
1- İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 08/07/2013 tarih ve 39044742-KDV.17 996 

sayılı özelgesinde;  

            “ İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, gayrimenkul kiralaması faaliyeti ile iştigal 

eden şirketinizin aktifinde iki tam yıl süre ile bulunan bir taşınmazın satışında katma değer 

vergisi istisnası uygulanıp uygulanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. 

...   

            Ancak, istisna hükmü, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, 

bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz teslimleri için geçerli olmadığından, 

taşınmazların ticaretini yapan kurumlar ile mülkiyetlerindeki taşınmazları ticari bir 

organizasyon içinde satan belediyeler ve il özel idarelerinin bu istisnadan faydalanmaları 

mümkün değildir." denilmektedir. 

            Buna göre, satışa konu edilecek taşınmazın şirket faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis 

edilmiş bir taşınmaz olması kaydıyla söz konusu satış işlemi KDV den istisna olacaktır. 

Ancak söz konusu taşınmazın şirket faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş bir taşınmaz 

olmayıp şirketinizin faaliyet konusu olan kiralamalarda kullanılan taşınmazlardan olması 

halinde söz konusu satış işlemi KDV ye tabi olacaği, ” 

         

2- Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 04/07/2013 tarih ve 84974990-130[2012-1-17-

5]-671 sayılı özelgesinde;  

              “ İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Büyükşehir Belediyesi tarafından 

şirketiniz lehine tesis edilen irtifak hakkına konu olan ve şirketiniz tarafından üçüncü bir 

kişiye kiralanan taşınmazın bir kısmının, ... Büyükşehir Belediyesine devredilmesi halinde, bu 

işlemin Kurumlar Vergisi ile Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hakkında 

bilgi istenilmektedir. 

                        … 

Buna göre, ... Belediyesi tarafından şirketiniz lehine tesis edilen 49 yıllık irtifak 

hakkının tapuya tescil edilmesi nedeniyle taşınmaz olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 

Ancak, şirketiniz faaliyet konuları arasında inşaat işleri ile kiralama faaliyetinin bulunması ve 

söz konusu taşınmazın da kiraya verilmek suretiyle değerlendirilmesi nedeniyle, taşınmaz 

ticareti ile uğraşan şirketinizin söz konusu satıştan elde edeceği kazancın 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında 

kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir. 

                … 

                Buna göre; şirketiniz faaliyet konuları arasında inşaat işleri ile kiralama 

faaliyetinin bulunması ve söz konusu taşınmazın da kiraya verilmek suretiyle 

değerlendirilmesi nedeniyle, taşınmaz ticareti ile uğraşan şirketinizce bu taşınmazın satışı 

genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi olup, bu işlemin KDV Kanununun 17/4-r maddesi 

hükmü uyarınca KDV'den istisna tutulması mümkün bulunmayacağı, ” 

 

3- İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 09/01/2012tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-

KDV.17-80 sayılı özelgesinde;  

  “… 



Buna göre, faaliyetlerinizi yürütmek amacıyla kullandığınız genel müdürlük 

binasının, 29.01.2009 tarihinde boşaltıldıktan sonra 14.07.2009 tarihinde kiraya verilmesi 

bu gayrimenkulün ticari amaçla elde tutulması sonucunu doğurduğundan, söz konusu 

taşınmazın satışı genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi olup, bu işlemin KDV 

Kanununun 17/4-r maddesi hükmü uyarınca KDV'den istisna tutulması mümkün 

bulunmadığı, ” 

 

 

4- İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 28/05/2013 tarih ve 39044742-KDV.17-787 

sayılı özelgesinde;  

“… 

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, Şirketiniz aktifinde kayıtlı bulunan 

taşınmazların kiraya verilmesi, bunların ticari amaçla aktifte bulundurulması olarak 

değerlendirileceğinden, ticari amaçla elde bulundurulan söz konusu taşınmazların tesliminde, 

bu taşınmazların iki yıldan fazla süredir aktifte bulundurulup bulundurulmadığına 

bakılmaksızın, Kanunun 17/4-r maddesindeki istisna hükmünün uygulanması mümkün 

olamayacağı, ” 

 

             

5- Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nca verilmiş 11/02/2012 tarih ve 

B.07.1.GİB.4.06.17.01-2010-14017-51--203 sayılı özelgesi aşağıda yer aldığı gibidir. 

“ İlgide kayıtlı dilekçenizde, 1995 yılında almış olduğunuz işyerinin 2008 yılına 

kadar şirket merkezi olarak kullanıldığı, 2008 yılından itibaren ise kiraya verildiği belirtilerek, 

söz konusu büronun şirket ortağına satılması durumunda kurumlar vergisi ve katma değer 

vergisi açısından yapılacak işlemler hakkında bilgi istenilmektedir. 

…. 

Buna göre, şirketinize ait işyerinin şirket ortağına satılması işlemi; satışa konu 

taşınmaz iki tam yıl süreyle şirketiniz aktifinde kayıtlı olsa dahi faaliyet konularınız arasında 

taşınmaz ticareti bulunduğundan, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesindeki 

istisna kapsamına değerlendirilmeyecek ve genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi 

tutulacağı, ” 

 

6- İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nca verilmiş 05/12/2011 tarih ve 

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2168 sayılı özelgesi aşağıda yer aldığı gibidir. 

“ İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin 2005 yılından bu yana aktifinde 

kayıtlı bulunan gayrimenkulün (...'da bulunan şubesinin bünyesinde yer alan 60 odalı Özel 

Konaklama Belgeli Turistik Otelin) satışından elde edilen kazancın kurumlar vergisinden, bu 

satış dolayısıyla gerçekleştirilecek teslimin de katma değer vergisi (KDV)'den istisna olup 

olmadığı konusunda görüş talep edilmektedir. 

… 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, adı geçen şirketin 2005 yılından itibaren aktifine 

kayıtlı olan ve turistik otel olarak işletilen taşınmazın satışından elde edilen kazancın % 



75'lik kısmının, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendinde belirtilen şartları taşıması kaydıyla kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün 

bulunmaktadır. 

            … 

            Buna göre, turizm ve seyahat acenteliği faaliyetinde bulunan Şirketinizin 2005 

yılından bu yana aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkulün (...'da bulunan şubesinin 

bünyesinde yer alan 60 odalı Özel Konaklama Belgeli Turistik Otelin) teslimi, KDV den 

istisna bulunacağı,” 

 ifadeleri yer almaktadır. 

 


