve 

karşılığında brüt 7.200.000.000 TL kira geliri elde etmiştir. Bay (A)‟ nın söz konusu 

kira gelirinden başka bir geliri bulunmamaktadır. Elde edilen kira geliri, 

gayrimenkulün işyeri olarak 94 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olan bir ticaret 

şirketine kiralanması sonucunda elde edildiği için tevkif suretiyle vergilenmiş olup 

tutarı 6.650.000.000 TL‟ yi aşması nedeniyle yıllık beyanname ile beyan edilecektir.  

  

Buna karşın vergisi tevkif suretiyle ödenmiş olup, gayrisafi tutarı 

6.650.000.000 TL (2002 yılı için) ‟yi aşmayan  gayrimenkul sermaye iratları için ise 

beyanname verilmeyecektir. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilecek olsa bile 

bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir. 

 

Beyanname Verme Zamanı 

Öte yandan GVK‟ nun 92. maddesine göre, beyan edilecek gelirin sadece 

gayrimenkul sermaye iradından ibaret olması halinde gelir vergisi beyannamesi 

izleyen yılın Ocak ayı içinde verilecek ve tahakkuk eden gelir vergisi de Kanunun 117 

nci maddesi uyarınca Ocak, Nisan ve Temmuz aylarında üç taksitte ödenecektir. 

Ancak bu mükelleflerin ilgili yılda beyana tabi tutulması gereken başka gelir unsurları 

da bulunuyorsa, yıllık gelir vergisi beyannamesi tüm gelirleri kapsayacak şekilde 

izleyen yılın Mart ayı içinde verilecektir. Hesaplanan verginin ödenmesi de GVK‟ nun 

117 inci maddesine göre Mart, Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere üç taksitte 

yapılacaktır. 
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 Ticari ĠĢletmelere Ait Gayrimenkuller 

Ticari işletmelere ait gayrimenkullerin kiralanmasıyla edinilen kazançlar tutarı 

ne olursa olsun vergi matrahına dahil olur.  

 

 

 

 Gerçek KiĢilere Ait Gayrimenkullerin Alım-Satımı 

İktisap (edinme) tarihinden itibaren dört yıl geçtikten sonra satılan 

gayrimenkullerden elde edilen kazançlar, tutarı ne olursa olsun vergiye tabi 

bulunmuyor.  

 

Gayrimenkullerin dört yıl elde tuttuktan sonra satılması koşulu ile elde edilen 

kazancın vergi dışı tutulması ile gerçek kişilere çok önemli bir vergi avantajı 

sağlanmış durumdadır. (GVK geçici Md. 56/D-6) Şayet, satılan gayrimenkul miras, 

hibe veya benzeri bir şekilde ivazsız bir tarzda iktisap edilmişse, süre de söz konusu 

değil. Gayrimenkul ne zaman satılırsa satılsın, satış tutarı kaç lira olursa olsun elde 

edilen kazanç vergiye tabi bulunmuyor.  

 

Buna mukabil; İktisap (edinme) tarihinden itibaren, dört yıl içinde satılan 

gayrimenkullerden elde edilen kazançlar “Değer ArtıĢ Kazancı” olarak gelir 

vergisine tabi. 3   Bu hususta geniş açıklama bundan sonraki bölümde yapılacaktır. 

 

 TĠCARĠ ĠġLETMELERE AĠT GAYRĠMENKULLERĠN ALIM SATIMI 

Ticari işletmelere ait gayrimenkullerin satışında elde edilen kârın 

vergilendirilmesinde vergi kanunları gereğince mükelleflere istisnalar tanınmıştır.  Bu 

istisnalar;   

a) Kurumlar Vergisi mükellefi sermaye şirketleri için tanınan istisna 

b) Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine tanınan istisna, 

 

                                                 
3
  Ekrem SARISU 

    Gayrimenkul SatıĢ Kazançlarında Yeni Vergi Avantajı (YaklaĢım Sayı –103 / Temmuz 2001)  

6- GAYRĠMENKUL ALIM SATIM VE ĠNġAA KAZANCI 

 



 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 Kurumlar Vergisi Mükellefi Sermaye ġirketlerine Tanınan Ġstisna 

Kurumlar vergisi geçici madde 28 gereğince sermaye şirketlerine tanınan  

istisna 1984 yılından beri uygulanmaktadır. 

a- Geçici Madde 28 – 

a) 01.01.1999 – 31.12.2002 tarihleri arasında uygulanmak üzere, tam 

mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin satışından 

doğan kazancın, satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmı, 

kurumlar vergisinden müstesnadır. Şu kadar ki , vadeli satış halinde, satışın 

yapıldığı hesap dönemini takip eden ikinci hesap döneminin sonuna kadar tahsil 

edilen kazançların tutarı, ilgili yıl kurum kazancından indirilir. Bu tarihten sonra 

yapılacak tahsilat için bu hüküm uygulanmaz. İlk yapılan tahsilatın iştirak hissesi 

veya gayrimenkulün maliyet bedeline ilişkin olduğu kabul edilir. 

 

Bu hüküm, kurumlarnı üretim ve turizm yatırım veya işletme belgesine sahip 

turizm tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerinin tamamının veya bir 

kısmının, teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak olan bir sermaye şirketine 

veya yeni kurulacak yabancı ortaklı bir anonim şirkete ayni sermaye olarak 

konulması halinde de uygulanır. Bu durumda yeni kurulacak şirketin tam mükellef 

ve yapacağı yatırımın asgari beş milyon ABD Doları veya muadili yabancı para 

karşılığı Türk Lirası olması şarttır. Bu şartlara ilave olarak yabancı ortaklı sermaye 

şirketinde yabancı ortağın sermaye payının bir milyon ABD Doları veya muadili 

yabancı para karşılığı Türk Lirası ve % 20„den az olmaması ve kambiyo mevzuatı 

gereğince Türkiye‟ ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi gerekir. 

 

Bu kazançların sermayeye ilavesi nedeniyle ortaklarca elde edilen menkul 

sermaye iradı için beyanname verilmez. Başka gelirler nedeniyle verilen 

beyannameye bu gelir dahil edilmez. Üretim veya turizm tesislerinin ve bu tesislere 

ilişkin gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının teşvik belgeli yatırım yapmak 

veya kurulacak bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak yabancı ortaklı bir 

anonim şirkete ayni sermaye olarak konulmasından doğan ve bu maddeye göre 

vergiden müstesna tutulan kazançlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
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maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b – ii ) alt bendine göre vergi 

tevkifatına tabi tutulmaz. Bu hüküm uyarınca vergiden istisna edilen diğer 

kazançlar için ise bu vergi tevkifatı % 10 olarak uygulanır.  Bakanlar Kurulu bu 

oranı işlemlerin türlerine göre ayrı ayrı veya topluca % 0‟ a kadar indirmeye veya 

kanuni oranına kadar arttırmaya yetkilidir. 

 

Kurumların iki tam yıl süreyle aktifinde yer almayan iştirak hisselerinin veya 

gayri menkullerinini satışından elde ettikleri kazançlar ile menkul kıymet veya 

gayrimenkul ticareti ile uğraşan kurumların ellerinde bulundurdukları değerlerin 

satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.  

 

Rüçhan hakkı kullanılmak süretiyle edinilen hisse senetleri ile iştirak edilen 

kurumun ihtiyat akçeleri, banka provizyonları ve Vergi Usul Kanununa göre ayrılan 

yeniden değerleme fonlarının sermayeye ilavesi  dolayısıyla bedelsiz alınan hisse 

senetlerinin en az iki yıl öncesinde iştirak edilen şirketlere ait olması halinde, 

rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle edinilen veya bedelsiz alınan bu hisse senetleri 

iki yıl önce iktisap edilmiş sayılır. 

 

Sermayeye eklenen bu kazançların beş yıl içinde herhangi bir suretle 

işletmeden çekilmesi veya bu süre içinde işletmelerin tasfiyesi halinde, bu 

kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur. 

 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel kanunlara göre kurulan 

kooperatifler, ortağın sahip olabileceği en fazla pay tutarı dikkate alınmaksızın 

gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazanç istisnasından 

yararlanırlar. Ancak, iştirak hisseleriyle gayrimenkullerin satışından doğan kazanç 

sermayeye eklenmeyerek özel bir fon hesabında gösterilir ve hiçbir şekilde 

ortaklara dağıtılmaz, kooperatifin amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılır. 

 

Türk Ticaret Kanununun 391 inci maddesinin bu suretle gerçekleştirilecek 

sermaye artırımına aykırı hükümleri uygulanmaz. 
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Bu hükümden yararlanan kurumların gayrimenkul ve iştirak hisselerinin 

satışından doğan kazancın tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin 

son fıkrası  hükmü uygulanmaz. 4 

 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu madde kapsamında 

yapılacak tescil işlemleri tapu ve kadastro harcından, Katma Değer Vergisinden, 

lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır.  

 

b) 01.01.1999 – 31.12.2002 tarihleri arasında uygulanmak üzere, anonim 

şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse 

senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan 

kazançlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendinin ikinci 

fıkrasının b-ii alt bendine göre tevkifata tabi tutulmaz. 

