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ÖZET 
 

[Çiğdem ALP ERDURSUN], [İnşaat Sektöründeki Vergi Denetiminin 

Etkinliği ve Analizi: Ankara İline Yönelik Bir Uygulama], [Yüksek Lisans 

Tezi], [Ankara 2014] 

 

İnşaat sektörü ülkelerin lokomotif sektörü durumunda olup, sektörde 

yaşanan kayıt dışılık oranının fazla olmasından dolayı kavranması zor olan 

sektörde vergi denetiminde etkinliğin sağlanması da oldukça güçtür. 

 

İnşaat sektöründe vergi denetimini yapacak kişilerin konu hakkında bilgi 

sahibi olması denetimde etkinliği artırıcı bir unsurdur. Çalışmamız, sektörel 

denetimin konu hakkında uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılmasıyla aynı 

zamanda daha hızlı ve etkili sonuçların da elde edildiğini göstermiştir. İnşaat 

sektöründe doğru bir şekilde vergilendirme yapabilmek için mükellefin kayıtları 

ile beraber fiili durum tespitinin yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Böylece 

inşaat sektörünün etkin bir şekilde vergilendirilmesinde gerçek mahiyete 

ulaşmak için fiili denetimin oldukça önemli olduğu görülmektedir. Bürokratik 

işlemlerin az oluşuyla, mükelleflerin psikolojik yönden vergi kanunlarına 

uyumunun kolay sağlanması ile beraber gönüllü uyum çalışmalarının vergi 

denetiminde etkinliği sağladığı tespit edilmiştir. Sonuç itibariyle vergi 

denetiminde etkinliğin sağlanmasında mükellefin gönüllü uyum kapsamında 

vergilendirilmesi etkinlik açısından olumlu katkılar yaratmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: 
 
1. İnşaat Sektörü 
2. İnşaat Sektörünün Vergilendirilmesi 
3. Vergilendirmede Gönüllü Uyum 
4. Sektörel Vergi Denetimi  
5. Vergi Denetiminde Uzmanlaşma 



 

ii 
ABSTRACT 

 
[Çiğdem ALP ERDURSUN], [Tax Audit Efficiency and Analysis in the 

Construction Sector: A Case Study for the City of Ankara], [Master’s 

Thesis], [Ankara 2014] 

 

As the leading sector of all countries, construction industry is hard to 

grasp and the effectiveness of tax audits in the sector is difficult to ensure 

because of high informality rates within the industry.  

 

Tax auditors’ knowledge on the issue is a key element in increasing the 

effectiveness of the audits conducted in the construction sector.  Our study 

showed that faster and more effective results are obtained from tax audits when 

they are conducted by personnel specialized in industry-specific audits. It is 

understood that in order to achieve correct taxation in construction industry, 

determination of the actual situation of the taxpayers along with the inspection 

of their records is required. Thus, in clarifying the true nature for an effective 

taxation in the construction sector, actual auditing is proved to be very 

important. With lesser bureaucratic procedures and easier psychological 

compliance of taxpayers with tax laws, voluntary compliance studies are 

determined to be successful in ensuring efficiency in tax audits. In this way 

voluntary compliance with tax audits is obtained through adequate informing of 

taxpayers. As a result, it can be suggested that in achieving efficiency in tax 

audits, the taxation of the taxpayers within the framework of voluntary 

compliance create positive impact in terms of efficiency. 

 

Keywords: 
 
1. Construction Sector 
2. Taxation of Construction Sector 
3. Voluntary Compliance in Taxation 
4. Industry-Specific Tax Audit 
5. Specialization in Tax Auditing 



  

ÖNSÖZ 

 
Ülkemizde inşaat sektörünün vergi denetimi açısından ele alınması ve 

bu konuda etkinliğin sağlanıp sağlanmadığını ölçmek ve değerlendirmek 

oldukça güçtür. 

 
Bu çalışmada, inşaat sektörünün vergi denetiminde etkinliğin 

sağlanmasında ortaya çıkan sorunları değerlendirilerek, bu sorunlara ilişkin 

çözüm yolları önerilmiştir.  

 

Bu tezin hazırlanmasında ve yapılan çalışmanın her aşamasında her 

türlü desteği ile yanımda olan değerli hocam Prof. Dr. Metin TAŞ’a ve 

gösterdiği sonsuz anlayış nedeniyle aileme teşekkür etmek istiyorum. 

 

2014, Çiğdem ALP ERDURSUN 
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GİRİŞ 

 

 

Vergi sistemimiz geniş ölçüde vergi matrahını mükellefin serbestçe 

beyan etmesi esasına göre kurgulanmıştır. Beyan esasının benimsenmiş 

olması, bu beyanların başıboş ya da keyfi olabileceği anlamına 

gelmemektedir. Mükelleflerin beyanlarının doğruluğunu, idare her zaman 

araştırabilir. Bu durum, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi açısından da 

vergi denetiminin gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

 

Vergi denetimleri ile mevcut vergi potansiyelinin değerlendirilmesi, 

bütçeye gelir sağlanması, gelir dağılımında adaletin sağlanması, vergi dışı 

tutulmuş kaynakların ortaya çıkarılması ve vergilerin gerçeğe uygun şekilde 

alınması gibi amaçlar da gerçekleştirilmektedir. 

 

Vergi denetiminde etkinliği doğrudan etkileyen ve vergi idaresindeki 

etkinliğin doğru bir şekilde gerçekleşmesini engelleyen faktörler 

bulunmaktadır. Bu faktörleri; örgütlenmeden kaynaklanan faktörler, vergi 

mevzuatının karışık ve sık değişmesi, idarenin yetişmiş ve uzman personele 

sahip olmaması, teknolojik alt yapının tam sağlanamaması, belge düzeninin 

tam yerleşmemesi ve mükellefin doğru beyanı için vergi bilincine sahip 

olmaması olarak sıralayabiliriz. 

 

Özellikle günümüz ekonomilerinde inşaat sektörünü, istihdama 

sağladığı olumlu katkılar ile bu sektöre girdi sağlayan diğer sektörlerle 

beraber düşündüğümüzde de ülke ekonomisinde oldukça etkili olduğu 

görülmektedir. Ancak bu şekilde sektörün büyüklüğü ve etkisinden 

bahsedilirken, sektörde var olan kayıt dışılık da dikkat çekicidir. 

 

İnşaat sektöründe vergi denetiminde etkinliği sağlamak bazı çeşitli 

koşullara bağlıdır. Sektörde etkin bir vergi denetimi için öncelikle inşaat 

sektörünün doğru bir şekilde kavranması ve vergi kanunlarının da sorunsuz 

uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.  
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İnşaat sektöründe yapılan vergi denetiminde etkinliği sağlamak için 

inşaat sektöründe geçerli terminoloji başta olmak üzere sektöre ait özellikli 

durumların bilinmesi gerekmektedir. İnşaat sektörü vergi denetimindeki 

istenen etkinliği sağlamak için sektör hakkında bilgi sahibi olan denetim 

elemanlarının varlığı, denetime esas alınacak inşaat ya da mükelleflerin 

seçimi büyük önem taşımaktadır. 

 

Bu genel çerçevede hazırlanmış olan tezimiz üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde; Türkiye’deki inşaat sektörünün gelişimi genel 

hatları ile irdelenerek, sektörün vergilendirilmesi kısa bir şekilde açıklanmıştır. 

 

İkinci bölümde; inşaat sektöründe Ankara Vergi Dairesi Başkanlığınca 

yapılmış olan çalışma hakkında bilgi verilerek, yapılan tespitler ve istatistiksel 

bilgiler verilmiştir. 

 

Üçüncü ve son bölümde ise istatistiksel veriler de temel alınarak, 

inşaat sektörünün vergi denetiminde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri 

sunulmuştur. 

 



  

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

TÜRKİYE’DEKİ İNŞAAT SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ VE İNŞAAT 

SEKTÖRÜNÜN VERGİLENDİRİLMESİ 

 

 

I. İNŞAAT İŞİNİN GENEL TANIMI  

 

İnşaat kelimesini “yapma işi, yapım; yapımı süren bina” olarak 

tanımlamak mümkündür. Ayrıca inşaat kelimesi ile birlikte onarım kelimesini 

de ele almamız çalışmamız için faydalı olacaktır. Bu çerçevede onarım 

kelimesi “bir yapının bozulmuş yerlerini yeniden yapma, ilk durumuna 

getirme, restore etme” olarak tanımlamaktadır1. 

 

Kapsadığı faaliyetlerin çeşitliliği ve farklılığı nedeniyle inşaat 

sektörünün tanımlanması hayli güçtür. Çeşitli mevzuatlarda inşaat kavramı 

ele alınmış ancak vergi kanunlarımızda inşaatın tanımı yapılmamıştır ve bu 

alandaki boşluk diğer kanun maddelerinin yorumlanmasıyla tamamlanmaya 

çalışılmıştır. 

 

İnşaat kavramı hukuk sistemimiz içinde bugüne kadar değişik 

şekillerde tanımlanmıştır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda inşaata ilişkin 

bir tanım bulunmamakla beraber 743 sayılı (Mülga) Medeni Kanun'da inşaat 

ve imalat; "arazi ile birleştirilmiş ve malzeme ve emek sarfı ile imal, inşa veya 

tanzim edilmiş şeyler" olarak tanımlanmıştır.  

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde yapı ve binanın tanımı 

yapılmıştır. Söz konusu madde hükmüne göre yapı; "karada ve suda, daimi 

veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, 

                                                 
1 Türk Dil Kurumu, (Erişim) http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid= 

TDK.GTS.518a27c4a91692.08298670, 20.01.2013 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=%20TDK.GTS.518a27c4a91692.08298670
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=%20TDK.GTS.518a27c4a91692.08298670
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değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir”; bina ise 

"kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve 

insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet 

etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan 

yapılardır." şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan İş Kolları Tüzüğü'nde ise inşaat; 

"bina, yol, köprü, tünel metro, kanalizasyon, liman, dalgakıran, havuz, 

istihkam, havaalanı, dekovil ve tramvay yolu, spor alanları yapımı gibi her 

çeşit yapıcılık işleri ile bunların etüt, proje, araştırma, bakım, onarım ve 

benzeri işleri" şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda “yapım” ve “hizmet” kavramları ile 

ilgili ayrıntılı tanımlamalara yer verilmiştir2.  

 

Genel anlamı ile inşaat; malzeme ve işçilik kullanımı suretiyle 

meydana getirilen bir gayrimenkulün yapı kısmına ait faaliyetlerin tümünü 

içerir3. 

 

İnşaat faaliyeti bir üretim işlemidir. Bir taraftan inşaatın alt yapısını 

oluşturan “arazi ya da arsa” diğer taraftan da “ilk madde ve malzeme 

kullanımı” yoluyla arsa ve arazi üzerine oturtulan yapıdır. Üretim faaliyeti 

olarak nitelendirilen inşaat, bu unsurların bileşiminden oluşur. Arazi ve arsa 

üzerinde ilk madde ve malzeme kullanımından sonra ortaya çıkan yapı ise 

tam anlamıyla yeni bir üründür4. 

 

Ülke ekonomisi içinde oldukça önemli yere sahip olan inşaat 

sektörünün genel anlamda tanımından anlaşılacağı üzere birçok alt ve yan 

                                                 
2 Koyuncu, Erdal(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdür V.); “Vergisel Açıdan Yıllara Sari 

İnşaat Ve Onarma İşlerinin Kapsamı”, (Erişim) http://www.dunya.com/vergisel-acidan-yillara-sari-

insaat-ve-onarma-islerinin-kapsami--184714h.htm, 01.02.2013 
3 Kızılot, Şükrü; İnşaat Muhasebesi, Vergilendirilmesi, Mevzuatı ve Asgari İşçilik, Ankara, 

Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 48. 
4 Çankaya, İslami; İnşaat Muhasebesi, Yıllara Yaygın- Özel (Yap-Sat) İnşaatlar, 2. Baskı, Ankara, 

Meslek Yapıtları, 2003, s.17. 

http://www.dunya.com/vergisel-acidan-yillara-sari-insaat-ve-onarma-islerinin-kapsami--184714h.htm
http://www.dunya.com/vergisel-acidan-yillara-sari-insaat-ve-onarma-islerinin-kapsami--184714h.htm
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sektörlere etkisi bulunmaktadır. Bu şekilde ekonomiye çoğaltan etkisi yapan 

sektörün tarihi açıdan gelişimini incelemekte fayda bulunmaktadır. 

 

 

II. İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN CUMHURİYET TARİHÇESİ 

 

Cumhuriyet dönemindeki gelişim sürecinde inşaat alanında ilk önemli 

adımlar 1920’li yıllarda, ileride başkent olacak Ankara’da başlamıştır. 

Ankara’da tüm, zorluklara, ulaşım ve malzeme yetersizliğine rağmen 

çevrenin geleneksel yapı tarzına uygun bir imar faaliyetine girilmiştir. 

 

Ülkemizde Cumhuriyetle birlikte hızlı ve planlı kalkınma için sanayi, 

tarım ve ulaşım alanlarında yatırımlara verilen önem, Türk inşaat sanayinin 

temelini atmıştır. Bu dönemin ilk inşaat faaliyetleri, ulaşım sektöründeki yol 

inşaatlarında görülmektedir. Ancak yetişmiş teknik eleman yetersizliği, 

çalışmaların bir süre yabancı firma, uzman ve müşavirliğinde yürümesine 

neden olmuştur. Cumhuriyet Dönemi’nin başlangıcından 1950'li hatta 1960'lı 

yıllara kadar, inşaat sektöründe en büyük ağırlık altyapı ve bayındırlık 

inşaatlarındadır. Yine bu dönemde DSİ, T.C. Karayolları gibi teknik gücü 

bünyesinde toplayan, büyük çapta devlet desteği ile yatırımlar yapan 

teşkilatlar kurulmuş ve bunların yaptığı yatırımlar inşaat sektörüne bir ivme 

kazandırmıştır. Bu hız 1960'lı yıllara kadar etkinliğini sürdürmüştür. 60'lı 

yıllarda DSİ yatırımlarının hacmi oldukça büyüktür. 1970'li yıllarda yetişmiş 

teknik işgücü özel kesime kaymış ve kamu kesiminde oldukça önemli bir 

teknik eleman açığı ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan bu yıllarda özel kesimin 

faaliyet alanını sanayi kesimine kaydırması ve yatırımların yaygınlaşması 

sonucunda fabrika tipi bina yapımında artış olmuş, bu da yapım 

teknolojisinde prefabrikasyon sisteminin gelişmesini sağlanmıştı. Ülkemizde 

sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan sosyo-ekonomik değişimler, kentleşme 

olgusu ve kentlere göçün hızlandırılması, inşaat sektöründe konut yapımına 

önemli bir boyut kazandırmıştır. Ancak planlı bir üretime geçişe imkan 
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bulamadan ortaya çıkan bu gereksinimin denetimsiz bir biçimde 

karşılanması, konut üretiminde karlılığı tek amaç haline getirmiş, kentlerde 

plansız ve kalitesiz konut üretimleri yaygınlaşmıştır. Bu olumsuz görünüme 

rağmen konut üretiminin bu dönemde ülkemiz ekonomisine, istihdam ve 

yatırım olarak büyük katkılarda bulunduğu da bir gerçektir. Bu arada olumlu 

bir gelişme, ticari ve sosyal yapı niteliğinde çok katlı bina yapımında 

görülmüştür. 1923 yılından 1950 yılına kadar, nüfus ve kentleşme hızı 

yavaştır ve Ankara dışındaki diğer yerlerde, konut sorunu yoktur5. 

 

1950 yılından sonra kentleşme hızı yükselmeye başlamış, konut 

sunum biçimleri ve kurumsal yapılar, kentleşme hızının gerektirdiği konut 

gereksinimini karşılayamaz duruma gelmiştir. 1923’lü yıllarda genelde devlet 

binaları, fabrika v.b. binalara ağırlık verilmişken, 1950'den itibaren inşaat 

sektöründe bir canlanma başlamıştır. Örneğin, Türkiye'de özellikle tesisat 

konusunda üretilen bir malzeme ve hatta tesisat ustası dahi bulunmazken; 

1950 sonrası dış kredi imkanları da kullanılarak başlatılan ikinci sanayi 

hamlesi ile birlikte, nüfusun ve şehirleşmenin artışına da paralel olarak, üst 

yapı yatırımları da artmaya başlamıştır. Hem dünyada hem de Türkiye'de  

gerek inşaat malzemelerinde, gerekse uygulamalarında kalite göreceli olarak  

artmaya başlamıştır ve buna bağlı yeni yasal düzenlemeler de sürekli 

yürürlüğe konularak değiştirilmiştir6. Ayrıca bu yıllardaki konut üretimi de 

yetersiz kalmış ve konut sektöründeki talebin arzdan daha fazla olması sorun 

yaratmıştır. Bu soruna, içine girilen çok partili dönemde siyasi görüşlerle 

çözüm aranmış, 1958 yılında İmar İskan Bakanlığı kurulduktan sonra konut 

ve kentleşme sorunlarına çözüm üretmek bu Bakanlığın sorumluluğuna 

verilmiştir. 1965 yılından sonra “yap-sat”çı üretim ve gecekondu üretimi hız 

kazanmıştır. Bu sunum biçimleri, yüksek yoğunluklu ve önemli sorunları olan 

kentler doğurmuştur. Konut sorunu büyümüş, 1970'li yıllarda yavaş yavaş 

toplu konut türü sunum biçimleri ortaya çıkmaya başlamış fakat bunlar 

                                                 
5 İNTES (Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası) Raporu, (Erişim) 

www.intes.org.tr/content/file/ins_raporu2.doc , 10.01.2013. 
6 “Değişen Yaşam Standartlarının İnşaat Sektörünü Yönlendirme Gücü”, (Erişim) http://www.yeke 

danismanlik.com/Haberler3.html, 02.02.2013. 

http://www.intes.org.tr/content/file/ins_raporu2.doc
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kurumsallaşamamıştır ve kooperatifler en önemli konut üreticisi durumuna 

gelmiştir7. 

 

1980’lerden 1990 dönemine sarkan kentleşme konularında karşımıza 

çıkan bir sorun da kent içi yer değiştirmeler olup, diğeri de Güneydoğu’daki 

politik ve savaş ortamından kaçan kitlelerin ‘gönülsüz’ göçleridir. 

Güneydoğu’dan göç, memleketin her tarafında kent çeperlerinde oluşan 

gecekondu mahallerinin ikincil kuşağını oluşturmuştur. 1960’dan itibaren 

gerçekleşen göçlere karşın 1990 döneminin ilk yarısındaki göçler 

Güneydoğu’dan toplu halde gerçekleşmiştir8. Yaşanan bu göçler kentleşme 

olgusunu olumsuz şeklide etkilemiştir.  

 

Türkiye'nin inşaat sektörüyle birlikte bu kentleşme olgusunu etkileyen 

unsurları dört başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan en önemlisi her yıl 1 

milyon civarında seyreden nüfus artışıdır. Bu rakam, yılda ortalama 200 bin 

yeni konut ihtiyacı anlamına gelmektedir. İkinci önemli faktör, hanelerdeki 

nüfus sayısında görülen azalmadır. İş veya eğitim nedeniyle kırsal alandan 

kentlere yaşanan göçün konut talebini artıracak üçüncü neden olduğu 

düşünülürken, Türk ekonomisinde devam eden pozitif büyüme eğilimi de 

talep artışı beklentilerini güçlendiren dördüncü faktör olarak göze 

çarpmaktadır. 

 

1980’li yıllarda Türkiye'nin yalnızca kentleşme alanında değil, 

toplumsal yaşamın her alanında da dönüşüm yaşadığı yıllar olmuştur. 

Türkiye, 1950'lerin yarısından sonra sürdürmekte olduğu iç pazara dayalı 

büyümeyi önce kalkınma modelini bırakarak, dışa dönük kalkınma modeline 

geçirmiş kaynaklarını uluslararası rekabet kurallarına göre dış piyasalara 

üretim yapabilen sektörlere aktarmaya başlamıştır. Konut ve kentleşme 

konusunda 1950'li, yılların ortalarında ortaya çıkan kimi kurumlar, ya biçim 

                                                 
7 İNTES (Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası) Raporu, (Erişim) www.intes.org.tr/content/ 

file/ins_raporu2.doc, 10.01.2013. 
8 Işık Oğuz, Pınarcıoğlu M. Melih; Nöbetleşe Yoksulluk Sultanbeyli Örneği. 2.baskı, İstanbul, 

İletişim Yayınları, 2002, s.164. 
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değiştirmiş ya da uyum sağlayamayıp yok olmuştur9. 1980 sonrası dönemde 

devlet, toplumsal ilişkilerindeki hakem rolünden çekilmiştir. İthal ikameci 

sistemden vazgeçilmiş, geniş tabanlı sınıflar arası ittifak yok olmuş; bunun 

yerine sermaye sınıfının ön planda olduğu bir düzen gelmiştir. 10 

 

1980'lerde Türkiye, bir yandan önceki dönemlerden devreden 

kentleşme ve konut sorunlarına, bir yandan da yeni dönemin sorunlarına 

çözüm bulmaya çalışmıştır. 1980'den sonraki dönemde kentsel alanlarda 

yaşanan değişimlerden birisi, gecekondulaşmanın değişen niteliğidir. 

Kullanıcıların başkalarının arsaları üzerinde kendi emekleri ile ürettikleri tek 

ya da az gecekonduların yerini, kullanıcı dışındaki gruplarca üretilen çok katlı 

yapılaşma almıştır. Ayrıca, kentlerin imarlı kesimlerinde de benzer gelişmeler 

yaşanmış, orta ve üst gelir gruplarına yönelik seçeneklerin, kooperatiflerin 

konut üretimindeki payı artmıştır. Bunun nedeni de TOKİ’nin kooperatiflere 

açtığı kredilerdir. Kooperatiflerin üretimden aldığı payın artması, arsa 

gereksinimini artırmış ve arsa alarak konut üretimini buralarda yapmalarına 

yol açmıştır. Ayrıca konut üretiminin kent dışına taşınmasında Emlak Bankası 

ve Toplu Konut İdaresi uygulamalarının da etkisi olmuştur. Bu oluşumların 

sonucu olarak büyük kent parçalarının açılmasını gerektiren toplu konut türü 

gelişmeler egemen olmaya başlamıştır.11  

 

Türkiye'deki inşaat sektörünün gelişimine bakarsak; 1980'li yıllardan 

itibaren ciddi gelişim göstermiş olan inşaat sektörünün büyüme eğilimi, 1988 

yılından sonra yavaşlamıştır. Bunun bir nedeni 1980’li yıllarda altyapı 

yatırımlarındaki hızlı artışın dönem sonunda ivme kaybetmesidir. Diğer bir 

nedeni ise, 1988 yılı ile beraber faizlerin serbest hale gelmesine yol açan 

liberalizasyon sürecinin başlamasıdır. Yüksek faizler hem yatırım maliyetlerini 

                                                 
9 İNTES (Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası) Raporu, (Erişim) www.intes.org.tr/content/ 

file/ins_raporu2.doc, 10.01.2013. 
10 Işık, Pınarcıoğlu; a.g.e., s.125. 
11 İNTES (Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası) Raporu, (Erişim), www.intes.org.tr/content/ 

file/ins_raporu2.doc, 10.01.2013. 

http://www.intes.org.tr/content/
http://www.intes.org.tr/content/
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arttırmış ve inşaat talebini düşürmüştür hem de inşaatçının finans maliyeti 

yükseltmiştir12.  

 

1980 sonrasında Türkiye’de, inşaat ve gayrimenkul yatırımlarının 

yoğunlaştığı iki büyüme dönemi olmuştur. İlk dönem, neo-liberal dönüşümün 

olduğu ilk etap 1980’lerde, ikinci dönem ise 2001 krizi sonrasında ana hatları 

çizilen ve ‘yapısal uyum’ olarak adlandırılan son sürecin ardından 

başlamıştır. Her iki dönemde de gözlenen ortak bir özellik, sektördeki 

büyümenin devlet tarafından yoğun ve güçlü bir biçimde teşvik edilmesidir. 

Bu iki dönemde devlet, gerek yasal ve kurumsal düzenlemeler ve gerekse 

doğrudan inşaat ve altyapı yatırımları yoluyla büyümeye katkı yapmıştır13. 

 

2000’li yıllarda ise ekonomi artık planlamalarla, farklı kesimlere yönelik 

talep ve ihtiyaç doğrultusunda değil, sermayenin yeniden üretimine yönelik 

arz yönlü kentsel politikalarla, bu politikaların ürünü olan rant odaklı kentsel 

projelerle ve bu projelerin gerektirdiği kentsel yayılım ve dönüşüm politikaları 

ile yönetiliyordu14. Bu açıdan 2000’li yıllarında kentsel dönüşüm anlamında 

en önemli yapının Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olduğu görülmekte olup, 

buradan rant odaklı kentsel projelerin de sahibi olduğu ortaya çıkmaktadır.  

 

TOKİ, 1990 yılında 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler 

ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı 

şeklinde iki ayrı idare olarak örgütlenmiş, dar ve orta gelirli ailelere konut 

üretimi birincil amaç olarak benimsenmiştir15. İnşaat sektörünün büyümenin 

lokomotifi olduğu 2000’li dönemde idare ortaklaşa ve kendi bünyesinde 

ürettiği konutlarla, konut arzının da ana damarını oluşturmuştur. Ancak 

                                                 
12 Türk İnşaat Sektörü Türkiye Müteahhitler Birliği Raporu, (Erişim) Http://www.Yapimagazin.Com 

/Detay.Asp?Y=489, 27.02.2013. 
13 Balaban, Osman; “İnşaat Sektörü Neyin Lokomotifi?”, Birikim Dergisi, Sayı 270, Ekim, 2011, 

s.19. 
14 Penpecioğlu, Mehmet; “Kapitalist Kentleşme Dinamiklerinin Türkiye’deki son 10 yılı: Yapılı Çevre 

Üretimi, Devlet ve Büyük Ölçekli Kentsel Projeler’’, Birikim Dergisi, sayı 270, 2011, s. 62. 
15 “T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarihçe’’, (Erişim) http://www.toki.gov.tr/, 

10.12.2012. 

http://www.toki.gov.tr/
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“Yoksulları ev sahibi yapma” iddiasıyla konut seferberliğine kalkışan TOKİ, 

günümüzde kısa sürede bu iddiadan uzaklaşarak, orta ve üst sınıflara konut 

üreten bir “işletme”ye dönüştürülmüştür. Güvenli yapıların koşulu olan zemin, 

proje, malzeme ve yapı denetimlerinden muaf olan TOKİ tarafından yaptırılan 

binaların güvenliği de kaygı verici durumdadır. Yapı denetimden muaf 

tutulan, vergi ayrıcalığı tanınan, hazine arazilerini kullanma olanağı sağlanan 

TOKİ’nin büyümesine katkı sağlanmıştır. Ayrıca TOKİ’nin kamu denetimi 

dışında kalmasını sağlayan yasal süreç Toplu Konut Müsteşarlığının ve Arsa 

Ofisi Genel Müdürlüğünün kapatılması ile başlatılmış, Kamu İhale Kanunu 

kapsamı dışına çıkartılması ile devam etmiş ve mali açıdan denetleyecek 

Sayıştay’ın yetki alanından çıkartılmasından sonra sadece Devlet Denetleme 

Kuruluna bırakılmıştır16. Böylece, çeşitli şekillerde TOKİ’nin denetim dışı 

kalması ve muafiyetlerin sağlanması ile sektörde haksız rekabet 

oluşturulmuştur. 

 

Sonuç olarak, Türkiye’de söz konusu sektörün günümüze kadar olan 

gelişimi incelendiğinde sadece ekonomik hedefler için değil siyasi amaçlar 

doğrultusunda da kullanıldığı görülmektedir. 

 
 

III. İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ 

 

Bir ekonomideki mevcut olan sektörlerin katma değeri, o sektörlerin 

genel ekonomi içindeki yerini belirleyen en önemli göstergelerinden biri 

olarak kabul edilebilirken, inşaat sektörü de mühendislik bilim dalını sanayiye 

dönüştüren ve ülke ekonomisine katma değer yaratan ticari bir faaliyet olarak 

düşünülebilir17. 

 

                                                 
16 Soğancı, Mehmet; “Teknik Güç, İnşaat Mühendisleri Ucuz İşgücü, Diplomalı İşsiz Olmak Değil, 

(Herkes İçin) Güvenceli Bir Yaşam İstiyor”, Teknik Güç, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 

Yayını, Sayı 211, 10.05.2011, s.3. 
17 İNTES (Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası) Raporu, “İnşaat Sektörünün Tarihçesi”, 

(Erişim) www.intes.org.tr/content/file/ins_raporu2.doc, 10.01.2013. 
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İnşaat sektörünün doğrudan veya dolaylı olarak diğer sektörlerle olan 

bağlantısı ve oluşturduğu iş gücü kullanımı ile ülke ekonomisinde önemli bir 

yere sahip olduğu görülmektedir. Özellikle ekonomik durgunluğa giren ülkeler, 

lokomotif olma özelliği ile inşaat sektörünü canlandırarak ekonomilerinin 

güçlenmelerini sağlamaktadırlar. Ancak ekonomik büyümenin olması, inşaat 

sektörünün hemen canlanması anlamına da gelmez. Çünkü inşaat sektörünün 

gelişmesi ekonomideki kalıcı büyümeye ve istikrara bağlıdır. Böylece sektör, 

ekonomide öngörülebilirlik sayesinde kalıcı ve uzun vadeli büyüme trendine 

kavuşacaktır. 

 

1993-2003 döneminde Türkiye ekonomisi %26,13 oranında büyürken 

inşaat, kamu inşaat sektöründeki yatırımların azalması sonucu ana sektörler 

arasında küçülen tek sektör olarak %22,4 oranında daralma göstermiştir18. 

Ayrıca, Türkiye’de inşaat sektörü faaliyetlerinin hareketleri incelendiğinde iki 

dönemde büyüme ivmesi yakalandığı anlaşılmaktadır. Bunlardan ilki 1982-

1988 dönemidir. Türkiye’de inşaat sektörünün ikinci büyüme evresi ise 2002 

yılından 2008 yılına kadar süren döneme denk gelir. Her iki dönemde de 

inşaat sektörü ekonomik krizlerin sınırlandırmasına maruz kalmıştır19.  

 

Türkiye’de konut sektörü, 2004 yılından itibaren ise canlanmaya 

başlamış, 2005'in ilk yarısında inşaat ruhsatlarındaki artış oranı, bir önceki 

yılın aynı dönemine kıyasla %40 olmuştur. İnşaat Sektörünün GSYH içindeki 

payının son 5 yıllık gelişimi incelendiğinde ise %5,8 - %6,5 arasında değiştiği 

görülmektedir20. 