 

Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak 51 Seri Nolu Kurumlar 

Vergisi Genel Tebliği‟nde;
 
 bazı nedenlerle sermaye artırım işlemlerinin satışın 

yapıldığı yılda gerçekleştirilememesi durumunda istisnadan yararlanabilmek için, 

satışın yapıldığı döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe 

kadar şirket yetkili organlarınca sermaye artırımına karar verilerek ilgili bakanlığa 

başvurulması ve sermaye artırım işlemlerinin satışın yapıldığı yıla ait kurumlar 

vergisi beyannamesinin verileceği hesap döneminin sonuna kadar tamamlanması 

gerektiği belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
  Recep Bıyık – Aydın Kıratlı 

   Vergi  TeĢvikleri ve Konumları (Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayımı (Mart – 2000) 
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 Gelir Vergisi Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Tanınan Ġstisna 

GVK‟nun 38 nci maddesinde yer alan mükelleflerin iki tam yıl süre ile 

işletmelerinde kayıtlı bulunan gayrimenkullerini elden çıkartmaları halinde, enflasyon 

nedeniyle ortaya çıkan kazançların yarattığı vergi yükünü kısmen de olsa önlemek 

için, gayrimenkulün maliyetini, iktisap edildiği ve elden çıkartıldığı yıllar hariç olmak 

üzere yeniden değerleme oranında değerlemek suretiyle artırılarak, kazancın 

hesaplanmasında maliyet bedeli artırılmış olmakta ve artırılmış  bedelin dikkate 

alınması ile birlikte de vergi avantajı sağlanmış olmaktadır. 

 

“Maliyet ArtıĢ Fonu Artırımı”nın değiştirilen son haline göre; işletmelerin 

aktifinde iki tam yıl süreyle kayıtlı bulunan gayrimenkullerin satılması halinde, satış 

kazancının hesabında, gayrimenkulün edinme tarihinden itibaren satıldığı ay hariç 

olmak üzere iktisap bedeli, DİE tarafından açıklanan aylık TEFE oranında artırılacak 

ve kazancın hesaplanmasında maliyet bedeli olarak artırılmış iktisap bedeli dikkate 

alınacaktır. Satış bedeli ile artırılmış maliyet bedeli arasındaki  fark gayrimenkul satış 

kazancı olarak ticari kazanç kapsamında vergilendirilecektir.  

 

MAF, enflasyonun neden olduğu fiktif (gerçek olmayan, görünüşteki) kârların 

belirli koşullarda vergi dışı bırakılmasını ve finansal tabloların gerçeğe yakın bilgi 

vermesini amaçlayan bir vergi düzenlemesidir. 

 

MAF‟ nin yasal dayanağı GVK madde 38 „ dir . KVK‟ nun 49 sayılı Genel 

Tebliği‟ de MAF‟ nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemiştir. 

 

MAF‟ nin konusu, gayrimenkullerle, iştirak hisselerinin ve amortismana tabi 

diğer duran varlıkların satışında; bu varlıklara ait maliyet bedellerinin yeniden 

değerleme katsayılarına göre artırılması ve satıĢ kârının bu artan tutar kadar 

kısmının vergi dıĢı bırakılmasıdır. 
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MAF‟ nin uygulanmasında uyulması gereken usul ve esaslar şöyle 

özetlenebilir: 5 

 MAF‟ na tabi tutulacak varlıklar işletmenin aktifinde en az iki yıl süre ile 

bulunmalıdır. 

 Bu varlıkların satın alındığı ve  satıldığı aylar için MAF uygulanmaz. 

 MAF kapsamına giren duran varlıkların ticareti ile sürekli olarak uğraşanlar, 

genelde, MAF‟ undan yararlanamazlar. 

 MAF kapsamına girecek olan duran varlıklar 01.01.1994 tarihinden önce iktisap 

edilmiş olmalıdır. 

 İşletme esasına göre defter tutan işletmeler de MAF‟ ından yararlanabilir. 

 Dar mükelleflerde MAF‟ undan yararlanabilirler. 

 Boş arsa ve arazi satışında da MAF uygulanabilir. 

 Tamamı amorti edilmiş duran varlıklarda MAF‟ nun uygulanmayacağını öngören 

bir düzenleme olmadığından, bu durumdaki varlıklarda da MAF uygulanabilir. 

 Yeniden değerleme ve  yenileme fonundan yararlanılması, MAF‟ undan 

yararlanmayı engellemez. 

 Gayrimenkul ve iĢtirak satıĢ kazançları istisnası ile MAF birlikte uygulanamaz. 

 MAF‟ unun hesaplanması, yeniden değerlemeye tabi sabit kıymetlerin yeniden 

değerlenmesi gibi yapılır ve maliyet artırımında  birikimli tutarlar esas alınır. 

 MAF‟ na tabi olan duran varlık satıĢ kârının MAF kadar kısmı pasifte ilgili fon 

hesabına alınır. 

 Pasifte kaldığı sürede MAF, Kurumlar Vergisi, Asgari KV, Gelir Vergisi ve Fon 

Paylarına tabi tutulmaz. 

 MAF sermayeye eklenebilir. MAF‟ nun sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı 

sayılmaz ve vergilendirmeye konu olmaz. 

 MAF başka bir hesaba aktarıldığı veya işletmeden çekildiği zaman hesaba 

aktarılma ve çekilmenin yapıldığı yılın kazancına dahil edilir ve vergiye tabi tutulur.  

 

                                                 
5
 Prof. Dr. Remzi ÖRTEN 

  Maliyet ArtıĢ Fonu (MAF) ve Muhasebe Uygulamaları 

  Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi (Haziran 1999 – Sayı 134) 
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Gerçek KiĢilerde 

Bilindiği üzere 4369 sayılı kanunla gayrimenkullerin elden çıkarılmasından 

doğan kazançların vergilendirilmesinde de önemli değişiklikler yapılmıştı. 

 

Öncelikle değişen gelir tanımı ve buna bağlı düzenlemelere göre, gayrimenkul 

satışlarından doğan kazançlar gelir vergisine tabi olacaktı. 01.01.1999 tarihinden 

itibaren elden çıkarılan gayrimenkullerden doğan kazançlar kaynağı ne olursa olsun 

diğer kazanç ve irat olarak gelir vergisine tabi tutulacaktı. 

 

Beyan edilecek emlak değeri, satış halinde maliyet olarak dikkate alınacağı 

için, bu bedelin gerçeğe en yakın şekilde beyan edilmesi gerekiyordu. Gelir vergisi 

Kanunu‟ na eklenen geçici 46. maddeye göre; diğer kazanç ve iratların 

hesaplanmasında; 1998 yılı emlak vergisi beyanname verme süresinden önce 

edinilen gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde, bunların maliyet bedeli olarak, 

1998 yılı genel beyan döneminde beyan edilecek emlak vergisi değeri esas 

alınacaktı. 

 

Gayrimenkullerin satışlarından doğan kazançların vergilendirilmesi halinde, 

kazancın tespitinde maliyet endekslenecek ve baz olarak 1998 yılında beyan edilen 

değer esas alınacaktı. Emlak vergisi matrahı her sene endekslenebilecek, 

endeksleme yapılınca, emlak vergisi matrahı olarak 1998 yılı genel beyan döneminde 

beyan edilen tutar dikkate alınacaktı. Bu şekilde tespit edilecek tutar ile satış bedeli 

arasındaki fark diğer kazanç ve irat olarak gelir vergisi konusuna girecekti. 

 

Diğer taraftan 5 yıldan fazla elde tutulan konutların satışından doğan 

kazançlar 31.12.2008 tarihine kadar vergiden müstesna tutuluyordu. Ancak beş yıllık 

süre doldurulmadan yapılacak satışlardan doğan kazancın hesaplanması sırasında, 

endeksleme yoluyla bulunacak maliyet  bedelinin  tespiti  1998  yılında  beyan  edilen 

değer esas alınarak yapılacaktı. Ayrıca bu düzenleme sadece konutlar için geçerli 

olup, arsa ve araziler gibi gayrimenkuller için böyle bir istisna söz konusu değildi. 
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Veraset yoluyla iktisap edilen konutlar için beş yıllık süre şartı olmaksızın, 

satıştan doğan kazançlar  31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden istisna idi. Bu 

istisna  sadece bu şekilde iktisap edilen konutlar için geçerli idi. 

 

Diğer taraftan bu istisna ve uygulama işletmenin aktifine kayıtlı konut 

şeklindeki gayrimenkuller için geçerli değildi (zira işletmelerin akitfine kayıtlı olan 

gayrimenkullerin satışından doğan kazançlar, diğer kazanç ve irat değil; ticari kazanç 

kapsamında değerlendirilir. Bunların maliyet bedeli olarak beyan edilen emlak vergisi 

matrahının maliyet bedeli olması söz konusu değildir. Aktife kayıtlı değer ne ise, 

maliyet bedeli de o olacaktır.) 

 

Yukarıda ana hatları ile özetlenen gayrimenkullerin satışından doğan kazancın 

vergilendirilmesine yönelik açıklamaların önemli bir kısmı 1999 – 2002 yılları 

arasında uygulanmaya devam edilecektir. 