 

Ülkemizde 2009-2014 yılları arası dönemde ise inşaat sektöründe 

%8,5 oranında (yeni, yenileme, inşaat malzemeleri) büyüme beklentisi ile çok 

olumlu gelişmeler beklenmektedir. Konut talebi, artan kentsel dönüşüm 

                                                 
18 İnşaat Sektöründe Bakış, (Erişim) http://www.istekobi.com.tr/sektorler/insaat-s11/sektore-bakis 

/insaat-b11.aspx, 27.02.2013. 
19 Türk İnşaat Sektörü Türkiye Müteahhitler Birliği Raporu, (Erişim) Http://Www.Yapimagazin.Com 

/Detay.Asp?Y=489, 27.02.2013. 
20 “İnşaat Sektöründe Bakış”, (Erişim) http://www.istekobi.com.tr/sektorler/insaat-s11/sektore-

bakis/insaat-b11.aspx, 27.02.2013 

http://www.istekobi.com.tr/sektorler/insaat-s11/sektore-bakis%20/insaat-b11.aspx
http://www.istekobi.com.tr/sektorler/insaat-s11/sektore-bakis%20/insaat-b11.aspx
http://www.istekobi.com.tr/sektorler/insaat-s11/sektore-bakis/insaat-b11.aspx
http://www.istekobi.com.tr/sektorler/insaat-s11/sektore-bakis/insaat-b11.aspx
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projeleri, doğrudan yabancı yatırımlardaki artış beklentisi, yenilenebilir enerji 

alanında yapılması planlanan alt yapı yatırımları ve büyük enerji nakil 

projelerinin Türkiye’den geçmesi, Türkiye de başta konut inşaatları olmak 

üzere, konut dışı ve alt yapı inşaatlarındaki büyümeyi desteklemektedir21.  

 

İnşaat sektörünün ülkemiz ekonomisindeki yerini daha iyi 

kavrayabilmek için ülkemizde gerçekleştirilen inşaat faaliyetlerine ilişkin 

sayısal verileri incelemekte fayda bulunmaktadır. Bu amaçla öncelikle yapı 

kullanım izin belgelerine göre inşaatı (kamu, konut, konut dışı, özel sektör 

dahil) kısmen veya tamamen biten yeni yapılar aşağıdaki gibidir; 

 

Tablo 1: Yapı Sahipliği ve Kullanma Amacına Göre Tamamen veya Kısmen 

Biten Yeni ve İlave Yapılar  

 

Bina Sayısı 

 

Yüzölçümü 

(m²) 

Değer 

(TL) 

Daire 

sayısı 

2004   40.792  31.028.172 10.306.575.645   164.994 

2005 64.126 50.324.600 18.445.263.149 249.816 

2006 73.383 57.207.320 25.050.689.452 295.389 

2007 67.913 63.150.147 30.296.766.701 325.330 

2008 76.069 70.957.036 39.002.256.405 357.286 

2009 94.772 94.567.729 49.356.423.320 469.981 

2010 82.407 85.535.260 47.515.990.115 431.271 

2011 98.524 106.211.913 67.354.018.085 557.462 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1055, 01.06.2013. 

 

Tablo-1’e göre; 2011 yılının oniki ayında bir önceki yılın oniki ayına 

göre belediyeler tarafından “Yapı Kullanma İzin Belgesi” verilen yapıların 

yüzölçümünde % 24, bina sayısında % 19,55 değerinde ve daire sayısında  

% 29,26 oranında artış olmuştur. 2007 yılındaki bina sayısında görülen 

azalma inşaat sektörünün 2008 yılındaki krizden daha önceye dayanan bir 

daralma içinde olduğuna işaret etmektedir. Sektördeki bu daralmayı aynı 
                                                 
21 Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektör Görünüm Raporu 2011-TOBB, TOBB Yayınları, s.1 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1055
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zamanda hem yurt içi, hem de yurt dışındaki ekonomik konjonktüre bağlı 

olarak talep düşüşüne bağlamamız da mümkündür.  

 

 İnşaat sektörünün ekonomideki yerinin daha iyi analiz edebilmemiz 

için konut sektörünün sabit yatırımlardaki yerini incelememizde de fayda 

vardır. İnşaat sektörü bu açıdan incelendiğinde ise Türkiye inşaat sektöründe 

2000 yılında yüzde 22.2 olan konut sektörü yatırım payının, 2001, 2002, 

2003 ve 2004 yıllarında düştüğü, bu eğilimin 2006 ve 2007 yıllarında tersine 

dönerek, konut sektörünün toplam özel kesim sabit sermaye yatırımlarında 

aldığı payın tekrar artmaya başladığı görülmektedir. Konut sektörü, toplam 

özel kesim sabit sermaye yatırımları içerisinde imalat sanayi ve ulaştırma 

sektöründen sonra üçüncü sırada bulunmaktadır. Başka bir deyişle, konut 

sektörü özel kesim sabit sermaye yatırımlarını sürükleyici sektörlerin başında 

gelmektedir22.  

 

İnşaat sektörünü, bu sektöre girdi sağlayan diğer sektörlerle beraber 

düşündüğümüzde de ülke ekonomisine oldukça etkili olduğu görülmektedir. 

Ancak belirli büyüme devrelerini görece durgunluk devreleri izlemekte ve 

konjonktürel hareketlerin en sık gözlendiği sektörlerin başında gelmektedir. 

İnşaat sektörünün bir birim üretiminde en fazla doğrudan girdi sağladığı 

sektör, demir- çelik ana sanayiidir. Bu sektörü çimento, kireç, alçı vb imalatı 

sanayi izlemektedir. İnşaat sektörüne olan talep artışı neredeyse bu talep 

artışına yakın bir düzeyde bir üretim artışı sağlamaktadır. Başka bir şekilde 

ifade edersek, inşaat sektörünün canlanması diğer sektörler kanalıyla 

ekonomiyi belirgin bir şekilde etkilemekte, ancak nihai tüketicinin gelirinin 

artışı neticesinde inşaat sektörü bu artıştan belirgin bir şekilde 

etkilenmemektedir23. 

 

                                                 
22 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü, “Türkiye’de İnşaat 

Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme”, Ağustos 2008, Ankara, s.11. 
23 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü, “Türkiye’de İnşaat 

Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme”, Ağustos 2008, Ankara, s.12. 
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İnşaat sektörünün ülke istihdamı içindeki yerini görebilmek amacıyla, 

sektörler itibariyle istihdamın dağılımını incelediğimizde; TÜİK, “Hane Halkı 

İşgücü İstatistik” verilerine göre 2000 yılından itibaren tarım, sanayi, inşaat ve 

hizmet sektörlerindeki istihdam dağılımlarında, inşaat sektörünün toplam 

istihdam içindeki payının yüzde 6 civarında olduğu tespit edilmiştir. TÜİK’in 

verilerine göre, hizmet sektörünün toplam istihdam içindeki payının sürekli 

arttığı (%40 - %50’e varan) gözlenirken, tarım sektörünün payının ise sürekli 

bir azalış̧ (%36 - % 25’e varan) gösterdiği dikkat çekmektedir. Ayrıca sanayi 

(%18-%19) ve inşaat sektöründe (%4-%6) bandında değişiklik 

göstermektedir.  

 

İnşaat sektörün toplam istihdama katkısı %5 oranındadır24. TÜİK 

tarafından gerçekleştirilen “Hane Halkı İşgücü Anketi” sonuçlarına göre 

sektörün 2006 yılında toplam istihdam içerisindeki payı %5,7; 2007 yılında 

ise 35 bin kişilik artışla % 5,8 olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı Şubat ayı 

sonunda ise inşaat sektöründeki istihdam 1 milyon 133 bin kişi olarak 

kayıtlara geçmiştir. Bu rakamla inşaat sektörünün toplam istihdamdaki payı 

ise %5,3 olarak gerçekleşmiştir. TÜİK verilerine göre 2011 yılı Mayıs ayında 

yayımlanan rakamlara göre 2011 Şubat ayı itibariyle inşaat sektöründeki 

istihdam 1 milyon 338 bin kişi ile %5,9 olup, bu sayının 52 bini kadındır. 

İnşaat sektörünün istihdam ettiği kişi sayısı 2011 Şubat ayı itibariyle son bir 

yılda yaklaşık 205 bin kişi artmıştır. 

 

İnşaat sektörünün istihdam yapısının genellikle düşük eğitim düzeyine 

sahip ve mevsimlik işçilerden oluştuğu dikkate alındığında, bilhassa kırsal 

kesimden kente göç kaynaklı işsizliğinin ihtiva edilebilmesinde, diğer 

sektörlere nazaran (sanayi ve hizmetler sektörü) daha avantajlı olduğu 

düşünülmektedir25.  

 

                                                 
24 İnşaat Sektöründe Bakış, (Erişim) http://www.istekobi.com.tr/sektorler/insaat-s11/sektore-bakis 

/insaat-b11.aspx, 27.02.2013. 
25 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü, “Türkiye’de İnşaat 

Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme”, Ağustos 2008, Ankara, s.12. 

http://www.istekobi.com.tr/sektorler/insaat-s11/sektore-bakis%20/insaat-b11.aspx
http://www.istekobi.com.tr/sektorler/insaat-s11/sektore-bakis%20/insaat-b11.aspx
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İnşaat sektörünün genel ekonomik durumdan çabuk etkilenen bir 

sektör olduğunu daha öncede belirtmiştik ve bu çerçevede GSMH rakamları 

ile inşaat sektörü aşağıda yer alan Tablo-2 ve Tablo-3’de ilişkilendirilmiştir. 

 

Tablo-2: İnşaat Sektörü Büyüme Hızı 

 

Yıllar GSMH Gelişme Hızı (%) 
İnşaat Sektörünün 

Gelişme Hızı (%) 

2005 8.4 9.3 

2006 6,9 18.5 

2007 4,7 5,7 

2008 0,7 -8,1 

2009  -4,8 -16,3 

2010   9,2 18,3 

2011  8,8 11,5 

2012 (9 aylık) 2,2 0,6 

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir. 

 

Küresel krizden ve ekonomik daralmadan en çok etkilenen sektörlerin 

başında inşaat sektörü gelmektedir. İnşaat sektörü 2001 krizinin ardından 

hızla küçülmüştür. Ancak 2002 yılından itibaren uygulanan istikrar programı 

ile toparlanma sürecine girmiştir. Tablo-2’de görüldüğü gibi 2006 yılında 

yüzde 18,5 büyüyen sektör, 2007 yılından itibaren durgunluk sürecine 

girmiştir. 2007 yılında inşaat sektöründeki durgunluk ise seçim dönemi, 

ekonomik ve siyasi belirsizliklerden etkilenmiştir26. 2007 yılı Ağustos ayında 

ABD’deki “mortgage krizi” ile başlayan ekonomik kriz, 2008 yılından itibaren 

tüm dünyayı saran ve daha da derinleşen küresel ölçekte bir ekonomik krize 

dönüşmüştür. Bu krizle beraber ülkemizde 2007 yılında inşaat sektöründe 

meydana gelen gelişme hızındaki azalma, 2008 yılında daha da büyük 

                                                 
26 İNTES Raporu, “İnşaat Sektörü ve Çözüm Yolları”, (Erişim) http://www.intes.org.tr/ti.asp?eid=592, 

01.03.2013. 

http://www.intes.org.tr/ti.asp?eid=592
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ölçüde azalmayla devam etmiştir. İnşaat sektörü 2008 yılını yüzde 8,1 

küçülme ile tamamlamıştır.  

 

Tablo-3: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Gelişme Hızları / Cari Fiyatlarla / 1.000 TL 

Yıllar İnşaat Toplam GSYH 
İnşaatın GSYH 

İçindeki Payı(%) 

2005 28.694.734 648.931.712 4,4 

2006 35.849.263 758.390.785 4,7 

2007 41.013.627 843.178.421 4,9 

2008 44.657.644 950.534.251 4,7 

2009  36.602.040 953.973.862 3,8 

2010   45.669.500 1.098.799.348 4,2 

2011  57.869.552 1.294.892.893 4,5 

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir. 

  

İnşaat sektörünün gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payının önemli 

olduğu bilinmektedir. Ancak sektör yeterince milli gelirden pay 

alamamaktadır. Tablo-3’e göre cari fiyatlarla 2007’de inşaat sektörün GSYH 

içerisindeki payı %4,9 olmuştur. 2009 yılında ise sektörün milli gelir 

içerisindeki payı %3,8’e düşmüştür. 2010 yılında ekonominin gelişme trendi 

içerisinde olması ve büyük inşaat projeleri nedeniyle sektörün payı yeniden 

artarak %4,2 olmuştur27. 

 

İnşaat katma değerinde meydana gelen yükseliş ve düşüşlerin, 

GSMH’da meydana gelen yükseliş ve düşüşlerden daha önce meydana 

geldiğini görmekteyiz. Özellikle ekonomik krizin olası durumlarında, inşaat 

sektöründeki veriler, ekonominin geneli hakkında ipuçları verebilmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında ekonominin genel eğilimlerini önceden kestirebilmek 

mümkün gözükmektedir. 

                                                 
27 İNTES Raporu, “İnşaat Sektörü ve Çözüm Yolları”, (Erişim) http://www.intes.org.tr/ti.asp?eid=592, 

01.03.2013. 

http://www.intes.org.tr/ti.asp?eid=592
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IV. İNŞAAT İŞİNİN TÜRLERİ VE VERGİLENDİRİLMESİ 

 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile özel inşaat yapım türünün 

muhasebeleştirilmelerindeki farklılıkların yanı sıra, ticari kazançlarının 

tespitinde, vergilendirilmeleri açısından da farklılıklar söz konusudur. Yıllara 

yaygın inşaat ve onarım işleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 42-44. maddesi 

kapsamında vergilendirilirken, özel yap-sat inşaatlar bu kapsamın dışında 

diğer ticari işletmeler için geçerli olan vergilendirme yöntemlerine tabi 

tutulurlar28. Bu farklıklar yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin ayrı bölümler 

halinde incelenmesi gereğini doğurmuştur. 

 
 

A. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Kazancın Tespiti ve 

Vergilendirilmesi 

 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin vergilendirilmesinin; gelir 

vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, geçici vergi, damga vergisi 

açısından kısaca değerlendirilmesi aşağıdaki kısımda yer almaktadır.  

 
 

1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Kazancın Tespiti ve 

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi Açısından Değerlendirilmesi 

 

Vergi uygulamasında, inşaat ve onarma işinin, özel vergileme sistemine 

tabi tutulabilmesi için aşağıda sayılı üç koşulun gerçekleşmesi gerekmektedir; 

 

1) Faaliyetin konusunun “inşaat ve onarma işi” olması, genel anlamı ile 

inşaat, malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle, meydana getirilen bir 

gayrimenkulün yapı kısmına ait faaliyetlerin tümünü kapsar. Bir 

gayrimenkulün, iskeleti dışında harap olan kısımlarının yeniden yapılmasına 

                                                 
28 Çankaya, a.g.e., s.18-19. 
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yönelen büyük ölçüdeki tamir ve yenileme faaliyetleri de onarım kavramını 

ifade eder. 

 

2) İnşaat ve onarma işinin “taahhüde bağlı olarak” yapılması aranan 

ikinci koşul olup, inşaat ve onarma işinin başkası hesabına bir taahhüt gereği 

yapılmasıdır. Taahhüt bir sözleşme kapsamında yapılmaktadır. 

 

3) İnşaat ve onarma işinin “yıllara yaygın” olması, gerekir. Özel 

vergileme sisteminin uygulanması için aranan son koşul da yapılan işin 

birden fazla takvim yılına yaygın olmasıdır. Yani, faaliyetin konusu inşaat ve 

onarma işi olsa ve taahhüt gereği yapılsa dahi, başladığı takvim yılı içinde 

bitiyorsa, özel vergileme sistemine tabi tutulmaz29. 

 

Yıllara yaygın inşaat işlerinde özel vergileme rejimini gerekli kılan 

temel neden, iş bitiminden önce maliyetlerin ve hâsılatın, dolayısı ile gerçek 

faaliyet sonucunun tespitinde yaşanan güçlüklerdir. 

 

Bir ticari faaliyet, o faaliyetten elde edilen hasılat ile, faaliyet için 

yapılan gider ve katlanılan maliyet toplamı arasındaki farkın olumlu veya 

olumsuz oluşuna göre kar veya zararla sonuçlanabilir. Bu hesaplamanın 

yapılabilmesi için faaliyetin sonuçlanmış olması, gelir ve giderlerin tahakkuk 

etmiş ve hesaplamada kullanılacak gelir ve gider unsurlarına ait 

parametrelerin kesinlikle ve açıklıkla belli olmuş olması gerekir. Başka bir 

deyişle; ticari kazancın belirlenmesinde gayrisafi kar, malın veya hizmetin 

maliyet bedeli ile satış hâsılatı arasındaki farktır. Dolayısıyla henüz 

tamamlanmadığından dolayı maliyeti ortaya çıkmamış bir işin hâsılatı elde 

edilmiş olsa bile kazancının doğru olarak tespiti mümkün değildir30 

 

                                                 
29 Kızılot Şükrü; a.g.e., s. 68-70. 
30 Maç Mehmet, Turut Şenol; “Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. Maddesi Açısından İnşaat İbaresinin 

Kapsamı”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 226, Haziran 2000, s.19 
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İnşaat ve onarma işlerinden elde edilen kazançlar, GVK’nın 3. kısmının 

1. bölümünde (GVK 37/4.maddesine göre) ele alınmış olan “Ticari Kazanç” 

hükümlerine göre vergilendirilir. Ancak bu işlerin birden fazla takvim yılına 

sirayet etmesi halinde söz konusu işler için özel bir vergileme sistemi kabul 

edilmiştir. Aynı yıl başlanıp bitirilen inşaat ve onarma işlerinden elde edilen 

kazanç genel hükümlere göre vergilendirilirken, başladığı yılda bitirilemeyen 

inşaat ve onarma işleri ise özel hükümlere tabi olmaktadır31. 

 

Yapılacak bu tespitin sonucunda karşılaşılabilecek birtakım eksiklikler 

inşaat maliyetini, dolayısı ile faaliyet sonucunu etkileyebilecektir. Bu sebeple, 

takvim yılı sonu itibarı ile henüz kabulü yapılmamış bir işin kar-zararının kesin 

olarak tespit edilebilmesi teorik olarak mümkün bulunmamaktadır. Bu 

aşamada karşımıza çıkan ilk sorun inşaat işinin başlangıç tarihini 

belirleyebilmektir. Bu kapsama giren işlerde işin başlangıç tarihi, yapılan 

sözleşmede işin yer teslimi öngörülmüş ise, yerin teslim edildiği tarih, yer 

teslim tarihi belirtilmemiş ise işin fiilen başlangıç tarihi, sözleşmede bunlardan 

hiçbiri belirtilmemiş ise sözleşmenin imzalandığı tarihtir32. Şöyleki 193 sayılı 

GVK’nın “İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Bitimi” başlıklı 44. maddesinde ise 

inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde 

geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın düzenlendiği tarihin, diğer 

hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak 

kabul edileceği hükme bağlanmıştır. 

 

Yukarıda bahsi geçen konuların dışında üstünde kısaca durmamızda 

faydası olan yıllara yaygın inşaat işlerinde özellikli diğer konuları kısaca şu 

şekilde açıklayabiliriz: 

 

Kazancın Tespitinde Ortak Genel Giderlerin ve Amortismanların 

Durumu: İnşaat ve onarım işi yapan mükellefler, birden fazla inşaat ve 

onarım işini ve bu kapsamda olmayan diğer işleri bir arada yaptıkları zaman, 

                                                 
31 Kızılot, a.g.e., s.102. 
32 Üstünel Bülent; Tekdüzen Hesap Planı, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul, 1994, s.26 
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bu işlerin her birinin bünyesine giren doğrudan gider ve maliyetleri o işe ait 

hesaplara veya defterlere kaydetmek suretiyle açıklıkla izleyebilirler. Sorun, 

doğrudan doğruya bir işle ilişkilendirilemeyen genel giderlerden ve 

amortisman giderlerinden her bir işe ne kadar pay verilmesi gerektiği 

hususunda yaşanmaktadır. Bu sorun, söz konusu gider ve amortismanların 

belli esaslar çerçevesinde işler arasında dağıtıma tabi tutulması sonucunda 

giderilmektedir. Bu konuya GVK 43. maddesinde yer verilmiştir ve bu konuda 

dağıtılacak müşterek genel giderlerle hâsılat kalemleri arasında “illiyet bağı” 

aramaktadır. Yani genel giderler esas itibariyle ortaya çıkmaları ve 

büyümelerine sebep olan faaliyetlerin satış veya hâsılatları oranında 

dağıtılmalıdır. Ortak giderlerin oluşumunda hiçbir katkısı olmayan işletme 

aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler ile menkul ve gayrimenkul malların satışı, 

kirası, kur farkları ve mevduat faizleri gibi gelirler için müşterek genel 

giderlerden pay verilmesi GVK’nın 43. maddesi hükmüne uygun 

düşmemektedir33. 

 

Fiyat Farklarının Durumu: İnşaat işi, uzun sürelere yayılan bir iş 

olduğundan dolayı, malzeme ve işçilik fiyatlarında zaman içinde oluşabilecek 

artışlar eğer ek istihkak ödemeleri iş bitiminden önceki bir tarihte 

gerçekleştirilmiş ise inşaat maliyetine eklenir. İş bitiminden sonraki bir tarihte 

yapılmış ise, “inşaatın bitim tarihinden sonra, biten inşaatla ilgili olarak 

yapılan giderler ve her ne ad ile olursa olsun elde edilen hâsılat, bu giderlerin 

yapıldığı ya da hâsılatın elde edildiği yılın kar ya da zararının saptanmasında 

göz önüne alınır” 34 kuralı gereği elde edildiği yılın hâsılatı sayılır. 

 

Faiz ve Kur Farklarının Durumu: Bedelin kısmen ya da tamamen döviz 

cinsinden belirlendiği bir inşaat sözleşmesinde avans alınması ya da 

ödemenin yapılması ile faturanın düzenlenmesi arasında geçen sürede 

oluşan kur farklarının ne şekilde işlem göreceği konusunda bir tartışma 

                                                 
33 Yumuşak, İbrahim; “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşleriyle Müşterek Genel Gider Dağıtımı”, 

Vergi Dünyası, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, Sayı 141, Mayıs 1993, s. 53-55. 
34 Kızılot, a.g.e., s.117. 
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bulunmamaktadır. Bu gibi işlemlerden doğan kur farkları hak edişin veya 

maliyetin bir unsuru olarak değerlendirilir. Danıştay’ın da bu yönde bir kararı 

bulunmaktadır35 

 

 
2. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Katma Değer Vergisi 

 

KDV’nin konusu, mükellefi, vergiyi doğuran olay, istisna ve muafiyetler, 

vergileme dönemi ile diğer hususlar kanunun ilgili maddelerinde açıklanmış 

olup, yıllara yaygın inşaat işleri kapsamında genel uygulamanın dışında bir 

özel bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu durumda KDV uygulamasında 

yıllara yaygın inşaat işleri açısından KDV’ye esas matrahın tespiti ve vergiyi 

doğuran olay irdelenecektir. 

 

KDV Kanununun ilgili 1. maddesinde ticari faaliyetlerin KDV 

kapsamında olduğu belirtildikten sonra 4. maddesinde hizmetin tanımı 

yapılmıştır. Bu tanıma göre hizmet; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana 

getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, 

değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi 

şekillerde gerçekleştirilir. Kanunun 10. maddesinde vergiyi doğuran olayın 

hizmetin yapılması anında, hizmetin kısım kısım yapıldığı durumlarda ise 

her bir kısma ilişkin hizmetin yapılması ile gerçekleşeceği belirtilmiştir.  

 

Bu durumda yıllara yaygın inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay 

hizmetin ifasıdır yani yıllara yaygın inşaat işlerinde işin bitimi bölümünde 

yer verdiğimiz şekillerden biri ile işin sona ermesidir. Uygulamada ise hak 

ediş kavramı karşımıza çıkmaktadır. Genellikle işin bitimi beklenmeden 

belirli kısımlar halinde ve usulüne uygun ölçümlemeler neticesinde çıkarılan 

hesaplara göre hak ediş raporları düzenlenmekte ve işin bu şekilde tespit 

edilen kısımları için düzenlenen hak ediş raporuna istinaden müteahhide 

ödemeler yapılmaktadır. Bu durum KDV Kanununun 10. maddesinde yer 

                                                 
35 Danıştay 4. Dairesinin 08.06.1994 tarihli, E:1994/581, K:1994/3495 sayılı Kararı. 
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alan kısım kısım hizmet ifası düzenlemeleriyle örtüşmektedir. İnşaat 

taahhüt işlerinde KDV yönünden vergiyi doğuran olay, hak ediş belgelerinin 

düzenlendikten sonra yetkili ya da ilgili makamlarca onaylanması ile 

meydana gelir. Hak ediş belgesinde yer alan tutarın aynı zamanda faturaya 

bağlanması gerekir ve vergiyi doğuran olay, faturanın düzenlenmiş olması 

ile de tekemmül eder36. 

 

Maliye Bakanlığı’nın konu ile ilgili genel tebliğ düzeyinde bir 

düzenlemesi bulunmamakla birlikte çeşitli özelgeler ile hak edişin ihale 

makamınca onaylanması ile KDV açısından vergiyi doğuran olayın 

gerçekleşmiş olacağı yönündeki görüşü desteklediği ve uygulamasını buna 

göre şekillendirdiği görülmektedir37.  

 

Hak ediş kavramı ile birlikte inşaat sektörünü ilgilendiren hususlar 

“Gelir Vergisi Kanun Tasarısı” ile ele alınmıştır. Gerçek kişilerin ve 

kurumların kazançlarının üzerinden alınan gelir vergisine ilişkin usul ve 

esasları içeren “Gelir Vergisi Kanun Tasarısı” 12/06/2013 tarihinde 

TBMM’ne sunulmuştur. Söz konusu tasarıda inşaat sektörünün 

vergilendirilmesi konusunda da değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede 

yıllara yaygın inşaat işlerine ilişkin 193 sayılı GVK’nın 42, 43 ve 44. 

maddeleri tek maddede toplanmış ve mevcut yapıya paralel hükümler 

önerilmiştir. Ancak öneri olarak tasarının 13. maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan, “…Birinci fıkra kapsamındaki işlere ilişkin avanslar dahil hak ediş 

bedellerinin değerlendirilmesinden doğan gelirler elde edildiği yılın kazancı 

sayılır…” hükmü mevcut yapıya farklılık getirmektedir38. 

 

                                                 
36 Özbalcı Yılmaz; Katma Değer Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara, Oluş 

Yayıncılık, 2002, s.284. 
37 Maliye Bakanlığı’nın 20.01.2000 Tarih ve KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.16.KDV 10.25-21785/413 

Sayılı Özelgesi. 
38 Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 12.06.2013 tarih ve 3138 sayılı “Gelir 

Vergisi Kanun Tasarısı” Yazısı Eki, (Erişim) http://www.vergiportali.com/upload/GVKTASARI.pdf, 

15.01.2014. 

 

http://www.vergiportali.com/upload/GVKTASARI.pdf
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Ayrıca KDV Kanununun 17/ 4. maddesinin (p) bendi ile Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri KDV’den istisna 

edilmiştir. 

  

3. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarma İşlerinde Vergi Kesintisi  

 

Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde, kazancın işin bitiminde tespit 

edilmesi ve vergilemenin de bundan sonra yapılması, uzun süre belirli bir 

mükellef grubundan vergi alınmaması sonucu vergilemede eşitlik ve 

genellik ilkelerinin zedelenmesine yol açmakta, aynı zamanda işin bitiminde 

yapılacak toplu ödeme mükellefleri mali yönden zorlayıcı olabilmektedir. Bu 

görüşten hareketle, hem vergilemedeki gecikmeyi telafi etmek hem de 

müteahhidin ödemedeki mali yükünü azaltmak amacıyla yıllara yaygın 

inşaat ve onarma işlerinde vergi kesintisi esası kabul edilmiştir39. 

 

Vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar GVK’nın 94. maddesinin 3. 

fıkrasına göre aşağıda sayılanlardır; 

- Kamu idare ve müesseseleri  

- İktisadi kamu müesseseleri 

- Sair kurumlar  

- Ticaret şirketleri 

- İş ortaklıkları 

- Dernekler  ve Vakıflar 

- Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri 

- Kooperatifler  

- Yatırım fonu yöneticileri  

 

                                                 
39 Durna, Ferhat; ‘Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme’, Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul, 2008, s.57. 
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Kesilen vergiler, işin bitiminde verilecek beyannamede bildirilen 

kazanç üzerinden hesaplanacak gelir ve kurumlar vergisinden mahsup 

edilecektir. İşin zararla sonuçlanması halinde veya kapsama girmeyen işler 

için gereksiz olarak kesilen vergilerin mükellefçe iadesi istenebilecektir40. 

 
 
4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Geçici Vergi 

 

Türk vergi sisteminde kazanç üzerinden alınan vergiler, gelirin elde 

edildiği dönemi takiben gelir vergisi mükellefleri için iki taksit halinde yedi 

ay, kurumlar vergisi mükellefleri için dört ay içerisinde kamu gelirine 

dönüşmektedir ve vergilemedeki bu gecikme kamu zararına yol açmaktadır. 

Ayrıca ücret gibi bazı gelir unsurlarının vergilendirilmesinde stopaj yoluyla 

kesinti nihai vergileme olmaktadır ve mükelleflerin elde ettikleri gelir 

unsurunun mahiyetine göre farklı vergileme dönemleri uygulaması 

vergilemede adalet ilkesi yönünden eleştiriye uğramıştır. Bütün bu 

sakıncaları gidermeye yönelik olarak vergi gelirlerinin tahsilinin öne 

alınması için çalışmalar başlatılmış, nihayetinde 26.12.1993 tarihli ve 3946 

sayılı Kanun ile GVK’nın 120. maddesinde değişikliğe gidilerek geçici vergi 

müessesesi vergi mevzuatımıza girmiştir41 

 

GVK’nın geçici vergiyi düzenleyen mükerrer 120. maddesinin parantez 

içi hükmünde, 42. madde kapsamına giren işlerden dolayı mükelleflerin 

geçici vergi ödemeyecekleri belirtilmiştir. Bu düzenlemenin gerekçeleri ise 

42. madde kapsamındaki işler için istihkaktan kesinti yoluyla zaten bir ön 

vergilemenin mevcut olması ve yıllara yaygın inşaat işlerinde işin bitim 

tarihinin tespiti ile ilgili bazı zorlukların bulunmasıdır42. 

 

                                                 
40 Çolak, Mustafa;  Stopaj ve Sorumluluk Müessesesi, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2004, s.89. 
41 Akyol M. Emin, Küçük Muzaffer; Tüm Yönleriyle Geçici Vergi, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 

2003, s.38. 
42 Küçük, Muzaffer; “Yıllara Yaygın Taahhüt İşlerinin Geçici Vergi Karşısındaki Durumu”, Vergi 

Dünyası Dergisi, Sayı 275, Temmuz 2004, s.63. 
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Kesinti yoluyla ödenen vergilerin geçici vergiden mahsubu konusuyla 

ile ilgili bir Maliye Bakanlığı özelgesinin son kısmında43; “…Ayrıca diğer 

kazançlarınız nedeniyle geçici vergiye tabi olmanız halinde de yıllara 

yaygın inşaat işinden elde ettiğiniz kazançlarınızın geçici vergi 

beyannamenize dahil edilmeyeceği tabiidir. Dolayısıyla üzerinden geçici 

vergi ödenmeyen yıllara yaygın inşaat işi kazançlarınızdan tevkif suretiyle 

ödenen vergilerinizin cari yıl içerisinde ödenecek geçici vergiye mahsubu 

mümkün değildir. Tevkif suretiyle ödenen vergiler bu işten elde edilen 

kazancın beyan edildiği takvim yılı beyannamesi üzerinde tahakkuk eden 

vergilere mahsup edilecek arta kalan bir kısmın bulunması halinde ise bu 

tutarlar Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 44. maddesi genel hükümleri 

çerçevesinde nakden ve/veya mahsuben iade edilecektir.” Şeklinde bu 

konuya değinilmiştir. 

 

 

5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Damga Vergisi 

 

Taraflar arasında karşılıklı irade beyanı ile sözleşme kurulmuş olur. 