 

Buna göre; 

1. İvazsız olarak iktisap edilen gayrimenkullerin (GVK, Madde: 70 / 1, 2, 4 ve 7) 

elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergiye tabi 

olmayacaktır. 

2. Gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde elden 

çıkarılmasından doğan kazançların 3.500.000.000 lirayı aşan kısmı vergiye tabi 

olacaktır. Bu şart  hem konutlar hem de işyerleri için geçerlidir. 

3. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan 

gayrimenkulün, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik 

Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki (TEFE) artış oranında 

artırılabilecektir. 

4. 1998 takvim yılı emlak vergisi genel beyanname verme süresinin bitmesinden 

önce iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde, bunların şahıslar 

için maliyet bedeli olarak 1998 yılı genel beyan döneminde beyan edilen emlak 

vergisi değeri esas alınacaktır. 
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5. Yukarıda yer alan emlak vergisi değerinin maliyet bedeli olarak kabulü halinde, 

söz konusu maliyet bedeli endekslenmiş maliyet olarak dikkate alınacaktır. Ayrıca 

1998 emlak vergisi beyanname verme süresinin sonuna kadar yeniden 

endeksleme yapılamayacaktır. 

 

4444 sayılı Kanunla getirilen bu uygulama 1999 – 2002 yılları arasında 

uygulanacaktır. Daha sonra ise Gelir Vergisi Kanunu‟ nun 4369 sayılı Kanunla 

getirilen hükümleri uygulanmaya başlayacaktır. 

 

Örnek :  1 

 Ahmet Bey 10 Temmuz 1997 tarihinde 5 milyar liraya aldığı konutu 1998 yılı 

emlak vergisi genel beyan döneminde 10 milyar TL olarak beyan etmiş ve bu 

gayrimenkulü Aralık 1999 tarihinde 28 milyar liraya satmıştır. 

 

 Ahmet Bey anılan gayrimenkulü iktisap ettiği tarihten itibaren 4 yıllık süre 

tamamlanmadan sattığı için elde ettiği kazanç değer artış kazancı olarak gelir 

vergisine tabi olacaktır. 

  

Ahmet Bey‟in elde ettiği gayrimenkul satış kazancının ( değer artış kazancının)  

hesabında maliyet bedeli olarak 1998 yılı genel beyan döneminde beyan edilen 

emlak vergisi değeri esas alınacaktır. 1998 yılı emlak vergisi beyanname verme 

süresinin sonuna kadar ( 30 Eylül 1998) yeniden endeksleme yapılamayacaktır. 

 

Yapılan bu açıklamalara bağlı olarak satışı gerçekleştirilen gayrimenkulün 

maliyet bedeli olarak 1998 yılı genel beyan döneminde beyan edilen 10 milyar TL 

esas alınacak ve 30 Eylül 1998 tarihinden gayrimenkulün elden çıkarıldığı Aralık 

1999 ayı hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsü‟ nce belirlenen toptan eşya fiyat 

endeksindeki artış oranında endeksleme yapılacaktır. 
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Ekim 1998 – Kasım 1999 dönemlerinde D.İ.E. tarafından belirlenen T.E.F.E. 

artış oranları aşağıdaki gibidir: 

 

T . E . F . E.       A R T I ġ I 

 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

1998 - - - - - - - - - 4,1 3,4 2,5 

1999 3,6 3,4 4,0 5,3 3,2 1,8 4,0 3,3 5,9 4,7 4,1 - 

             

 

 

 Yukarıda verilen veriler ışığında Ahmet Bey‟ in Aralık 1999 içinde sattığı 

gayrimenkulün iktisap bedeli, Eylül 1998 „ de beyan edilen emlak vergisi değerine 

D.İ.E. tarafından belirlenen T.E.F.E.‟ deki artış oranı uygulanmak suretiyle 

bulunacaktır. Bu işlem yapıldığında anılan gayrimenkulün satışında esas alınacak 

olan iktisap bedeli ( 10.000.000.000 x 1,041 x 1,034 x 1,025 x 1,036 x 1,034 x 1,040 

x 1,053 x 1,032 x 1,018 x 1,040 x 1,033 x 1,059 x 1,047 x 1,041=) 16.861.322.913.-

TL olarak dikkate alınacaktır. Bu durumda Ahmet Beyin elde ettiği değer artış 

kazancı  (28.000.000.000 – 16.861.322.913=) 11.138.677.087.-TL olarak 

hesaplanacaktır.
10

 

 

Mükellef tarafından Mart 2000 yılı içinde verilecek yıllık gelir vergisi 

beyannamesinde ise bu tutardan 3.500.000.000 liralık istisna tutarı tenzil edilecek ve     

(11.138.677.087 – 3.500.000.000=)  7.638.677.087.-TL değer artış kazancı olarak 

beyan edilecektir. 

 

Örnek :  2 

 Hüseyin Bey 1 Aralık 1998 tarihinde 20 milyar liraya satın aldığı gayrimenkulü 

Eylül 1999 „ da 30 milyar liraya satmıştır. Hüseyin Bey gayrimenkulü iktisap 

tarihinden itibaren 4 yıllık süre tamamlanmadan sattığı için değer artışı kazancı 

ortaya çıkmaktadır. 



 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 Hüseyin Bey‟in satışını gerçekleştirdiği gayrimenkulün iktisap bedeli, 

gayrimenkulün elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere D.İ.E. tarafından belirlenen 

T.E.F.E‟ deki artış oranında artırılarak tespit edilecektir. Bu durumda bir önceki 

örnekte verilen Ocak 1999 – Ağustos 1999 tarihlerinde gerçekleşen T.E.F.E.‟ deki 

artış oranları dikkate alındığında gayrimenkulün iktisap bedeli (20.000.000.000 x  

1,036 x 1,034 x 1,040 x 1,053 x 1,032 x 1,018 x 1,040 x 1,033=) 27.142.947.195.-TL 

olarak hesaplanacaktır. Bu durumda Hüseyin Bey‟in gayrimenkul satışından elde 

ettiği değer artış kazancı (30.000.000.000 – 27.142.947.195=) 2.857.052.805.- TL 

olarak hesaplanacaktır. Bu tutar 3.500.000.000 liralık istisna haddinin altında kaldığı 

için beyan edilmeyecektir. 

 

Örnek :  3 

 Ayşe Hanım 1994  yılının Mart ayında 3 milyar liraya satın aldığı gayrimenkulü 

Haziran 1999‟ da 32 milyar liraya satmıştır. Bu duruma Ayşe Hanım satışını 

gerçekleştirdiği gayrimenkulü en az 4 yıl süre ile elinde bulundurduktan sonra sattığı 

için beyanı gereken değer artış kazancı oluşmayacaktır.  6 

 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Maliyet Bedeli Artırımının 

Hesaplanması 

 3946 ve 4108 sayılı Kanunlarda söz konusu iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli, 

bunların iktisap edildikleri ve elden çıkarıldıkları yıllar hariç olmak üçere, her takvim 

yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen, yeniden değerleme oranında 

artırılarak kazancın tespitinde dikkate alınmaktaydı. 4684 sayılı kanunda ise, söz 

konusu iktisadi kıymetlerin maliyeti, bu iktisadi kıymetlerin işletmede kaldıkları toplam 

ay süresince, Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki 

(TEFE) artış oranında artırılarak kazancın tespitinde dikkate alınmaktadır. 7 

 

                                                 
6
 Erdal Sönmez – Garip Ayaz  

   Mükellefin Dergisi  Sayı 87  (Ücretsiz Eki)  
7
 Yrd.Doç.Dr. Yakup Selvi 

    (ĠSMMMO Yayın Organı – Sayı – 57  / Ekim – Kasım – Aralık 2001) 
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Örnek :  1 

(Y) işletmesi (X) A.Ş.‟nin 500.000.000.-TL nominal değerli hisse senetlerini                

2 Haziran 1998 tarihinde 800.000.000.-TL‟sına satın almıştır. 20 Eylül 2001 tarihinde 

(y) işletmesi, (X) A.Ş. hisse senetlerinin tamamını 2.500.000.000.-TL‟ sına peşin 

satmıştır. 

 

2001 yılı Ağustos ayı endeksi  = 4059,5 

1998 yılı Temmuz ayı endeksi = 1020,7 

Arttırılmış Maliyet Bedeli = 800.000.000 x (4059,5/1020,7) = 3.181.738.023   

Maliyet Artışı = 3.181.738.022 - 800.000.000 = 2.381.738.022   

Satış Kârı = Satış Fiyatı - Maliyet

= 2.500.000.000 - 800.000.000 = 1.700.000.000   

Vergiye tabi satış kârı = 1.700.000.000 - 2.381.738.022 = 681.738.022 -     

 

Maliyet bedeli artırımı uygulanmaksızın oluşan satış kârı 1.700.000.000.-TL     

‟dir. Maliyet bedeli artırımı uygulandığında, 2.381.738.022.-TL enflasyondan 

kaynaklanan fiktif kâr olarak kabul edilir ve vergiye tabi tutulacak satış kârından 

düşülür. Ancak, maliyet artışı olarak hesaplanan tutar, satıştaki kâr tutarından 

fazladır. Bu durumda, iki rakam arasındaki fark olan (681.738.022.-) TL, maliyet 

bedeli artırımından sonraki satış zararı olacaktır. Ancak, maliyet bedeli artırımı 

uygulamasının temel hedefi; işletmelerin fiktif kârlarının vergilendirilmesini önlemektir. 