Kamu ihale mevzuatına tabi olsun ya da olmasın, yapım işine ait sözleşme 

kağıda döküldüğü anda damga vergisi mükellefiyeti doğar44. DVK’ya ekli 1 

sayılı listenin akitlerle ilgili kâğıtlar başlığı altında, belli bir parayı ihtiva eden 

mukavelenamelerin binde 7,5 oranında damga vergisine tabi olduğu 

belirtilmiştir. İnşaat taahhüt sözleşmelerinin her hâlükârda belli bir parayı 

ihtiva edeceği göz önüne alındığında düzenlenen sözleşmelerde binde 7,5 

oranında damga vergisinin hesaplanması gerekir. 

 

Bir inşaat taahhüt sözleşmesinde süre uzatımı söz konusu olursa ve 

bu süre uzatımıyla birlikte sözleşme bedelinde bir artış meydana gelirse, ilk 

sözleşme bedeli üzerinden değil, sadece artan bedel üzerinden ve ilk 

                                                 
43 Maliye Bakanlığı’nın B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-42 Sayılı Özelgesi, (Erişim), http://www.ivdb 

.gov.tr/Mukteza/gv/ornek260.htm, 16.03.2013.  
44 Çelik, Abdullah; “Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşlerinde Damga Vergisi Uygulaması”, Vergi 

Dünyası Dergisi, Sayı 246, Şubat, 2002, s.53. 

http://www.ivdb/
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sözleşmeyle aynı oranda damga vergisi hesaplanması gerekir. Ek bir unsur 

olarak ise söz konusu süre uzatımına ilişkin esas sözleşme üzerine 

sonradan bir şerh konmuş olması veya süre uzatımına ilişkin bir sözleşme 

ya da mektup düzenlenmiş olması gibi damga vergisinin konusunu 

oluşturacak işlemlerin gerekli olmasıdır. Uzatma bu beyanın karşı tarafa 

ulaşması ve kabul edilmesi ile tamamlanır ve vergiyi doğuran olay 

gerçekleşmiş olur45. Sözleşmelere kendiliğinden süre uzatımı gerektirecek 

bir madde konmuş ve bu maddeye istinaden süre uzatılmış ise ortada 

damga vergisini doğuracak bir kağıt olmayacağından bu gibi hallerde 

damga vergisi hesaplanmamalıdır. 

 

Ayrıca ihale kararları, DVK’ya ekli 1 sayılı listenin kararlar ve 

mazbatalar başlıklı ikinci bölümünün 2 no.lu bendinde ihale kanunlarına 

tabi olan ya da olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her 

türlü ihale kararlarının binde 4,5 oranında damga vergisine tabi olduğu 

belirtilmiştir. 

  

DVK’nın 1. maddesindeki söz konusu liste incelendiğinde hak ediş 

belgelerinin kendi başına verginin konusuna girmediği görülmekle birlikte, 

DVK’nın anılan 2. maddesinde belirtildiği şekilde hak ediş belgelerinin 

üzerine bedelin tahsil edildiğine dair şerh konması halinde bu belgeler, 1 

sayılı listenin makbuzlar ve diğer kâğıtlar başlığının a bendinde yer alan kişi 

ya da kurumlar tarafından resmi dairelere verilen makbuz hükmünde sayılır 

ve bu kapsamda binde 7,5 oranında damga vergisine tabi tutulur46. 

 

DVK’ya ekli 1 sayılı listenin “IV-Makbuzlar ve Diğer Kâğıtlar” 

başlığının 1 No.lu bendinin (a) alt bendinde, avans olarak yapılanlar dâhil, 

resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin, kişiler 

tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra 

senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına kişiler adına 

                                                 
45 Kırman, Ahmet; Damga Vergisi Kanunu Şerhi, Ankara, Doğuş Matbaacılık, 1997. s.107. 
46 Çelik, Abdullah; a.g.m., s.52. 
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açılmış hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine ödenmesini 

temin eden kâğıtların damga vergisine tabi tutulacağı belirtilmiştir. Bu 

düzenlemeden hareketle sadece resmi daireler tarafından yapılan avans 

ödemeleri verginin konusuna girecek, özel kişi ya da kuruluşlar tarafından 

yapılan avans ödemeleri üzerinden damga vergisi hesaplanmayacaktır. 

 
 

B. Özel İnşaat İşleri ve Vergilendirilmesi  

 

Özel inşaat genel tanımıyla, kendi nam ve hesaplarına apartman inşa, 

edip daire, kat ve dükkan halinde satanların veya satma amacı 

gütmeksizin, kişisel gereksinmeleri için kendi arsaları üzerine inşaat 

yapmalarıdır. Özel inşaatların herhangi bir satıştan farkı bulunmadığından, 

kazanç tespitinin yıllık olarak ve maliyetle satış bedelini karşılaştırmak 

suretiyle yapılması gerekir. Gerek kendi arsası üzerine gerekse başkasının 

arsası üzerine kat karşılığı bina inşa edip, satış faaliyetinde bulunulmasının, 

GVK’nın 42. maddesiyle düzenlenen birden fazla takvim yılına sirayet eden 

inşaat ve onarma işleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu 

nedenle, daire satışlarından doğan karın inşaatın devam ettiği yıllara 

dağıtılmaması veya inşaatın bittiği yılın geliri olarak kabul edilmesi söz 

konusu olamaz. Her bağımsız bölüm veya dairenin maliyet bedeli ile satış 

bedeli arasındaki fark satışa konu ünitenin karı olarak satışın yapıldığı yılın 

geliri olarak vergilendirilecektir47.  

 

Ayrıca özel inşaatların vergilendirilmesine ilişkin 12.06.2013 tarihinde 

TBMM’ne sunulan “Gelir Vergisi Kanun Tasarısı” ile bazı değişiklikler 

planlanmaktadır. Bu tasarı ile özel inşaat işlerinin vergilendirilmesine yönelik 

ayrı bir madde konularak, 193 sayılı GVK’dan oldukça farklı bir uygulama 

önerilmektedir. Söz konusu tasarının 14. maddesinde, taahhüt niteliğinde 

                                                 
47 Özsoy, Önder; “İnşaat Firmalarının Belgesiz Yaptıkları Ödeme Sonucu Oluşan Kasa Sorununa Bir 

Bakış”, (Erişim), http://www.iktisadidayanisma.com/Insaat-Firmalarinin--Belgesiz-Yaptiklari--

Odeme-So/Yazi/b72ad614-b8c9-4296-b93d-735112609156.aspx, 30.05.2013 

http://www.iktisadidayanisma.com/Insaat-Firmalarinin--Belgesiz-Yaptiklari--Odeme-So/Yazi/b72ad614-b8c9-4296-b93d-735112609156.aspx
http://www.iktisadidayanisma.com/Insaat-Firmalarinin--Belgesiz-Yaptiklari--Odeme-So/Yazi/b72ad614-b8c9-4296-b93d-735112609156.aspx
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bulunsun bulunmasın, başkasının arsası üzerinde yapılan taşınmaz inşa 

faaliyetinin, iktisap şekli ve tarihine bakılmaksızın kendi arsası üzerine inşaat 

yaptıranların kat karşılığı da dahil olmak üzere inşaat işinin bir ticari işletme 

kapsamında gerçekleştirilmesinin, ticari kazanç olarak değerlendirileceği 

belirtilmektedir. 

 

Ayrıca yine tasarıda, arsa sahibi tarafından inşa edilen veya inşa 

ettirilen taşınmazların ya da kat karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde inşa 

edilip arsa sahibine bırakılan taşınmazların, brüt kapalı alanları toplamı temel 

kriteri altında, arsa sahibi yönünden ticari kazancın oluşup oluşmayacağına, 

oluşuyor ise hangi tarihten itibaren ticari faaliyete başlanmış sayılacağına 

ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Brüt kapalı alanları toplamının48; 

 Bin metrekareyi aşması halinde ilk satış tarihinden itibaren ticari 

faaliyete başlanıldığı kabul edilirken, 

 Beş yüz metrekare ile bin metrekare (bin metrekare dâhil) 

arasında olması halinde ise inşa edilen taşınmazların satışının 

arsa sahibine veya müteahhide ait ticari bir organizasyon 

çerçevesinde gerçekleştirilmesi halinde ilk satış tarihinden 

itibaren ticari faaliyete başlanıldığı kabul edilir.  

 Beş yüz metrekareyi (beş yüz metrekare dâhil) aşmaması 

halinde ise inşaat faaliyeti nedeniyle arsa sahibi yönünden 

ticari kazanç hükümleri uygulanmaz.  

 

Yine Tasarının 14. maddesinin 5. fıkrasında ise metrekare büyüklüğü 

esas alınarak arsa sahibi açısından ticari faaliyet kapsamına giren inşaat 

işlerinde arsa sahibi açısından; 

 

1-İnşaatın bitim tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren üç 

takvim yılı içinde taşınmaz satışı yapılmaması halinde, bu sürenin sonunda 

                                                 
48 “Yeni Gelir Vergisi Tasarı Hakkında Değerlendirmeler”, (Erişim) http://www.mazarsdenge.com.tr 

/publishDocument.php?id=4856, 15.01.2014. 
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anılan taşınmazlar inşaatın bitim tarihindeki maliyet bedeli üzerinden iktisap 

edilmiş sayılır. 

 

   2-Yapılan son satış işleminden başlayarak üç yıl içinde herhangi bir 

taşınmaz satışı yapılmaması durumunda, ticari faaliyetin sona erdiği kabul 

edilerek satışa konu edilmeyen taşınmazlar işletmeden çekilmiş sayılır. Bu 

hüküm ticari faaliyetine bu süre içerisinde son verenler hakkında da uygulanır. 

İşletmeden çekilen taşınmazlar, inşaatın bitim tarihindeki maliyet bedeli 

üzerinden bu tarihte iktisap edilmiş sayılır. 

 

Tasarının 15.maddesinde yer alan “özel inşaatlarda kazanç tespiti” ile 

ilgili genel bir bilgi vermek gerekirse, arsasına kat karşılığı inşaat yaptıran ve 

bu işten dolayı ticari kazanç elde edecek kişiler için maliyetin iki unsuru 

olduğu kabul edilmektedir. Bunlar; 

 Arsa sahibinin uhdesinde kalan arsa payının emsal bedeli, 

 Müteahhit defter kayıtlarında oluşan maliyetlerden arsa sahibine 

verilen taşınmazlara isabet eden tutar.  

 

           Söz konusu tasarı metninde, müteahhit açısından arsa maliyetine ilişkin 

belirleme müteahhit tarafından arsa sahiplerine verilen taşınmazların defter 

kayıtlarına göre belirlenen maliyet bedelleri toplamından oluşmaktadır. Ancak 

arsa sahibi tarafından elde edilen taşınmazların maliyet bedeli ise arsanın 

emsal bedeli ile müteahhidin defter kayıtlarına göre belirlenen arsa sahibine 

verilen taşınmazların maliyet bedelinin toplamından oluşacağı belirtilmiştir. 

Ancak burada ihtilaf oluşturması muhtemel konunun arsanın emsal bedelinin 

nasıl tespit edileceğidir49. 

 

                                                 
49 Gündüz, Fatih; “Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısına Göre Özel İnşaat İşleri”, Yaklaşım Dergisi, 

Sayı 254, Şubat, 2014, (Erişim) http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID =22421& 

arananKey=tasar%C4%B1, 30.01.2014. 

http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID%20=22421&%20arananKey=tasar%C4%B1
http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID%20=22421&%20arananKey=tasar%C4%B1
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Çalışmamızda aşağıdaki kısımda ise özel inşaatlar öncelikle KDV 

Kanunu ve tapu harçları yönünden ele alıp daha sonra özellikli durumlar vergi 

kanunları açısından değerlendirilecektir.   

 

 KDV Yönünden Özellik Taşıyan Durumlar 

 

Özel inşaatların vergilendirilmesini KDV Kanunu açısından incelersek 

özellik taşıyan durum; KDV Kanunu 28. maddesine istinaden Bakanlar 

Kurulu’nun 27.12.1997 tarih ve 97/10465 sayılı Kararı’nın 1. maddesiyle (1) 

sayılı listeye eklenen sıralar şu şekilde belirtilmiştir; 

 

“9.  Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri,  

10. Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,  

11. Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere 

yapılan sadece 150 m2’ye kadar konutlara ilişkin konut taahhüt işleri” 

 

Bu kapsamda, (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için KDV 

oranı % 1 olarak uygulanmaktadır. Yukarıda yer alan Karar, 17.07.2002 tarih 

ve 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılmış, yukarıda belirtilen 

teslimlerin sırası 11, 12 ve 13 olarak değiştirilmiştir. Net alanı 150 m2’den 

büyük olan konutların tesliminde ise genel oran % 18 olarak uygulanacaktır. 

Ancak 1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kapsamdaki teslimlerde bazı değişiklikler 

yapılmıştır. Buna göre; net alanı 150 m2 ye kadar konutlardan 5216 sayılı 

“Büyükşehir Belediyesi Kanunu” kapsamındaki büyükşehirlerde (6306 sayılı 

“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” 

kapsamındaki rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler hariç) 

lüks veya 1. sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip 

inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, 01.01.2013 

tarihinden itibaren alınan konut inşaat projeleri ile ihalesi bu tarihten itibaren 

yapılacak projelere ilişkin konut teslimlerinde, üzerine yapıldığı arsanın 
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Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine istinaden tespit edilen arsa birim 

metrekare vergi değeri; 

 

 

a. Beş yüz TL ile bin TL (bin TL hariç) arasında olan konutların 

tesliminde %8 KDV oranı, 

b. Bin TL ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18 KDV oranı, 

uygulanacaktır. 

 

Yukarıda sayılanlar dışındaki net alanı 150 m2’nin altındaki konut 

teslimlerinde KDV oranı % 1 dikkate alınarak uygulanacaktır. 1 Ocak 2013 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile yapılan değişiklikleri de içeren güncel KDV oranlarının (1) sayılı listesinde 

inşaat alanındaki faaliyetlere uygulanacak %1 KDV oranı aşağıdaki gibidir50; 

 Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel 

idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha 

fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları 

işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların 

(sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin 

altındaki konutlara isabet eden kısmı, 

 Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri, 

 Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan 

sadece net alanı 150 m2’ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri. 

KDV açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarih önemlidir.  

Özel inşaatlara konu olan dairelerin tesliminde vergiyi doğuran olay, daire 

tamamlanmadan tapu işlemi gerçekleşmiş, iskan alınmış veya daire satış 

bedelinin tamamı tahsil edilmiş olsa bile, dairenin alıcının fiili kullanımına terk 

tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacaktır. Bu tarih ise, alıcının daireyi fiilen 

                                                 
50 Gelir İdaresi Başkanlığı, Güncel KDV Oranları, (Erişim), http://www.gib.gov.tr/index.php?id=830, 

05.06.2013. 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=830
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kullanmaya veya kiraya verme suretiyle faydalanmaya başlama tarihidir ve 

vergiyi doğuran olay, fiili kullanıma terk tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. Bu 

tarihten önce tahsil edilen satış bedelinin ise, tapuda tescil işlemi olsa bile 

“avans” mahiyetindedir51.  

 

 Tapu Harçları Yönünden Özellik Taşıyan Durumlar 

 

Tapu harçları yönünden özel inşaatlar için 492 sayılı Harçlar 

Kanunu’nun dördüncü kısmında ilgili hükümler yer almakta olup, ilgili 

Kanunun 57. maddesinde, tapu kadastro işlemlerinden Harçlar Kanunu’na 

bağlı (4) sayılı tarifede yer alanların tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu 

hükme bağlanmıştır. (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” bölümünün 20/a 

fıkrasına göre, gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma 

akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında 

gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere 

emlak vergisi değeri üzerinden (cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış 

bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan 

için ayrı ayrı binde 16,5 oranında harç alınacaktır. 20/9/2012 tarihli ve 

2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 6. maddesiyle; bu 

fıkrada sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 16,5” nispetinde alınan tapu 

harçları “binde 20” olarak değiştirilmiştir.  

 

İnşaatı tamamlanan binaların tapuya tescil ettirilmemesinin 

nedenlerinden en önemlisi tescil sırasında alınan tapu harcıdır. Arsa veya 

arazi üzerine veya mevcut binaya ilave suretiyle bina inşası neticesinde 

niteliği değişen gayrimenkulün, tapu tescilinde alınmakta olan tapu harcının, 

emlak vergi değerinden az olmamak üzere mükellefçe beyan edilen değer 

üzerinden “binde 20” oranında alınmaktadır. İnşaatın tamamlandığı yıl 

sonuna kadar emlak vergisi bildiriminin verilmesi ve 2 no.lu harç 

                                                 
51 Savaş, Şükrü; “Arsa Payı Karşılığı Arsa Sahiplerinin İleride Elde Edecekleri Ve İnşaat Devam 

Ederken Sattıkları Bağımsız Bölümlerin Vergilendirilmesi”, (Erişim) http://www.alomaliye. 

com/2007/sukru_savas_arsa_2.htm, 15.01.2014.  
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beyannamesinin de emlak vergisi bildirim verme süresi içerisinde beyan 

edilmesi ve aynı sürede ödenmesi gerekmektedir52 

 

Aşağıdaki bölümde ise özel inşaat işleri sınıflandırılarak vergi 

kanunları yönünden özellikli durumlar genel olarak irdelenecektir.  

 

 

1. Daire, Kat ve Dükkan Halinde Satmak Amacıyla Yapılan Özel 

İnşaatlar ve Vergi Kanunlarındaki Yeri 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 37/4. maddesi uyarınca, gayrimenkul alım-

satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerden elde ettikleri 

kazançlar, ticari kazanç olarak vergilendirilmektedir. Bu madde ile güdülen 

amaç faaliyetin maksadı ve devamlılığıdır. Özel inşaat ve onarım işleri 

bünyelerinde taahhüt unsuru taşımayan ancak, birden fazla takvim yılına 

sirayet edebilen niteliktedir. Buradaki taahhüt (yazılı veya sözlü) unsurundan 

kasıt, inşaat ve onarım işinin başkasının nam ve hesabına yapılmasını ifade 

eder ve elde edilen hak edişlerden GVK’nın 94. maddesine göre gelir vergisi 

stopajı yapılmasını gerektirir. Dolayısıyla, GVK’nın 42. maddesine tabi olacak 

inşaat ve onarım işleri, resmi veya özel taahhütler gereğince başkasının 

hesabına yapılan işlerden ibarettir. Diğer ticari faaliyetlerde olduğu gibi inşaat 

işleriyle uğraşan mükelleflerin (müteahhitlerin), vergi mevzuatı çerçevesinde 

uymak zorunda oldukları kurallar ve yerine getirmeye mecbur oldukları 

yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükler, Vergi Usul Kanunu’nun “Mükellefin 

Ödevleri” başlığını taşıyan ikinci kitabında düzenlenmiştir. 

 

Özel inşaatlarda kazanç tespiti ise maliyetle satış bedeli 

karşılaştırılmak suretiyle hesaplanır. Daire, kat veya dükkanların maliyeti 

binanın tüm maliyetinden her daire, kat veya dükkana bazı ölçü ve esaslara 

                                                 
52 Savaş, Şükrü; “Arsa Payı Karşılığı Arsa Sahiplerinin İleride Elde Edecekleri Ve İnşaat Devam 

Ederken Sattıkları Bağımsız Bölümlerin Vergilendirilmesi”, (Erişim), http://www.alomaliye.com 

/2007/sukru_savas_arsa_2.htm, 15.01.2014.  
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göre pay verilmek suretiyle bulunur (Örneğin arsa payı, metrekare, kat veya 

daire adedi gibi ölçüler esas alınabilir). Maliyetin tespitinde müşterek 

kullanılan yerlerinde göz önüne alınması gerekir. Daire, kat veya dükkan 

şeklindeki bağımsız bölümlerin maliyetlerinin tespitinde, Vergi Usul 

Kanunu’nun, imal edilen emtiada maliyet bedeli ile ilgili 275. maddesi 

hükmünden yararlanılır. 

 

Gerek kendi arsası üzerine gerekse başkasının arsası üzerine kat 

karşılığı bina inşa ederek satma işinin, GVK’nın 42. maddesiyle düzenlenen 

birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleriyle herhangi bir 

ilişkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle daire satışlarından doğan karın inşaatın 

devam ettiği yıllara dağıtılmaması veya inşaatın bittiği yılın geliri olarak kabul 

edilmesi söz konusu olamaz. Her bağımsız bölüm veya dairenin maliyet 

bedeli ile satış bedeli arasındaki fark satışa konu ünitenin karı olarak satışın 

yapıldığı yılın geliri olarak vergilendirilecektir53.  

 

 

2. Daire, Kat ve Dükkan Halinde Satmak Amacı Olmaksızın 

Yapılan Özel İnşaatlar ve Vergi Kanunlarındaki Yeri 

 

Apartman inşa edip daire, kat veya dükkan halinde satma amacı 

gütmeyenler, yani kendi gereksinimi için inşaat yapanlar farklı bir vergi 

uygulamasına tabi tutulmaktadırlar. 

 

GVK’nın 64/3. maddesi ile özel inşaat sahiplerinin çalıştırdıkları inşaat 

işçilerine ödedikleri ücretlerin, 01.01.1999 tarihine kadar götürü olarak 

01.01.1999 tarihinden itibaren “diğer ücret” olarak vergilendirileceği 

öngörülmüştür. GVK’nın 64/3. maddesinde 4444 sayılı Kanun ile 1 Ocak 

2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren değişikliğe göre, özel inşaat 

sahiplerinin ücretle çalıştırdıkları, inşaat işçilerinin, yıllık ücretleri vergiye tabi 

                                                 
53 Danıştay 3. Dairesinin 28.04.1993 tarihli, E: 1991/2953, K:1993/ 1524 sayılı Kararı. 
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tutulurken; asgari ücretlinin bir yıllık brüt ücreti tutarının, yüzde 25’i, vergi 

matrahı olarak esas alınacaktır. 

Özel inşaat sahiplerinin bu işlerinden dolayı gelir veya kurumlar vergisi 

mükellefi olmaması, yanlarında çalıştırdıkları işçilere yaptıkları ödemelerin de 

vergi kesintisine tabi tutulmaması, uygulamada bazı müteahhitleri bu yola 

yöneltmektedir. 

 

 

3. Arsa Karşılığında Daire, Kat ve Dükkan Yapımı ve Vergi 

Kanunlarındaki Yeri 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinin 6’ncı bendinde 

“…iktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70’inci 

maddenin birinci fıkrasının (1),(2),(4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal 

(gerçek usulde vergiye tabiler dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak 

beş yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançların (Kooperatiflerin 

ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis 

tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.)…”hükmü ile gayrimenkullerin 

satışında durumunda ortaya çıkan değer artış kazancı açıklanmıştır. Ayrıca 

söz konusu maddede geçen “elden çıkarma” deyiminin, yukarıda yazılı mal 

ve hakların satılması bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, 

takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak 

konulmasını ifade ettiği yine aynı maddede hüküm altına alınmıştır. Arsa 

karşılığı inşaat işleri bazen uzun yıllar sürebilmektedir. Bu durum arsa 

sahibinin arsasını iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde elden çıkarmış 

olması şartı arsa sahibinin arsasını müteahhide teslim ettiği tarih itibariyle 

hesap edilecektir. Bir takvim yılında elde edilen değer artış kazancının 2013 

yılı için 9.400TL’lik kısmı gelir vergisinden müstesnadır. Bu düzenleme 

gereğince bir karşılığı olmadan elde edilen taşınmaz mallar hariç olmak 

üzere elde edilme tarihinden itibaren beş yıl içinde elden çıkarılan taşınmaz 
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mallar dolayısıyla elde edilen safi kazanç değer artış kazancı olarak gelir 

vergisine tabi tutulacaktır. 

 

4. Sat-Yap Modelinin Vergilendirilmesi 

 

Özellikle konut projelerinde kullanılan sat-yap modeli, başka bir 

ifadeyle maketten satış ya da projeden satış modeli; inşaat için gerekli 

finansmanın inşaat yapımına başlamadan önce veya konutlar henüz 

tamamlanmadan ön satışlar ile gelirin elde edilmesidir. 

 

Müteahhitlerin kendi namlarına yapıp sattıkları daire ve işyerleri imal 

edilen emtia niteliğindedir. İnşa edilen daire ve işyerlerinin inşaat devam 

ederken satılması halinde, satışı yapılan daire veya dükkanın satış bedeli 

belli olmakla birlikte, maliyet tespiti tam olarak yapılamamakta bu nedenle de 

inşaatın devamı sırasında satışı yapılan daire ve işyerleri karşılığında 

müşterilerden alınan para “avans” niteliği taşımaktadır. Bu durumda, inşaat 

devam etmekte iken veya arsa payı üzerinden satışı yapılan daire ve 

işyerlerine ilişkin satış bedelinin tamamının, inşaatın tamamlanıp anahtar 

teslimi yapılan yılın satış hasılatı olarak kayıtlarda gösterilmesi 

gerekmektedir. Çünkü bu tarih itibariyle vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş 

olmaktadır. İnşaatın devamı sırasında yapılan daire satışlarında, tapuda 

tescil işlemi yapılmış olsa bile, dairenin alıcının fiili kullanımına tahsisi ile 

vergiyi doğuran olay gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren 10 günlük yasal 

süre içerisinde müteahhit tarafından satış faturasının düzenlenmesi 

gerekmektedir54. 

 

Ancak, uygulamada bazı vergi inceleme elemanları, sat-yap 

modelindeki teslimden dolayısıyla vergiyi doğuran olayın gerçekleştiğini 

düşünmektedirler. Dönemsellik ve tahakkuk esasının bir gereği olarak satılan 

                                                 
54

 Özel İnşaatların Vergisel Boyutları, (Erişim) http://www.insaatmuhasebesi.com/ozel-insaatlarin-

vergisel-boyutu/, 18/04/2013. 

http://www.insaatmuhasebesi.com/ozel-insaatlarin-vergisel-boyutu/
http://www.insaatmuhasebesi.com/ozel-insaatlarin-vergisel-boyutu/
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dairelere ilişkin kâr veya zararın beyan edilmesi gerektiği savıyla raporlar 

tanzim etmektedirler. Bu raporlarda o ana kadarki satış bedelleri ile o ana 

kadar oluşan maliyetleri karşılaştırarak kâr tespiti yaptığı görülmektedir. 

Yapılan bu uygulamanın dönemsellik ilkesine ve tahakkuk esasına 

dayandırılması yanlış bir uygulama olup, henüz satılan dairelerin arsa 

maliyetlerinin ne olacağı belli değildir55. Bu şekilde farklı uygulamalara 

sebebiyet verecek VİR’lerin önüne geçmek için 31.10.2011 gün ve 28101 

sayılı Resmi Gazete’de “Rapor Değerlendirme Komisyonlarının 

Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 

yayımlanarak “Rapor Okuma Komisyonu” oluşturulması sağlanmıştır. Bu 

yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girdiği için 31.10.2011 tarihi itibariyle 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu şekilde oluşturulan “Rapor Okuma 

Komisyonları” ile VİR’lerin kontrolü sağlanarak uygulamada birlik 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

 

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile birlikte daire 

sahibi olacak kişilere yeni haklar getirilmektedir. Düzenleme ile konut 

sektöründe en çok mağduriyetlerin yaşandığı ''maketten daire satışı''na 

yönelik tüketiciyi olası mağduriyetten koruyacak bir dizi düzenleme 

getirilmektedir. Böylece ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi 

sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyecektir. Devir veya teslim 

tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden 

dönme hakkı olacaktır. Ancak, sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; 

daire satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve 

benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin 

yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesini alıcıdan talep edebilecektir56. 

 

                                                 
55 Keskin, İsa; “Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Karşılaşılan İlginç Durumlar”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 

190, Ekim, 2008,(Erişim) http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=9248&arananKey 

=%C4%B0 sa%20KESK%C4%B0N, 25.01.2014. 
56 “Konut Alıcısına Müthiş Haklar Geliyor”, (Erişim) http://sgkrehberi.com/haber/28139/, 20.12.2013. 

http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=9248&arananKey%20=%C4%B0%20sa%20KESK%C4%B0N
http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=9248&arananKey%20=%C4%B0%20sa%20KESK%C4%B0N
http://sgkrehberi.com/haber/28139/
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5- Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Hasılat Paylaşımı Modelinin 

Vergilendirilmesi 

 

Hasılat (gelir) paylaşımı esası; kişi ya da kurumların arsalarını, 

müteahhit firmalara arsa üzerine inşa edilecek bağımsız bölümlerin satış 

bedellerinin belirli bir yüzdesi karşılığı (örneğin yüzde 45’i ya da 58’ni) 

devretmeleri olarak tanımlanmaktadır57. Arsa karşılığı hasılat paylaşımı 

yönteminde, arsanın mülkiyeti iş bitinceye kadar sözleşme ile arsa sahibi 

üzerinde kalmaktadır ve arsa sahibi, inşaat devam ederken inşaat firmasının 

anlaştığı kişilere “kat irtifaklı arsa tapusu” vermektedir58. 

 

Vergi İdaresinin konu hakkındaki görüşü 60 Seri No.lu KDV 

Sirküsünde yer almaktadır. Buna göre, uygulamada “hasılat paylaşımı”, “gelir 

paylaşımı” vb. şekillerde düzenlenen sözleşmeler uyarınca yapılan işlerde, 

inşa edilen bağımsız bölümler yerine bunların hasılatının paylaşıldığı bu 

nedenle, bu tür sözleşmeler gereğince yapılan işlerin de “arsa karşılığı 

inşaat” olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir59. Başka bir deyişle 

idare, hasılat payı karşılığı arsa satışı işlemine vergisel açıdan arsa karşılığı 

inşaatla ilgili olarak benimsediği kuralları uygulamaktadır. Ancak “arsa 

karşılığı inşaat” ile “hasılat payı karşılığı arsa satışı” farklı iki model olup, 

hukuki açıdan farklı işlemlere tabidir60. Bu farklılıkları kısaca sıralarsak; 

 

                                                 
57 Tolu, Abdullah; “Gerçek Kişilere Ait Arsaların Müteahhitlere Kat Karşılığı Değil de Hasılat 

Paylaşımı Yöntemine Göre Verilmesi Halinde KDV ”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 224, Ağustos, 2011, 

(Erişim) http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=12931&arananKey=in%C5%9Faat 

%20gelir%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1, 30.01.2014. 
58 Kızılot, Şükrü; “Gerçek Kişilerin Arsayı Kat Karşılığı Yerine Hasılat Paylaşımı Karşılığı 

Vermelerinin Avantajları”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 226, Ekim 2011, (Erişim) 

http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=13167&arananKey=in%C5%9Faat%20gelir%20

payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1, 28.01.2014. 
59 Güneş, Şibli; “Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Hasılat Paylaşımı Modelinin Dayanılmaz Cazibesi”, 

Yaklaşım Dergisi, Sayı 230, Şubat 2012, (Erişim) http://uye.yaklasim.com/MagazineContent 

.aspx?ID=13600&arananKey=in%C5%9Faat%20gelir%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1, 

25.01.2014. 
60 Maç, Mehmet; “Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi Kapsamında Arsa Satılması”, (Erişim),  http://www. 

vergi.tc/makaleDetay/MehmetMac/Hasilat-Paylasimi-Sozlesmesi-Kapsaminda-Arsa-

Satilmasi/a94d710f-1b95-4e8f-835a-5f46eb84da6f , 27.12.2012. 

http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=12931&arananKey=in%C5%9Faat%20%20gelir%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1
http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=12931&arananKey=in%C5%9Faat%20%20gelir%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1
http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=13167&arananKey=in%C5%9Faat%20gelir%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1
http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=13167&arananKey=in%C5%9Faat%20gelir%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1
http://uye.yaklasim.com/MagazineContent%20.aspx?ID=13600&arananKey=in%C5%9Faat%20gelir%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1
http://uye.yaklasim.com/MagazineContent%20.aspx?ID=13600&arananKey=in%C5%9Faat%20gelir%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1
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 Arsa karşılığında, belli sayıda bağımsız bölüm (daire ve 

dükkan) alınması olayında, arsa sahibinin arsa bedelini nakit 

değil ayın olarak tahsil etmesi söz konusudur. Hasılat payı 

karşılığında, arsanın satışı ise, bildiğimiz nakit karşılığı arsa 

satışından farklı bir olay değildir. Başka bir anlatımla, hukuki 

niteliği bakımından, satış sözleşmesi niteliğindedir. 