Bu uygulamanın zarar artırıcı bir işlevi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, zarar olarak 

hesaplanan tutar, uygulamanın amacına aykırı olduğundan, kanunen kabul 

edilmeyen gider olacaktır. Dolayısıyla, “maliyet artış fonu, maliyet bedeli artırımı 

uygulanmaması durumunda oluşacak kâr tutarı kadar olacaktır” görüşüne göre; “ 

Maliyet Artış Fonu Hesabı‟ na aktarılacak olan tutar, 1.700.000.000.-TL olacaktır. 

 

(Zarar) 
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Ancak,  maliyet artış fonu hesabına aktarılması gereken tutar, hesaplanan 

maliyet artışı kadar olmalı ve hesaplanan satış zararı da “ Menkul Kıymet Satış 

Zararı Hesabı” na aktarılarak, ticari kârın hesaplanmasında dikkate alınmalıdır. Bu 

zarar, kanunen kabul edilmeyen bir gider olduğundan, vergi matrahına eklenmelidir. 

Bu durumda yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

100 Kasa Hesabı 

655 Menkul Kıymet Satış Zararı Hesabı 

2.500.000.000.- 

681.738.022.- 

 

                            242 İştirakler Hesabı 

                            524 Maliyet Artış Fonu Hesabı 

 800.000.000.- 

2.381.738.022.- 

 

Örnek  :  2 

(Z) A.Ş. 5 Aralık 1997 tarihinde 5.000.000.000.-TL‟ sına bir makine satın 

almıştır. Makineyi normal amortismana tabi tutmuştur. Amortisman oranı % 20‟ dir. 

Firma yeniden değerleme yapmamıştır. Mevcut makineyi 20 Temmuz 2001 tarihinde 

20.000.000.000.-TL‟ na peşin satmıştır. 

 

Birikmiş Amortisman  =  3.000.000.000.-TL 

Net Değeri  2.000.000.000.-TL 

1998 yılı Ocak ayı TEFE 839,1 

2001 yılı Haziran ayı TEFE 3795,6 

 

Arttırılmış Maliyet Bedeli = 5.000.000.000 x (3795,6/839,1) = 22.617.089.739    

Maliyet Artışı = 22.617.089.739 - 5.000.000.000 = 17.617.089.739    

Satış Kârı = Satış Fiyatı - Net Değeri

= 20.000.000.000 - 2.000.000.000 = 18.000.000.000    

Vergiye tabi satış kârı = 18.000.000.000 - 17.617.089.739 = 382.910.261         
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Maliyet bedeli artırımı uygulanmaksızın oluşan satış kârı 18.000.000.000.-TL‟ 

dir. Maliyet bedeli artırımı uygulandığında, bu kârın 17.617.089.739.-TL‟ sı 

enflasyondan kaynaklanan fiktif kâr olarak kabul edilir ve vergiye tabi tutulmamak 

üzere “Maliyet Artış Fonu Hesabı” na aktarılır. Dolayısıyla, vergiye tabi tutulacak olan 

satış kârı 382.910.261.-TL olacaktır. Mükellef, satmış olduğu bu makinenin yerine 

yenisini almak amacındaysa, bu kâr tutarını “Yenileme Fonu Hesabına” da 

aktarabilir. 

 

Örnek  :  3 

(Z) A.Ş., 05 Aralık 1998 tarihinde 5.000.000.000.-TL‟ na bir bina satın almıştır. 

Bina için normal amortisman yöntemi kullanılmıştır. Amortisman oranı % 2‟ dir. Ayrıca 

bina yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. Firma mevcut binayı 20 Temmuz 2001 

tarihinde 20.000.000.000.-TL‟ na peşin satmıştır. 

 

 Yeniden değerlemeye tabi tutulmuş fakat, eski değerleri üzerinden 

amortismana tabi tutulan ve satış tarihinde değer artış fonları sermayeye eklenmemiş 

amortismana tabi gayrimenkullerde; satış kazancının tespitinde birikmiş 

amortismanlarla birlikte, yeniden değerleme değer artışlarının da dikkate alınması 

gerekir. Bu durumda vergiye esas teşkil edecek olan tutar ( SatıĢ Kazancı = SatıĢ 

Bedeli + Gider Yazılan Amortisman + Yeniden Değerleme Değer ArtıĢları – 

Artırılan Maliyet Bedeli) şeklinde hesaplanır. 

 

2000 Yılı itibariyle  

Birikmiş Amortisman 256.000.000.- 

S.Kıy.Net Değeri 7.544.000.000.- 

 

1999 yılı Ocak Ayı TEFE     =  1258,6 

2001 yılı Haziran Ayı TEFE =  3795,6 
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Arttırılmış Maliyet Bedeli = 5.000.000.000 x (3795,6/1258,6) = 15.078.658.827    

Maliyet Artışı = 15.078.658.827 - 5.000.000.000 = 10.078.658.827    

Satış Kârı

= (Satış Fiyatı + Bir.Amortisman             

+ YD Değer Artışı) - Maliyet

= (20.000.000.000 + 256.000.000 + 

2.744.000.000) - 7.800.000.000 = 15.200.000.000    

Vergiye tabi satış kârı = 15.200.000.000 - 10.078.658.827 = 5.121.341.173      

 

Maliyet bedeli artırımı uygulanmaksızın oluşan satış kârı 15.200.000.000.-TL‟ 

dir. Maliyet bedeli artırımı uygulandığında, bu kârın 10.078.658.827.-TL‟ sı 

enflasyondan kaynaklanan fiktif kâr olarak kabul edilir ve vergiye tabi tutulmamam 

üzere “ Maliyet Artış Fonu Hesabı”‟ na aktarılır. Dolayısıyla, vergiye tabi tutulacak 

olan satış kârı 5.121.341.173.-TL olacaktır. Mükellef, satmış olduğu bu binanın yerine 

yenisini almak amacındaysa, bu kâr tutarını “Yenileme Fonu Hesabı” na da 

aktarabilir. 

 

DEVLET ĠSTATĠSTĠK ENSTĠTÜSÜ TOPTAN EġYA FĠYATLARI GENEL ENDEKSĠ (1994 = 100) 

 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

1994 61,9 66,7 71,4 91,7 99,5 102,2 104,7 108,0 112,8 119,8 126,6 134,7 

1995 148,5 159,0 167,8 176,4 179,7 182,0 186,1 190,3 199,1 206,5 213,8 223,1 

1996 244,8 259,1 277,3 299,7 312,1 320,6 328,2 340,6 358,0 377,6 396,9 412,5 

1997 435,8 462,8 490,7 517,9 544,8 563,4 593,1 624,6 663,7 708,0 747,6 787,7 

1998 839,1 877,4 912,7 949,3 980,2 995,5 1020,7 1045,3 1101,2 1146,8 1185,7 1215,1 

1999 1258,6 1301,0 1352,9 1424,4 1469,9 1496,5 1556,0 1606,8 1700,8 1780,1 1852,7 1979,5 

2000 2094,0 2179,3 2246,8 2300,5 2339,5 2346,4 2370,5 2393,0 2448,3 2516,7 2577,2 2626,0 

2001 2686,8 2757,6 3035,0 3470,8 3689,6 3795,6 3920,6 4059,5 4276,7 4564,5 4755,5 4951,7 

2002 5157,4            
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 ĠnĢaat Kazancı 

 

  Kendi Arsası Üzerine ĠnĢaat Yapıp Satanlar 

İnşaat bir üretim faaliyeti olması nedeniyle, prensip olarak Gelir Vergisi 

Kanunu‟nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerine tabidir. Gelir Vergisi Kanunu‟nun 

37 nci maddesinin 4 numaralı bendinde  “gayrimenkullerin alım, satım ve inşa 

işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden” elde ettikleri kazancın vergiye tabi 

olduğu açılanmaktadır.  

 

Kendi arsası üzerine inşaat yapıp satan şahısların, bu işi arızi olarak 

yapmışlarsa, G.V.K. geçici madde 56/D fıkrası hükmüne göre,   bu iş mutad halini 

almışsa G.V.K. madde 37/4 bendine göre vergilendirmesi gerekmektedir. 

 

 Arsa KarĢılığı ĠnĢaat Yapıp Satanlar 

 

Arsa karşılığı inşaat satışında esas olan müteahhidin konut yada iş yerini 

tamamlayarak alıcıya teslim etmesidir. Topraktan gayrimenkul satışında müteahhit ile 

alıcı arasında bir sözleşme yapılır. Bu sözleşmede fiyat ve diğer şartlar belirlenmekte 

ve bedel peşin veya bir kısmı peşin, kalanı belirli bir vadeye bağlanmaktadır. 

Sözleşme karşılığı tahsil edilen bedellerin tahsil edildiği yıla bakılmaksızın, 

gayrimenkulün teslim edildiği tarihte hasılat olarak kayıtlara alınacaktır.  