 Arsa karşılığı inşaat ilişkisi, vergi idaresince “Trampa” olarak 

kabul edilmektedir. Ancak hasılat payı karşılığında arsa 

satışında, trampa olayı söz konusu olmayıp, hasılat payı 

paylaşımında arsa (mal) verilmekte ve karşılığında para 

alınmaktadır. 

 Arsa karşılığı inşaatta, arsa verilip karşılığında inşaat yada 

belirli bağımsız bölüm teslim alınması işlemi hem arsanın 

satışını hem de belli sayıda bağımsız bölüm alınmasına dair 

siparişi içerdiği için, satış akdi yanında istisna akdi niteliğini de 

içermektedir. Halbuki hasılat payı karşılığı arsa satışında, inşaat 

teslim alma hali yoktur. Bu nedenle istisna akdi niteliğini 

içermez. 

 Arsa karşılığı inşaatta arsanın bir kısmı, hasılat payı karşılığı 

arsa satışında arsanın tümü müteahhide verilmektedir. Başka 

bir deyişle arsa sahibi, arsası üzerine inşaat firmasına inşaat işi 

yaptırmakta, karşılığında da para değil belli sayıda daire ve 

dükkan bırakmış olmaktadır. Hasılat paylaşımı olayında ise, 

arsa sahibi arsanın tamamını nakit karşılığında satmış 

olmaktadır61. 

 

                                                 
61Kızılot, Şükrü; “Gerçek Kişilerin Arsayı Kat Karşılığı Yerine Hasılat Paylaşımı Karşılığı 

Vermelerinin Avantajları”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 226, Ekim, 2011, (Erişim) http://uye.yaklasim 

.com/MagazineContent.aspx?ID=13167&arananKey=in%C5%9Faat%20gelir%20payla%C5%9F%C4

%B1m%C4%B1, 28.01.2014. 
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Hasılat paylaşımı modelinde arsa satışının vergisel boyutları (KDV, 

KVK, GVK açısından)  aşağıdaki kısımda açıklanmıştır. 

 

 

a. KDV Açısından Değerlendirilmesi 

 

 İnşaatlarda söz konusu bağımsız bölümlerin üçüncü kişilere satışının 

ancak müteahhit tarafından yapılabileceği 60 Seri No.lu KDV Sirküsünde 

belirtilmiştir. Buna göre bağımsız bölümlerin üçüncü şahıslara satışında, 

vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte sadece müteahhit tarafından 

üçüncü şahıslara fatura düzenlenecek olup, faturada gösterilen toplam bedel 

üzerinden bağımsız birimin niteliğine göre KDV hesaplanarak beyan 

edilecektir. Ayrıca arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin 

arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, vergiyi 

doğuran olayın vuku bulduğu tarih itibariyle hasılattan kendisine kalan pay için 

müteahhide arsa satış faturası düzenleyecek ve beyan edecektir. 

 

Arsa sahibinin arsa alım-satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak 

sürdürmediği ya da arsanın, sahibi olan gerçek kişinin ticari işletmesine 

dahil olmadığı, diğer bir ifade ile arsa sahibinin söz konusu tesliminin arızi 

faaliyet kapsamında olduğu durumlarda ise, bu yöntem ile yapılan arsa 

teslimi KDV’ye tabi olmayacaktır. Bu durumda, müteahhit firmanın arsanın 

karşılığı olarak arsa sahibine kalan hasılat payı tutarında arsa sahibi adına 

gider pusulası düzenlemesi gerekecek ve gider pusulası düzenlenen bu gibi 

durumlarda KDV hesaplanmayacağı açıktır62. 

 

Sonuçta inşaat firmasının, daire ve dükkanları satarak, hasılatın belli 

bir yüzdesini arsa sahibine vermesi, KDV’ye tabi olmayıp, ancak arsa 

                                                 
62

 Tolu, Abdullah; “Gerçek Kişilere Ait Arsaların Müteahhitlere Kat Karşılığı Değil de Hasılat 

Paylaşımı Yöntemine Göre Verilmesi Halinde KDV”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 224, Ağustos 2011, 

(Erişim) http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=12931&arananKey=in%C5%9Faat 

%20gelir%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1, 30.01.2014. 

http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=12931&arananKey=in%C5%9Faat%20%20gelir%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1
http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=12931&arananKey=in%C5%9Faat%20%20gelir%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1
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sahibinin arsa alım-satımını sürekli ve mutad bir faaliyet olarak sürdürdüğü 

durumlarda, olay ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği için 

KDV’ye tabi olacaktır63. 

 

 

b. Kurumlar Vergisi Açısından Değerlendirilmesi 

 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin elde etmiş olduğu bütün gelirler ticari 

kazanç sayılmaktadır. Bu bağlamda, kurumların aktifine kayıtlı arsanın 

müteahhide satışından doğan kazanç prensip olarak kurumlar vergisine 

tabidir. 

 

Hasılat paylaşımına dayalı inşaat işleri ile kat karşılığı inşaat işleri 

arasında Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesinin “Kurumların, en az 

iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı 

süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının 

satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı (Ek hüküm: 13/2/2011-6111/90 

md.) (Taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık 

kiralama şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince 

taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran 

%100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte 

bulunma şartı aranmaz.)” hükmüne göre önemli farklılık bulunmaktadır.  

 

İstisnanın uygulanabilmesi için söz konusu maddede yer verilen temel 

koşullar aşağıdaki gibidir; 

 Gayrimenkulün en az 2 yıl süreyle kurumun aktifinde yer alması, 

 Satıştan elde edilecek kazancın istisnadan yararlanan kısmının, 

pasifte özel bir fon hesabına alınması ve satışın yapıldığı yılı 

                                                 
63

 Kızılot, Şükrü; “Gerçek Kişilerin Arsayı Kat Karşılığı Yerine Hasılat Paylaşımı Karşılığı 

Vermelerinin Avantajları”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 226, Ekim, 2011, (Erişim) 

http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=13167&arananKey=in%C5%9Faat%20gelir%20

payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1, 28.01.2014. 

 

http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=13167&arananKey=in%C5%9Faat%20gelir%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1
http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=13167&arananKey=in%C5%9Faat%20gelir%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1


 

42 

izleyen beşinci yılın sonuna kadar söz konusu fon hesabında 

tutulması, 

 Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının 

sonuna kadar tahsil edilmesi. 

 

Bu durumda kat karşılığı inşaat işlerinde arsanın tesliminden kaynaklı 

kazancın kurumlar vergisi istisnasından faydalanması mümkün 

bulunmamaktadır. Kat karşılığı inşaat işlerinde satış bedelinin tahsil edilme 

durumu bulunmamakta olup, arsanın karşılığında bağımsız bölüm 

alınmaktadır. Ancak hasılat paylaşımına dayalı olan arsa teslimlerinde, 

yukarıda açıklanan şartların mevcut olması halinde anılan kurumlar vergisi 

istisnasından faydalanılması mümkün bulunmaktadır64.  

 

c. Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi 

 

Hasılat paylaşımına konu edilen arsaya dair gelir vergisinin 

doğmayacağı durumlar aşağıdaki gibidir; 

 İvazsız olarak (miras veya bağış yoluyla) edinilmiş olması, 

 Şahsen ve ivazlı olarak edinilmiş ancak edinim tarihinden itibaren 5 yıl 

geçtikten sonra satılmış olması. 

Yukarıda sayılan durumlarda gelir vergisi ödenmeyecektir. Ancak, 

şahsi olarak satın alınan arsanın alım-satım tarihi arasında geçen süre 5 

yıldan az ise değer artış kazancının tespitinin yapılması gerekmektedir. 

Arsanın satın alma tarihinden itibaren beş yıl geçmişse, durum farklı olacak 

alınan hasılat payının tutarı ne olursa olsun gelir vergisi ödenmesi söz 

konusu olmayacaktır. Vergi idaresi, kat karşılığı arsa verilmesi olayında, beş 

yıllık süre geçmiş olsa bile, yıl içinde birden fazla daire ya da arka arkaya en 

                                                 
64 Güneş, Şibli; “Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Hasılat Paylaşımı Modelinin Dayanılmaz Cazibesi”, 

Yaklaşım Dergisi, Sayı 230, Şubat, 2012, http://uye.yaklasim.com/MagazineContent 

.aspx?ID=13600&arananKey=in%C5%9Faat%20gelir%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1, 

25.01.2014. 

http://uye.yaklasim.com/MagazineContent%20.aspx?ID=13600&arananKey=in%C5%9Faat%20gelir%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1
http://uye.yaklasim.com/MagazineContent%20.aspx?ID=13600&arananKey=in%C5%9Faat%20gelir%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1


 

43 

az bir daire satışını “ticari kazanç” olarak nitelendirebilmektedir. Hasılat 

paylaşımı, bu riski de ortadan kaldırmaktadır65 

 

Söz konusu arsa bir ticari işletmenin aktifine kayıtlı ise veya bu arsa 

teslimi gayrimenkul alım satımı ile devamlı uğraşan kişi tarafından yapılmakta 

olduğundan ticari kapsamdaki teslim sayılabilir durumunda ise, iktisap ve 

satış tarihleri arasındaki süreye bakılmaksızın bu arsa tesliminden doğan 

kazanç ticari kazanç olarak gelir vergisine tabi tutulmaktadır66. 

 
 
6. Yapı Kooperatiflerinin Vergilendirilmesi 

 

Yapı kooperatiflerinin vergilendirilmesi açısından oluşan durumlar, 

(VUK, KVK ve KDV açısından) aşağıdaki kısımda ele alınmıştır. 

362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile bilanço esasına 

göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını 

"Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet 

satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile 

bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmişti. Bilanço esasına göre defter 

tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2008 

yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile 

bildirim hadleri bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 

            Aynı tebliğ de "Diğer Hususlar ve Cezai Yaptırım" başlıklı bölümünde; 

"4.13- Kurumlar vergisinden muaf olanlar 2007 yılı ve takip eden yıllarda Ba 

ve Bs bildiriminde bulunmayacaklardır." denilmektedir. Buna göre, 

                                                 
65 Kızılot, Şükrü; “Gerçek Kişilerin Arsayı Kat Karşılığı Yerine Hasılat Paylaşımı Karşılığı 

Vermelerinin Avantajları”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 226, Ekim 2011, (Erişim) http://uye.yaklasim.com 

/MagazineContent.aspx?ID=13167&arananKey=in%C5%9Faat%20gelir%20payla%C5%9F%C4%B1

m%C4%B1, 28.01.2014. 
66 Güneş, Şibli; “Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Hasılat Paylaşımı Modelinin Dayanılmaz Cazibesi”, 

Yaklaşım Dergisi, Sayı 230, Şubat 2012,(Erişim) http://uye.yaklasim.com/MagazineContent 

.aspx?ID=13600&arananKey=in%C5%9Faat%20gelir%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1, 

25.01.2014. 
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kooperatiflerin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen muafiyet 

şartlarını taşıması halinde, kooperatif adına Ba ve Bs bildirim formlarını 

verme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

GVK’nın 94/3. maddesi gereğince ve KVK’nın 15/1-a uyarınca yapı 

kooperatifleri üçüncü kişilere birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat 

işi yaptırdıklarında; müteahhit ister gelir, ister kurumlar vergisi mükellefi 

olsun bahse konu üçüncü kişilere yapılan ödemelerden (istihkaklardan) %3 

oranında gelir vergisi stopajı yapmak zorundadır67. Başka bir deyişle yapı 

kooperatifleri vergileri tam olarak kesip ödemekten ve bununla ilgili diğer 

ödevleri yerine getirmekten sorumludur. 

 

Kurumlar vergisi açısından; KVK’nın birinci maddesinin (b) bendi ile, 

kooperatiflerin kazancının kurumlar vergisine tabi olduğu hükme 

bağlanmıştır. Aynı Kanunun 7. maddesinin 16. bendi ile de, yapı 

kooperatiflerinin hangi koşullarda, kurumlar vergisinden muaf olacağı 

belirtilmiştir. Buna göre, ana sözleşmelerinde;  

1- Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,  

2- Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay 

verilmemesi, 

3- İhtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması, 

4- Yalnızca ortaklarıyla iş görülmesi,  

koşullarıyla, kooperatifler kurumlar vergisinden muaftır. Ana sözleşmede 

yukarıda belirtilen koşullar bulunmakla birlikte, fiilen bu kayıt ve koşullara 

uymayan kooperatifler muafiyetten yararlanamazlar. 

 

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, “Yapı Kooperatiflerinin 

Muafiyetinde Özel Şartlar” başlıklı bölümünde; yapı kooperatiflerinde 

muafiyetten yararlanabilmek için yukarıda belirtilen şartlara ilaveten; 

1- Kuruluşlarından, yapı inşaatlarının sona erdiği tarihe kadar 

yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işini kısmen 

                                                 
67 Kızılot, a.g.e., s.469-470 
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veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine ve 

KVK’nın 13. maddesine göre bunlarla ilişkili kişilere veya işçi 

işveren ilişkisi bulunan kişilere yer verilmemesi, 

2- Yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına 

olması gerektiği belirtilmiş, henüz arsa temini veya inşaat 

aşamasına gelmemiş bulunan dolayısıyla, işyeri veya konut 

teminine yönelik faaliyeti bulunmayan kooperatifler için bu şartların 

aranmayacağı ifade edilmiştir. 

 

 Yapı kooperatiflerinde, göz önünde bulundurulması gereken en 

önemli hususlardan biri de, ortak içi ve ortak dışı işlemlerin neler olduğudur. 

Ortak içi işlemlerin kooperatifi kurumlar vergisinden muaf tutmasına karşın, 

ortak dışı işlemlerin herhangi birinin bulunması halinde, kooperatifin 

kurumlar vergisi mükellefiyeti doğmaktadır. Başka bir anlatımla, 

kooperatifte oluşan fonun konut ya da işyeri yapımı dışında başka 

amaçlarla kullanılması, kooperatifi kooperatif olmaktan çıkarır ve ticaret 

şirketi niteliğinde büründürür ki, bu durumda da muafiyetten söz edilemez68. 

 

Kurumlar vergisi açısından muafiyet şartlarından herhangi birisinin 

ihlali konut yapı kooperatiflerinin KDV Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan 

istisnadan yararlanmalarına engel teşkil etmeyecektir. Konut yapı 

kooperatiflerine yapılan inşaat-taahhüt işlerinin vergiden müstesna mı 

olduğu, yoksa %1 oranında katma değer vergisine mi tabi olduğunu 

belirleyen önemli kriter söz konusu inşaatlara ilişkin inşaat ruhsatının 

alınma tarihidir. Buna göre, inşaat ruhsatı 29/07/1998 tarihinden önce 

alınan konutlar için yapılan inşaat-taahhüt işleri vergiden müstesna iken, bu 

tarihten sonra alınanlar için yapılan inşaat-taahhüt işleri ise %1 oranında 

katma değer vergisine tabi tutulacaktır69. Ancak söz konusu Kanun hükmü 

3/7/2009 tarihinden geçerli olmak üzere 5904 sayılı Kanunun 13/b 

maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 5904 sayılı Kanunun 16. maddesi ile 

                                                 
68  Kızılot, a.g.e., s.463 
69  Kızılot, a.g.e., s.467. 
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3/7/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV Kanunu’na eklenen 

geçici 28. maddede; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bina 

inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerince üyelerine yapılan 

konut teslimleri katma değer vergisinden müstesnadır.” hükmüne yer 

verilerek, 03/07/2009 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut 

yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri KDV den istisna edilmiştir. 