 

Örneğin: (X) A.Ş.‟nin inşasına başladığı konutların birini tamamlayıp teslim 

etmek üzere 1999 yılında bir anlaşma yapmış ve 20.000.000.000 TL olan teslim 

bedelinin tamamını peşin almıştır. Konut 2001 yılında tamamlanarak alıcıya teslim 

edilmiştir. Konutun teslimi ile gelir elde edilmiş olur ve 1999 yılında tahsil edilen 

20.000.000.000 TL 2001 yılı hasılatına dahil edilerek vergilendirilir.  
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 Parsellenerek Satılan Arsalar 

Gelir Vergisi Kanunu‟nun 37 inci maddesinin 6 numaralı bendi hükmüne göre; 

“Satın alınan veya trampa yoluyla iktisap alınan arazinin iktisap tarihinden 

itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu süre içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen 

veya tamamen satılmasından elde edilen kazançlar” ın ticari kazanç olduğu 

açıklanmaktadır. Bu madde hükmüne göre, 20.04.1998 tarihinde satın alınan bir 

araziyi 5 yıl geçmeden 20.04.2001 tarihinde parselleyerek, bir kısmını veya 

tamamının satışı halinde, satıştan elde edilen kazanç ticari kazanç sayılmakta ve 

2002 yılı Mart ayında Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. 

 

Bu durumda parsellenme 5 yıllık müddetin bitiminden sonra yapılırsa, faaliyet 

ticari sayılmamakta ve vergi alışı mütalaa edilmektedir.  

 

i. Gayrimenkullerle Ġlgili Vergi Avantajları 

1. Yatırım Ġndirimi 

              Yatırım indirimi müessesesine ilişkin düzenleme 1963 yılında 202 sayılı 

kanunla ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‟na 36‟ncı maddeyi izleyen Ek 1-6‟ncı 

maddeler eklenmek suretiyle belirlenmiştir. 

 

 Genel olarak yatırım indirimi müessesesi vergisel teşvikler içinde belki de 

en önemlisi ve en fazla uygulananıdır. Amacı, kalkınma planları ve yıllık 

programlarda belirtilen ve Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından 

ortaklaşa tespit edilen konularda özel sektör tarafından yapılacak yatırımları 

özendirmek ve bu yolla kalkınmanın hızlandırılmasına katkıda bulunmaktır. Anılan 

müessese Gelir Vergisi Kanunu‟nda düzenlenmiş olmakla beraber işleyiş olarak ilgili 

dönemde yapılmış veya yapılacak yatırım harcamalarının belirli bir oranını o dönem 

gelir veya kurumlar vergisinden istisna etmektedir. Gelir Vergisi Kanunu‟nda yer alan 

bu vergi müessesesi Maliye İdaresi ve Devlet Planlama Teşkilatı ile Hazine 

Müsteşarlığı‟nca çıkarılan Tebliğlerle yönlendirilmiştir. Vergi mevzuatımıza 202 sayılı 

Kanunla giren bu müessese daha sonra 2361, 2970, 3239, 3326, 3380, 3689,3946 

ve 4108 sayılı Kanunlarla değişikliklere uğramış ve en son 4369 sayılı Kanunla bu 

günkü halini almıştır. 
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Yatırım Ġndiriminden Yararlanma KoĢulları : 

Yatırım indiriminden yararlanacak olanların yerine getirmeleri gereken 

koşullar, Gelir Vergisi Kanunu‟ nun Ek 2‟nci maddesinde ve Yatırımlarda Devlet 

Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkındaki Karar‟ ın uygulanmasına ilişkin 

2001 / 1 no‟ lu Tebliğ‟ de  sayılmıştır. Söz konusu indirimden yararlanacak 

mükellefler bu koşulların tamamını yerine getirmek zorundadır. Koşullardan herhangi 

birinin yerine getirilmemesi durumunda yatırım indirimi uygulamasından 

yararlanılamaz. 

 

Bu koşullar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır ;  

1. İndirimin uygulanacağı ticari ve zirai kazanç bilanço esasına göre tespit 

edilmiş olmalıdır. 

 

2. Yatırımlar, kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilenlerden Maliye 

Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken seçilen sektörler veya 

konularda yapılmalıdır. 

 

3. 2002 yılı için;  yapılan yatırım tutarı ticari ve sınai yatırımlarda en az 180 

milyar, zirai yatırımlarda  en az 36 milyar lira olmalıdır. Kalkınmada öncelikli 

yörelerde bu tutarların yarısı dikkate alınır.  

 

Bir yatırımın Teşvik belgesine bağlanabilmesi için ise ;  asgari  sabit 

yatırım tutarının , Normal yörelerde ve gelişmiş yörelerde 400 milyar; 

Kalkınmada öncelikli yörelerde ise 200 milyar Türk Lirası olması 

gerekmektedir. ( 2001 / 01 no‟ lu Tebliğ, Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında Karar Sayı :  2002/4367) 

 

4. Teşvik Belgeli yatırımlarda ; Yatırıma başlamadan önce Hazine 

Müsteşarlığı‟na başvurularak gerekli bilgi ve belgelerin tevdi edilmiş ve 

yukarıda belirtilen şartların mevcudiyeti tasdik edilerek Yatırım Teşvik Belgesi 

verilmiş olmalıdır.  

 

5. Yatırım, tasdik edilmiş bulunan şartlar ve süreler dahilinde yapılmış olmalıdır. 
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Yatırım Ġndiriminin BaĢlangıcı ve Uygulama Süresi : 

Yatırım indiriminin uygulanmasına, yatırım teşvik belgesinin alındığı tarihte 

beyanname verme süresi geçmemiş hesap döneminden itibaren başlanır ve 

indirimden yararlanılacak miktara ulaşıncaya kadar devam olunur. Yatırım Teşvik 

Belgesi aranmaksızın yapılan yatırımlarda yatırım indirimi , harcamanın yapıldığı yıl 

kazancından başlayarak uygulanır.  

 

Her yatırım için faydalanılacak indirim tutarı, o yatırım içerisinde yer alan 

indirimden yararlanılabilecek aktif kıymetlerin değerleri toplamına, Yatırım Teşvik 

Belgesinde yer alan indirim oranının uygulanması suretiyle hesaplanır. 

 

Endeksleme  

          Yatırım indirimi, yatırım harcamalarının yapıldığı yıl kazançlarına 

uygulanmaktadır. 

 

Gelir Vergisi Kanunu‟nun geçici 43‟üncü maddesi ile getirilen endeksleme 

uygulaması uyarınca, herhangi bir yıl kazancın yeterli olmaması nedeniyle ertesi yıla 

devreden yatırım indirimi hakkı, izleyen yılın sonunda beyannamede indirim konusu 

yapılırken, bu yılın yeniden değerleme oranı kadar artırılarak dikkate alınır. 

 

  Öngörülen Yatırım Ġndirimi : 

4369 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‟nun 

yatırım indirimi ile ilgili Ek 1 inci maddesinde değişiklik yapılarak, mükelleflere cari 

vergilendirme döneminde yaptıkları yatırım harcamalarına ilaveten, izleyen 

vergilendirme döneminde yapmayı öngördükleri yatırım harcamalarını da cari yılın 

gelir veya kurumlar vergisi hesabında kazançtan indirilebilme imkanı sağlanmıştır. 

 

Söz konusu imkan, G.V.K.‟ na 4369 sayılı Kanun‟ la eklenen geçici 50 .nci 

madde uyarınca 01.01.1999 tarihinden sonra yatırım teşvik belgesine bağlanmış olan 

yatırım harcamaları için uygulanmak üzere 01.01.1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
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Örneğin; 

 (B) A.Ş. Nisan 2002 ayında verdiği kurumlar vergisi beyannamesinde 600 

milyar kurum kazancı beyan etmiş ve 2001 yılında gerçekleşen 300 milyar lira yatırım 

harcamasının yanında 2002 yılında yapılması planlanan harcama tutarı (öngörülen 

yatırım harcaması) 200 milyar lira olarak tespit edilmiştir. Yatırım teşvik belgesinde 

bu kuruma tanınan indirim oranı % 100‟dür. 

 

Bu durumda beyannamede kurumlar vergisinin hesabında dikkate alınacak 

yatırım indirimi tutarı: 

 

Beyan edilen kurum kazancı 600 milyar TL 

2001 yılında gerçekleĢen yatırım tutarı  300 milyar TL 

2002 yılında yapılması öngörülen yatırım tutarı 200 milyar TL 

Yararlanılabilecek yatırım indirim tutarı 500 milyar TL 

 

(B) A.Ş. kurum kazancının yeterli olması nedeniyle 500 milyar tutarındaki 

yatırım indiriminin tamamını vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilecektir. 

 

Stopaj uygulaması  

23.11.2000 tarih ve 4605 sayılı Kanunla GVK‟ nun 94-6-b-ii maddesi 

30.11.2000 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilerek yatırım indiriminin stopaja 

tabi olduğu hükmü getirilmiştir.  Ayrıca ; 2000 / 1689 sayılı Bakanlar Kurulu Karar‟ı ile 

08.12.2000 tarihinden geçerli olmak üzere  stopaj oranı % 15 ten % 18 e çıkarılmıştır.  

 

 Yeniden Değerleme 

    Yeniden değerleme genel olarak, bilançonun aktifine dahil bulunan 

amortismana tabi sabit kıymetlerin değerlerinin belirlenen oranlara göre 

güncelleştirilmesini ifade etmektedir.  
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Yeniden değerleme uygulaması şüphesiz bilançoyu güncelleştirmekte ve 

zenginleştirmektedir. Ancak, yeniden değerlemeyi cazip kılan husus bu uygulamanın 

mükelleflere sağladığı vergisel avantajlardır. Bunlardan birisi yeniden değerleme 

neticesinde oluşan fonların sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz sermaye 

artırımı imkanı, diğeri ise sabit kıymetlerin yeniden değerlenmiş kıymetleri üzerinden 

itfa edilmesi imkanı, diğer ifade ile aynı sabit kıymet üzerinden daha fazla 

amortisman ayırma imkanıdır. 

 

Sabit kıymetin yeniden değerleme sonrasındaki net değeri ile yeniden 

değerleme öncesindeki net değeri arasındaki fark özel bir fon hesabından 

tutulacaktır. Bu fon kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sermayelerine ilave 

edilebilir. 

 

Yeniden değerleme neticesinde oluşan fonların sermayeye ilave dışında 

başka bir muameleye tabi tutulması (başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden 

çekilmesi) durumunda ilgili dönem matrahına ilave edilecektir.  

 

Gelir vergisi mükellefleri açısından ise YDDAF‟ nu sermayelerine ilave etme 

imkanı bulunmamaktadır.  

 

Yeniden değerleme müessesesinin sağladığı diğer ve önemli bir vergisel 

avantajda yeniden değerlenmiş değerler üzerinden amortisman ayırma imkanıdır. 

Binalar ve araziler dışında yeniden değerleme tabi tutulan sabit kıymetler yeni 

değerleri üzerinden amortismana tabi tutulurlar. 

 

Bina, arsa ve arazi için değerlenmiş tutar üzerinden amortisman ayırma imkanı 

yoktur. Bu kıymetler aktife ilk alındıkları tarihteki değerleri üzerinden amortismana 

tabi tutulurlar. Ayrıca daha sonraki yıllarda bu kıymetlerin maliyetine eklenen değerler 

de yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olsalar bile, aktife alındıkları değer üzerinden 

amorti edilirler.  
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Yukarıda bahsedildiği üzere, yeniden değerleme müessesesi mükelleflere 

birtakım vergisel avantajlar sağlamaktadır. Ancak son yıllarda uygulanmaya 

başlanmış olan finansman giderlerinin kısıtlanması uygulaması kapsamı dışında 

kalabilmek için kanunda yeniden değerleme yapılmaması gerektiği belirtilmiştir.  

 

Mükellef içinde bulunduğu yılda gider kısıtlaması kapsamı dışında kalma 

yönünde tercih kullanırsa yeniden değerleme yapılmaması durumunda ayrılacak 

amortisman tutarı kadar amortisman ayırabilecektir. Gider kısıtlaması yönünde tercih 

kullanılması durumunda ise, önceki yıllarda eksik amortisman ayırmış olsa dahi 

yeniden değerleme yapılması durumunda ayrılacak amortisman tutarı kadar 

amortisman ayırabilecektir. 

 

 Maliyet Bedeli Artırımı 

 Maliyet bedeli artırımı enflasyon nedeniyle oluşan değer kayıplarını 

gidererek, elden çıkarma aşamasında oluşan fiktif karların vergilenmesini önlemektir. 

Bunu sağlamak için iktisadi kıymetlerin maliyet bedelleri aktife alındıkları ve elden 

çıkarıldıkları yıllar hariç olmak üzere yeniden değerleme oranları esas alınarak 

kümülatif esasa göre artırılmaktaydı. 

  

 03.07.2001 tarih ve 24451 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren 4684 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle,  maliyet bedeli artırımı uygulamasında 

değişikliğe gidilmiş ve gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde, bu iktisadi 

kıymetlerin maliyet bedeli, bunların elden çıkarıldıkları ay hariç olmak üzere Devlet 

İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında 

artırılarak kazancın tespitinde dikkate alınacaktır. 
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 Gayrimenkul alım satımı ile devamlı olarak uğraşan mükelleflerin maliyet 

bedeli artırımı uygulamasından yararlanamayacakları Gelir Vergisi Kanunu‟nun 38. 

maddesinin son fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Ancak mükellefler inşaat 

yapımına tahsis ettikleri arsa ve arazileri için maliyet bedeli artırımı uygulamasından 

yararlanabileceklerdir. Mükelleflerin inşaat yapımına tahsis ettikleri arsa ve arazilerin 

iktisap tarihinden itibaren iki tam yıl süreyle aktiflerinde kalmış olması gerekmektedir. 

İki tam yıl süre ile işletme aktifinde yer alan arsa ve arazilerin inşaat yapımına tahsis 

edilmesi halinde bu arsa ve arazilerin maliyet bedeli inşaatın bitim tarihine kadar 

geçen süre için, inşaatın tamamlanmasından önce satışı yapılan gayrimenkuller için 

ise bunların elden çıkarıldıkları ay hariç olmak üzere satışın yapıldığı tarihe kadar 

maliyet bedeli artırımı uygulaması yapabilecektir. Eskalasyon yapılırken Devlet 

İstatistik Enstitünce belirlenen toptan eşya endeksindeki satış oranı dikkate 

alınacaktır. 

 

 Yenileme Fonu 

        Vergi mevzuatında işletmelerin, işletme içi yatırımlarını teşvik etmek 

amacıyla çeşitli teşvikler öngörülmektedir. Bunlardan biride yenileme fonu 

uygulamasıdır. Vergi Usul Kanunu‟nun “ Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 

satılması ” başlıklı 328. maddesinde, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması 

halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki farkın 

kar ve zarar hesabına geçirileceği belirtilmiştir. Ancak aynı madde de bu kıymetlerin 

satışı halinde elde edilen karın, bir takım şartların varlığı halinde, satın alınacak 

iktisadi kıymetlerin yenilenme giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere üç yıl 

süre ile pasifte tutulabileceği belirtilmektedir. Benzer düzenleme mezkur kanunun 

329. maddesinde hasara uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili olarak da 

yer almaktadır.  
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Bu açıklamalara göre, yenileme fonunu şu şekilde tanımlayabiliriz;  

 

Yenileme fonu, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması veya 

tamamen veya kısmen hasara uğraması halinde, satıĢ bedeli veya alınan 

sigorta tazminatı ile bu kıymetlerin kayıtlı değerleri arasındaki olumlu farkın, 

kar-zarar hesabına aktarılmak yerine, yeni satın alınacak aynı neviden iktisadi 

kıymetlerin amortismanlarına mahsup edilmek üzere üç yıl süre ile pasifte 

tutulmasını sağlamaya yönelik bir imkandır. 

 

VUK’ nun 328 ve 329. maddeleri dikkate alındığında, yenileme fonu ayırmak 

için gerekli olan Ģartlar : 

 

- Bilanço esasında defter tutulması gerekir. 

- Satılan kıymet amortismana tabi bir iktisadi kıymet olmalıdır. 

- Satılan iktisadi kıymetin yenilenmesinin zaruri bulunması veya işletmeyi 

yönetenlerce bu konuda karar verilerek teşebbüse geçilmiş olması gerekir. 

- Satın alınacak iktisadi kıymet satılan iktisadi kıymetle aynı neviden olmalıdır. 

 

 TeĢvikli Yatırımlarla ilgili Avantajlar 

 

Ülkemizde yatırımları teşvik tedbirleri  1927 yılında İzmir‟de yapılan birinci 

iktisat kongresinde alınan kararlarla, özel sektöre önem veren bir kalkınma stratejisi 

olarak uygulanmaya başlanmıştır. 

     

Bu amaçlar bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, sermayeyi tabana 

yaymak, istihdam yaratmak, katma değeri yüksek ileri ve uygun teknolojileri 

kullanmak ve uluslararası rekabet gücünü sağlamak üzere pek çok kanun, bakanlar 

kurulu kararları ve tebliğler yayımlanmıştır. 
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Temel kanunlar, teşvik  tedbirlerini düzenleme görevini Bakanlar Kurulu‟na 

vermiştir. Bu konuda yapılan son düzenleme 2000/1821 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıdır. 200/1821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 18.01.2001 tarihinden itibaren 

yürürlüğe girmek üzere yeni düzenlemeler getirilmiş, bu kararın uygulanmasına 

yönelik olarak da Hazine Müsteşarlığı tarafından 18.02.2001 tarihinde 2001/1 sayılı 

tebliğ çıkarılmıştır.  

 

 18 Ocak 2001 tarih ve 24291 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 2000/1821 sayılı “ Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu 

Hakkındaki Karar ” la,  yatırımlara sağlanacak destek unsurları yeniden belirlenmiştir. 

 

Karar‟da, yatırımlara sağlanacak destek unsurları beş tür olarak, aşağıda yer 

aldığı şekilde belirtilmiştir. 

- Gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnası, 

- Yatırım indirimi, 

- Katma değer vergisi istisnası, 

- Vergi, resim ve harç istisnası, 

- Fon‟dan kredi tahsisi. 

 

 Yukarıda yer alan destek unsurlarından yararlanabilmek teşvik belgesi şartına 

bağlanmıştır.  Ancak yatırımın, yatırım teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari 

yatırım tutarının: 

- Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda 600 milyar Türk Lirası, 

- Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 milyar Türk Lirası, 

- Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 200 milyar Türk Lirası 

 

Kararname‟de yer alan teşviklerden ilk dördü vergisel teşvikleri oluşturmaktadır. 

Bu teşviklerle ilgili genel esaslar aşağıda açıklanmıştır. 
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Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Ġstisnası 

 

 Bu istisnadan yararlanabilmek için (Müsteşarlıktan teminat karşılığında çekme 

izni ile ithal edilenler hariç) makine ve teçhizatın teşvik belgesi eki listede yer alması 

ve yatırım teşvik belgesine bağlanması gerekmektedir.  

 

Yatırım Ġndirimi 

 

 Gelir Vergisi Kanunu‟nun Ek 1-6 maddelerinde düzenlenmiş olan yatırım 

indirimi önemli bir vergisel teşviği oluşturmaktadır. Teşviğin uygulanmasını Hazine 

Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı ortaklaşa yürütmektedir. 

 

Katma Değer Vergisi Ġstisnası 

 

Teşvik belgesine dayalı olarak yeni inşa edilen binalarda Katma Değer Vergisi 

İstisnası kaldırılmıştır. Ancak İnşaat için satın alınan asansör, havalandırma, ısıtma, 

seyyar gezer vinç gibi bütünlük arz eden tesis ve makinalar global listede yer alması 

koşulu ile Katma Değer Vergisi İstisnasından yararlanır.  

 

Bu teşvik tedbiri daha önce, teşvik belgesine bağlanmış sabit kıymetlerin yurt 

içinden veya yurt dışından temin edilmesine göre farklı uygulanmakta idi. Teşvik 

belgesine bağlanmış yatırımlarla ilgili olan sabit kıymetlerin ithal edilmesi halinde 

vergi ertelemesinden yararlanılıyordu. Yurt içinden temin edilenlerde ise, makine 

üretimini özendirmek amacıyla, yatırımcının global listeden yurt içinden temin ettiği 

makine ve teçhizatın belirli bir oranı yatırımcıya koşulsuz ve karşılıksız iade 

ediliyordu. 

 

4369 sayılı Kanunla 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu‟nun 13‟ncü 

maddesinde yapılan değişiklikle 1 Ağustos 1998 tarihinden itibaren, teşvik belgesine 

haiz yatırımcıların teşvik belgesi kapsamında yapacakları makine ve teçhizat ithal ve 

yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir. Aynı istisna, teşvik 

belgesinin veya teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir işlemlerinde 

de uygulanacaktır. 
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Vergi, Resim ve Harç Ġstisnası 

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşvik fonu Hakkında kararın uygulanmasına 

ilişkin çıkarılan 2001/1 no‟lu tebliğinde hangi işlem ve kağıtların damga vergisi ve 

harçtan istisna olduğu belirtilmiştir. Yatırımlarda vergi,resim ve harç istisnasından 

yararlanabilmek için; 

 

- Yatırımın teşvik belgesi kapsamında olması, 

- İhracat ve döviz kazandırma taahhüdünde bulunulması, 

- Yatırım teşvik belgesi üzerinde vergi, resim ve harç istisnasının yer alması, 

gerekmektedir. 

 

Söz konusu tebliğde yer alan düzenlemeye göre; yatırımcının, yatırımın 

tamamlanmasını müteakip 2 yıl içinde 10.000 ABD Doları tutarında ihracat 

yapacağına dair taahhütte bulunması kaydıyla; 

- Şirket kuruluşu, 

- Yatırım termin süresi içinde kalınmak kaydıyla teşvik belgesinde öngörülen öz 

kaynak tutarını geçmemek üzere sermaye artırımı, 

- Teşvik belgesinde öngörülen yabancı kaynak tutarını geçmemek üzere bir yıl 

ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden ya da yurt dışından sağlanacak yatırım 

kredilerinin alınması ve geri ödenmesi, 

- Teşvik belgeli yatırıma ilişkin gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni 

sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescili, 

İşlemleri ve bu işlerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar, damga vergisinden ve 

harçlardan istisnadır. 

 

Fondan Kredi Tahsisi 

  Yatırımlara sağlanan diğer bir teşviği fondan kredi tahsisi oluşturmaktadır. 
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2000/1821 sayılı Karar‟da da destek unsurları arasında sayılan ve yatırımların 

teşvikinde verilecek bu krediler, 98/10755 sayılı karar çerçevesinde oluşturulmuş 

olan “ Yatırımları Teşvik Fonu ” ndan karşılanacaktır. 

 

 Gayrimenkul SatıĢ Kazancının Vergiden Ġstisna Olması 

- ġirketlerde,  

  Kurumlar Vergisi mükellefleri aktiflerinde kayıtlı gayrimenkullerinin; 

 En az iki yıl aktifte kayıtlı olması, 

 Gayrimenkul ticareti ile uğraşılmaması  

 Satış bedelinin, satışın yapıldığı hesap dönemini takip eden ikinci hesap 

döneminin sonuna kadar tahsil edilmesi ve, 

 Satıştan doğan kazancın sermayeye eklenmesi koĢulu ile,  

      Gayrimenkul satış kazançları, kurumlar vergisinden müstesna tutulmuş 

bulunmaktadır. 

     Ancak Kurumlar Vergisinden istisna olunan bu kazanç nedeniyle 

mükellefler %10 stopaj ödemek durumundadır.  

 

- ġahıslarda, 

Gayrimenkulün, iktisap edinme tarihinden itibaren 4 yıl içinde satılması halinde 

kazanç, gelir vergisine konu olmaktadır. Ancak 4 yıl geçtikten sonra yapılan satışların 

kazançları, tutarı ne olursa olsun gelir vergisinden istisnadır. (GVK geçici md. 56/D-6) 

 

Satış kazancının hesaplanmasında, iktisap edildiği ay ve elden çıkartıldığı ay 

hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce (DİE) belirlenen toptan eşya fiyat 

endeksindeki (TEFE) artış oranında artırılarak bulunan artırılmış iktisap bedeli, 

maliyet bedeli olarak dikkate  alınacak, satış bedeli ile kıyaslanmak suretiyle bulunan 

satış kazancının, 3.500.000.000 lirayı aşan kısmı gelir vergisine konu edilecektir. 

3.500.000.000 liranın altında kalan kazançlar ise vergilendirilmeyecektir.  
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 KDV Uygulaması 

Teslim ve hizmetlerde KDV matrahına ilişkin Kanunun 20. maddesinde; 

       “ Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlerin karşılığını teşkil eden  

bedeldir. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut 

bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun 

alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile 

temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder. ”   

Maddede belirtildiği üzere teslim edilen mal karşılığında alıcı tarafından 

borçlanılan bedel KDV‟nin matrahını teşkil eder. Yani mal alım satımında KDV‟nin 

matrahı satıcı ile alıcı arasında serbestçe anlaşılan ve sözleşmede belirtilen mal 

bedelidir. 

Bedelin TL olarak belirlendiği topraktan gayrimenkul satışlarında, müteahhit ile 

alıcı arasında yapılan sözleşmeye istinaden, müteahhit tarafından teslim edilecek 

gayrimenkul karşılığında alıcının yüklendiği tüm borçlar bu işlemdeki KDV matrahını 

teşkil edecektir. Taraflar arasında serbestçe belirlenen bu bedel, tahsilat şekline 

bakılmadan, tahakkuk edecek KDV‟nin matrahını teşkil edecektir. 

 

Konuya bir örnekle açıklık getirelim :  

1997 yılında (A) AŞ bir şahıs ile inşasına başladığı villalardan birini 

tamamlayıp teslim etmek üzere anlaşmıştır. Bu sözleşmede KDV hariç satış bedeli 

30 milyar TL olarak öngörülmüş ve bu bedelin 10 milyar TL‟nin 1997 yılının, 10 milyar 

TL‟nin 1998 yılının ve kalan 10 milyar TL‟nin de 1999 yılının 15 eylül günlerinde tahsil 

edilmesi öngörülmüştür. Villa 20 Temmuz 1999 tarihinde teslim edilmiştir. 

 

Bu sözleşmede (A) AŞ villayı sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak 

yapıp, bu şahsa teslim etme borcunu, alıcı olan şahıs da bu villa karşılığında belli bir 

tutarda (30 milyar) para borcunu yüklenmişlerdir. Bu durumda KDV‟nin matrahı bu 

teslim karşılığı alıcının yüklenimi olan 30 milyar TL‟dir.  KDV villanın alıcı şahsa 

teslim edildiği 20 Temmuz 1999 tarihinde doğar. (A) AŞ bu tarihte bu işlemin matrahı 

olan 30 milyar TL üzerinden KDV hesaplayarak müteakip ayın 25‟ine kadar beyan 

edip ödeyecektir. 



 

 

 

55 

 

 

 

 

KONUT ĠSTĠSNASI 

 Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut  Teslimleri 

 14.08.1998 tarih ve 69 seri nolu KDV Genel Tebliğinde aşağıdaki hususlar 

belirtilmiştir. 

  

Konut teslimlerinde katma değer vergisi istisnası, net alanı 150      

metrekareye kadar konutlar için 31/12/1997 tarihinie kadar uygulanmıştır. Sürenin 

dolması nedeniyle 01/01/1998 tarihinden itibaren vergiye tabi tutulan bu teslimler,    

% 1 vergi oranı kapsamına alınmıştır. 8 

 

Bu defa 4369 sayılı Kanunun 60‟ ıncı maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 17 /4 

üncü maddesine eklenen (k) bendinde, sadece konut yapı kooperatiflerinin üyelerine 

yapacakları konut teslimleri 01/08/1998 tarihinden itibaren istisna kapsamına alınmış 

bulunmaktadır. Bu istisna sürekli olup, istisnanın uygulanması bakımından 

kooperatifler tarafından teslim edilen konutların net alanına ilişkin bir sınırlama söz 

konusu değildir. 

 

4369 sayılı Kanunla getirilen istisna sadece konut yapı kooperatiflerinin 

üyelerine yapacağı konut teslimlerine münhasırdır. Katma Değer Vergisi Kanununun 

1 inci maddesi kapsamına giren diğer konut teslimlerinde; net alanı 150 

metrekareden küçük olan konutlar için % 1, büyük olanlar için % 18 oranında vergi 

uygulanmasına devam edilecektir. 

 

 Konutlara ĠliĢkin ĠnĢaat Taahhüt ĠĢleri 

3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 15 inci madde ile 4369 sayılı Kanunun 

yayımlandığı tarihten önce bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak; konut 

yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri ile sadece 150 metrekareyi 

aşmayan konutlara münhasır olmak üzere kanunla kurulmuş sosyal güvenlik 

                                                 
8
 02/01/1998 tarihli ve 23218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27/12/1997 tarihli ve 97/10465 sayılı Bakanlar   

   Kurulu Kararı 
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kuruluşları  ve belediyelere yapılan inşaat taahhüt işleri 01/01/1998 tarihinden geçerli 

olmak üzere katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 

 

 

 

   

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO), gayrimenkuller ile gayrimenkule dayalı 

sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyü işleten ve gayrimenkule dayalı 

projelere yatırım yapan sermaye piyasası kurumlarıdır. GYO‟larının organize, 

denetim altında ve halka açık olarak faaliyette bulunmaları nedeniyle devlet 

tarafından sağlanan bazı vergisel teşvikler bu tip ortaklıkların sayılarının artmasına 

vesile olmuştur. 

   

GYO‟ların halka açılırken belirli bir portföye sahip olması amaçlandığından, ya 

ani usulde kurulabilirler ya da mevcut şirketlerin esas sözleşmelerini Sermaye 

Piyasası Kanun ve tebliği hükümlerine göre değiştirmeleri sonucu GYO‟larına 

dönüşebilirler. 

   

GYO‟larına büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin finansmanına kaynak 

sağlamaları ve yatırımcıların gayrimenkul yatırımlarına yönelmelerine öncülük ettikleri 

için bazı vergi avantajları tanınmıştır. 

  

Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 8/4-d maddesine göre gayrimenkul yatırım 

ortaklıklarının kazançları Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir. 217 seri nolu Gelir 

Vergisi Tebliği ile Kurumlar Vergisinden istisna edilen edilen kazançlar geçici 

vergiden de istisna olduğu hüküm altına alınmıştır. 

  

Dağıtım şartlarına bağlı olmaksızın gayrimenkul yatırım ortaklıklarının 

kazançları G.V.K.‟nun 94/6-a-i maddesi uyarınca gelir vergisi stopajına tabi 

tutulmuştur. Ancak 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile stopaj oranı % 0 olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

7- GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA VERGĠLENDĠRME 
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Maliyet Bedeli 

Vergi Usul Kanunu‟nun  296 ncı maddesinde “İktisadi işletmelere dahil 

bilimum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir” denilmektedir. Ayrıca, 

gayrimenkullerde maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka, Mevcut bir binanın 

satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler, kanunun 

270 nci maddesine göre maliyet bedeline eklenmesi gerekmektedir. 

 

Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile emlak alım, 

satım vergilerini, maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında 

göstermekte mükellefler serbesttirler. İnşa edilen binalarda inşa giderleri, satın alma 

bedeli yerine geçer. 

 

Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü genişletmek 

veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, 

gayrimenkulün maliyet bedeline eklenir. 

 

Gayrimenkuller için yapılan giderler hem tamir, hem de kıymet artırma 

giderlerinden terekküp ettiği takdirde, mükellef bu giderlerden maliyet bedeline 

eklenecek kısmı ayrı göstermek mecburiyetindedir. (VUK Md. 272) 

 

 Emsal Bedel 

SatıĢa Konu Olması Halinde : 

Vergi Usul Kanunu‟nun 267 nci maddesinde emsal bedel “gerçek bedeli 

olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilmeyen bir malın, değerleme 

gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer” olarak tanımlanmış 

ve bu şekilde tanımı yapılan emsal bedelin ortalama fiyat esası, maliyet bedeli esası 

ve takdir esası usulleri dikkate alınmak suretiyle belirleneceği açıklanmıştır.  

 

 

 

8- VERGĠ USUL KANUNUNDA YER ALAN GAYRĠMENKULLERLE ĠLGĠLĠ     

    DEĞERLEME HÜKÜMLERĠ 
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Maliyet bedeline göre emsal bedelin belirlenmesi sırasında bazı hususlara 

dikkat etmek gerekmektedir. Bunların en önemlisi mükellefçe belirlenen maliyet 

bedelinin gerçek duruma ve yasal  kayıtlara uygunluğunun tespit edilmesidir. Amaç, 

değerlemeye konu kıymetin değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran 

haiz olacağı değeri saptamak ve bu şekilde vergilemenin gerçek ve gerçeğe en yakın 

miktarlar üzerinden yapılmasını sağlamak olduğuna göre, mükelleflerce belirlenen 

maliyet bedelinin doğru olup olmadığının araştırılması zorunludur. Yapılan araştırma 

sonunda mükelleflerce maliyet bedelinin gerçek değerler doğrultusunda tespit 

edilemediğinin belirlenmesi halinde, gerçek maliyetin tespiti yoluna gidilebilir. Gerçek 

maliyetin belirlenememesi durumu sözkonusu olur ise emsal bedeli, takdir esasına 

göre saptamak mümkündür. 

 

Kiralanması Halinde : 

 

Gayrimenkul sermaye iradının belirlenmesinde bir ölçü olan Emsal Kira Bedeli, 

Gelir Vergisi Kanununun 73 üncü maddesiyle düzenlenmiştir. GVK‟nın 73 ncü 

maddesine göre, emsal kira bedeli bina ve arazi ile mal ve haklarda ayrı ayrı 

belirlenir. Yetkili özel makam veya mahkeme, kira mevzuatına göre kira takdir veya 

tespit etmeye yetkili makamlardır. Böyle bir makam yoksa  o bina  için kira takdiri 

veya tespiti yapılmamışsa, emsal kira bedeli VUK‟a göre vergi değerinin %5‟idir. 

VUK‟un 268 nci maddesine göre vergi değeri, bina ve arazinin Emlak Vergisi 

Kanunu‟nun 29. maddesi ve aynı maddede sözü edilen “Emlak Vergisine matrah 

olacak vergi değerinin takdirine ilişkin tüzük ”  hükümlerine göre saptanan değerdir.  

 

Ancak, herhangi bir nedenle sözkonusu gayrimenkul için mahkemece kira 

takdiri veya tespiti yapılmış ise, takdir veya tespit olunan kira bedeli üzerinden işlem 

yapılır. Emsal kira bedeli esası, kiraya verilen gayrimenkullerin kira bedellerinin belli 

bir tutarın altına inmemesi gerektiği anlayışına dayanmaktadır. Böylelikle tarafların 

muvazaalı şekilde kira akdi yapmaları ve vergi kaçırmaya teşebbüs etmelerinin 

önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.  
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Bu hükümler uyarınca binaların vergi değeri önce, emsal binanın normal alım 

satım bedeline göre, bu suretle vergi değeri bulunamadığı takdirde maliyet bedeli, 

bunun da mümkün olmaması halinde ortalama gelir bedeli ölçüleri kullanılarak 

hesaplanmaktadır. 

 

 

 

 

   Yabancı gerçek kişilerin Türkiye‟de taşınmaz mal edinmesi ve sınırlı ayni 

haklardan yararlanması mütekabiliyet esasına dayanmaktadır. Bu ikili anlaşmalar 

çerçevesinde Türkiye‟de taşınmaz mal edinmek isteyen yabancıların, taşınmaz 

mallarının, 

 

- Köy sınırları içinde yer almaması, (Tapu Kanunu md. 35 ile Köy kanunu md. 87) 

- Askeri alan dahilinde olmaması, (2565 sayılı yasak bölgeler ve güvenlikli 

bölgeler kanunu) 

 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- YABANCILARIN DURUMU 
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