03/07/2009 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatının alınmış olması halinde 

ise üyelere yapılacak 150 m²’ye kadar konut teslimlerinde %1 oranında, 

150 m²’nin üstündeki konut teslimlerinde ise %18 oranında KDV 

hesaplanması gerektiği ortaya çıkmaktadır70. Son olarak yapılan 

değişiklikle; 1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4116 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat 

taahhüt işleri (1) sayılı KDV listesinde yer almakta olup, %1 KDV oranı 

uygulanmaktadır. 

 

 

                                                 
70 Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer 

Vergisi Grup Müdürlüğünün,“Konut Yapı Kooperatifinde KDV Uygulamaları Ve Kurumlar Vergisi 

Yönünden Vergilendirilmesi Hakkındaki Özelgesi”, Tarih: 05/03/2012, Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-

KDV.17-831, 

 



  

İKİNCİ BÖLÜM 

 

 

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VERGİ DENETİMİ 

UYGULAMASI 

 

 

I. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE UYGULANAN PİLOT VERGİ DENETİM 
ÇALIŞMASI 

 

Ülkemizin lokomotif sektörü olan ve her zaman Türkiye Ekonomisi ile 

doğrudan ve güçlü bir etkileşime sahip olan inşaat sektörünün büyüklüğü göz 

önünde bulundurulduğunda; ilk bakışta bu sektörü tamamıyla kavramak 

mümkün olamamaktadır. Özellikle sektörün büyüklüğünün yanı sıra kayıt 

dışılık sebebiyle de vergi denetimi için gerekli bilgilere ne kadar zor ulaşıldığı 

görülmektedir.  

 

Yaptığımız bu çalışmada, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, 

Ankara ilindeki inşaat sektöründe (özellikle özel inşaatlarda) yürütülen vergi 

denetim çalışmaları değerlendirilecektir. Kavranması kolay olmayan bu 

sektörün uygulamada karşılaşılan sorunlarla birlikte ele alınarak, inşaat 

sektöründe daha etkin bir vergi denetiminin nasıl gerçekleştirileceği hakkında 

bilgi ve yorumlara yer verilecektir. 

 

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından unlu mamuller, kreşler, 

çiçekçiler ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde vergi denetimi 

gerçekleştirilmektedir. Çalışmamızda da söz konusu inşaat sektöründe 

yapılan vergi denetimleri sonucu oluşturulan istatistiki bilgilerin kullanılarak  

ve uygulamada karşılaşılan sorunlar değerlendirilerek, inşaat sektöründe 

gerçekleştirilen vergi denetiminin etkinliği irdelenecektir. 
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Ankara ilinde inşaat sektöründe pilot uygulama şeklinde 

gerçekleştirilen vergi denetiminde; denetime alınacak inşaatlara ilişkin 

belediyelerden gerekli ruhsat bilgileri derlenip ardından söz konusu inşaatlara 

konusunda uzman denetim elemanları gönderilerek inşaatın fiili durumunu 

içeren tespit tutanaklarının düzenlenmesi sağlanmıştır. Bu sırada 

mükelleflerin ibraz ettikleri defter ve belgeler ile düzenlenen fiili tespit 

tutanakları karşılaştırılarak gerekli kontroller yapılmıştır. Başka bir ifadeyle 

inşaatta kullanılan mal-hizmetler, kayıtlar üzerinde tespit edilen alış belgeleri 

ile karşılaştırılarak belge düzenine uyulup uyulmadığı kontrol edilmiştir. 

Böylece alınan belgelerin işin fiilen yapıldığı zaman aralığında alınıp 

alınmadığı ile gerçek duruma uygun olup olmadığı tespit edilmiştir. 

 

Sonuç itibariyle inşaatlarda kullanılan malzemeler, hizmet alımları, 

maliyet unsurları vb. denetlenerek düzenlenen fiili tespit tutanakları ile 

mükellefin kayıtları arasındaki uyumsuzluklar yaygın yoğun denetim 

tutanaklarında belirtilmiştir. Özellikle daha hızlı ve etkin sonuç alabilmek için 

yaygın yoğun denetim olanakları ile sektörün vergi denetimi gerçekleştirilmiş 

ve gerektiğinde vergi inceleme raporları düzenlenmiştir.  

 

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan bu çalışmadaki 

esas amaç mükellefin bilgilendirilmesi ile gönüllü olarak vergi denetimine 

uyumunu sağlamaktır. Çalışmamıza yön verecek olan inşaat sektöründe 

uygulanan vergi denetimin aşamaları gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve 

yapılan teknik çalışmalar açısından aşağıdaki kısımda daha da 

detaylandırılacaktır. 
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A. İnşaat Sektörünün Vergi Denetimi İçin Gerekli Bilgi ve Belgelerin 

Toplanması 

 

İnşaat sektöründeki vergi denetiminin sağlıklı bir şekilde 

gerçekleştirilmesi için verilerin doğru bir şekilde toplanması gerekmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında pilot çalışmada, öncelikle incelemeye alınacak 

mükelleflerin doğru kriterlere göre seçimi yapılmaya çalışılmıştır. Bunun için 

de öncelikle vergi denetimine alınacak müteahhit mükelleflerine dair bilgi 

sağlayacak yapı ruhsat bilgilerine ulaşılmaya çalışılmıştır. 

 
 
1. Kamu Kurumlarından ve Diğer Kurumlardan Sağlanan Bilgiler 

 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin 

Yönetmelik ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre ülkemizde adres 

bileşenlerinin tanımı yapılarak "adres”e bir standart getirilmiştir71. Adrese 

dayalı tüm kamu hizmetleri “Ulusal Adres Veri Tabanı”nda yer alan adresler 

kullanılarak yürütüleceğinden,  2007 Ocaktan itibaren “Yapı Belgeleri” 

işlemleri “Ulusal Adres Veri Tabanı” üzerinden gerçekleşmeye başlamıştır. 

Bu şekilde yapı ruhsat bilgilerine ilişkin bir standart getirilmeye çalışılmıştır. 

Pilot uygulamada inşaatlarla ilgili yapı ruhsatı bilgilerine belediyelerden 

ulaşılırken, aksaklıkların yaşandığı ve söz konusu bilgilerin zor elde edildiği 

tespit edilmiştir. Bu açıdan Belediyeler, Tapu Sicil Müdürlükleri ve Gelir 

İdaresi Başkanlığı arasında koordinasyonun eksik olduğu ve bunun 

sonucunda inşaat sektöründe vergi denetimini gerçekleştirecek personelin 

gerekli verileri etkin bir şekilde elde edemediği görülmüştür. 

 

Yapı ruhsatları bilgilerinin “Ulusal Adres Veri Tabanı” üzerinden 

gerçekleşmeye başlanmasıyla birlikte vergi denetimini yapacak personelin de 

bu tabana ulaşması ile gerekli bilgilere etkin bir şekilde ulaşması 

                                                 
71 Ulusal Adres Veri Tabanının (UAVT) Oluşturulması ve Güncellenmesi, (Erişim) http://www.nvi. 

gov.trHakkimizda/Projeler,Aks.html?pageindex=5, 18.04.2013. 
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sağlanmalıdır. Bu durumda vergi denetimini yapacak kişi, veri ambarına 

doğrudan ulaşarak, zaman kaybetmeden istenen bilgilere ulaşabilecektir. 

 

Uygulamada sorunların yaşandığı diğer bir kurum da yapı denetim 

firmalarıdır. Ocak 2011 tarihi itibariyle yapılan tüm yapıların denetimi, yapı 

denetimi firmaları tarafından yapılmaktadır. 2010 tarihinde 19 ilde faaliyetini 

sürdüren yapı denetim firmaları, 2011 Ocak’tan itibaren 81 ile ulaşmıştır72. 

Yapı denetim firmalarının sayılarının artışı ile bina denetimlerinde etkinlik 

sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

Pilot çalışmada, proje aşamasında yapı denetim firmaları açısından 

bazı sorunların yaşandığı görülmüştür. Yapı ruhsatı için mal sahibi veya 

müteahhit tarafından proje müelliflerine imar ve diğer ilgili mevzuatlara göre 

hazırlatılan ve imzalatılan projeler, hesaplar yapı denetim firmasına 

getirilmektedir. Yapı denetim firması deneticileri tarafından projelerin 

yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadıkları incelendikten sonra eğer uygun 

ise kaşelenip imzalanıp anlaşma dahilinde yapı denetimi sözleşmesi 

hazırlanmaktadır. Bu hazırlanan sözleşme ve projeler ilgili idareye 

sunulmaktadır. İlgili idare tarafından incelenen evrak, doküman ve projeler 

ilgili mevzuatlara uygun ise 1 ay içerisinde yapı ruhsatı çıkartılmaktadır. 

Ancak pilot çalışmada proje aşamasında, projelerin belediyeler tarafından 

onaylanması aşamasında müteahhitlerin belirli yapı denetim firmaları ile 

çalıştığı görülmektedir. Müteahhitleri denetleyen bir kurum olarak görev 

yapan yapı denetim kuruluşları, uygulamada müteahhitlerle beraber 

çalışabilen ve işlevini tam olarak yerine getiremeyen kurumlar olarak ortaya 

çıkabilmektedir. 

 

 
 
 

                                                 
72 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2011 yılı İdare Faaliyet Raporu, Nisan, 2012, s.82. 
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2. Mükelleflerden İstenen Belgeler 

 

Yapılan pilot çalışmada, incelemeye alınacak mükellefin 

belirlenmesinden sonra söz konusu mükelleflerden gerekli defter ve belgeler 

istenmektedir. Bu sırada mükellefin devam ettiği inşaatlara fiili denetim 

gerçekleştirilerek, söz konusu inşaatın maliyet açısından gerçek durumu 

tespit edilmektedir. Mükellefin ibraz ettiği belgeler ile fiili durumda söz konusu 

inşaatta kullanılan malzemeler, işçilik vb. unsurlar karşılaştırılarak vergi 

denetimi yapılmaya başlanmıştır. Ancak bu aşamada inşaat sektörünün 

VUK’a göre düzenlenmesi gereken belgeleri incelememizde fayda 

bulunmaktadır. 

 

a. Fatura/Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi 
 

VUK  232/5 maddesine göre inşaat müteahhitleri, işleriyle ilgili olarak 

birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter 

tutan çiftçilerden satın aldıkları malzemeler, sabit kıymetler v.b. ile yaptıkları 

işler için malın teslim tarihinden ya da yapılan işin bittiği günden itibaren en 

geç 7 günde içinde fatura almak zorundadırlar. Özel inşaatlarda, satılan 

daire, kat ya da dükkanın bedeli onun alıcısı olan kişilerden üzerinde 

anlaşılan değer üzerinden alınmaktadır ve inşaat müteahhitleri satışını 

yaptığı daire, kat ya da dükkanların her biri için ayrı ayrı fatura düzenlemek 

zorundadır73.  

 

İnşaat taahhüt ve onarım işi yapımının uzun sürmesi ve yapılan işin 

maliyetinin (harcamaların) yüksek olması nedeniyle de işin kısım kısım 

teslimini gündeme getirmektedir. Bu teslim işlemi, işi yapan işletme açısından 

da, teslim edilen kısma ait bedeli, işi yaptıran kurum ve işletmeden 

isteyebilme hakkını vermektedir74. Bu itibarla taahhüt suretiyle yapılan inşaat 

                                                 
73 Kızılot, a.g.e., s. 101. 
74 Şenlik, Mehmet; ‘İnşaat Taahhüt İşlerinde Hak Edişler’, (Erişim) http://vergikanunhaberleri 

.blogspot.com/2011/08/insaat-taahhut-islerinde-hakedisler.html, 03.04.2013. 
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ve onarma işlerinde katma değer vergisi işin tamamen bitmesi ve kesin 

olarak kabul edilip işveren tarafından teslim alınmasına bağlı olarak 

yapılması mümkündür. İşin başında veya devamı esnasında yükleniciye 

avans şeklinde ödeme yapılması sonucu etkilemez. Yine aynı durum alt 

yüklenici firmalar için de geçerli olmaktadır. Hak ediş raporunun düzenlemesi 

durumunda bu rapor yetkili makamlarca onaylanır ve ödemesi de yapılırsa, iş 

bu raporda belirtilen kısmı itibariyle gerçekleşmiş sayılmaktadır. Böylece 

konu edilen hak ediş ile ilgili olarak mal ve hizmet alımına ilişkin faturaların 

alıp kayıtlarına geçirilmesi gerekmektedir75. 

 

93 sayılı GVK’nın "Serbest Meslek Kazancının Tespiti" başlıklı 67. 

maddesine göre inşaat müteahhitleri işleri ile ilgili olarak serbest meslek 

erbabına yaptırdıkları hizmet karşılığı yapılan ödemeler için serbest meslek 

makbuzunu, ödeme anında almaları gerekmekte olup fatura düzeninde 

olduğu gibi 7 günlük süre söz konusu değildir. 

 

VUK’nun 353/1 maddesine göre; verilmesi ve alınması icabeden 

fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının 

verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan 

farklı meblağlara yer verilmesi halinde; her bir belge için 190 TL’den aşağı 

olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ 

farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde 

her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel 

usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 97.000 TL’yi geçemez. 

 

Sahte ve yanıltıcı belge düzenlemek ya da bunları kullanmak VUK’un 

359. maddesi uyarınca kaçakçılık suçunu oluşturan bir fiildir. İnşaat 

faaliyetlerinde de uygulamada sıklıkla sahte ve yanıltıcı belge kullanımına 

                                                 
75 Turanlı, Dursun Ali; “Yüklenici Firmalarca Alt Yüklenicilere Yaptırılan İnşaat/Taahhüt İşlerinin 

Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 217, Ocak, 2011, (Erişim) 

http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=12229&arananKey=y%C4%B1llar%20yayg%C4

%B1n%20in%C5%9Faat%20k%C4%B1s%C4%B1m%20k%C4%B1s%C4%B1m%20teslim, 

28.02.2014. 

http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=12229&arananKey=y%C4%B1llar%20yayg%C4%B1n%20in%C5%9Faat%20k%C4%B1s%C4%B1m%20k%C4%B1s%C4%B1m%20teslim
http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=12229&arananKey=y%C4%B1llar%20yayg%C4%B1n%20in%C5%9Faat%20k%C4%B1s%C4%B1m%20k%C4%B1s%C4%B1m%20teslim
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rastlanmaktadır. Özellikle düzenlenen belgelerin mahiyet itibariyle gerçek 

değeri göstermediği, maliyeti fazla göstermek için sahte fatura temin edilme 

alışkanlığının yerleştiği görülmüştür. 

 

b. Sevk İrsaliyesinin Düzenlenmesi 
 

İnşaat sektöründe kullanılan inşaat malzemelerinin taşınması ve bu 

aşamada düzenlenmesi gereken sevk irsaliyesi önem taşımaktadır. İnşaat 

firmalarının mal alımında veya bir inşaattan başka bir inşaata mal sevkiyatı 

sırasında sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir. VUK’un 230/5. 

maddesinde konu ile ilgili; “Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, 

(Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya 

taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması 

veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk 

irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.) Malın, bir 

mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak 

üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın 

gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı 

irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu 

madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın 

nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.” hükmü yer almaktadır. 

 

 

B. İnşaat Sektörünün Kavranması Açısından Yapılan Teknik 

Çalışmalar 

 

İnşaat sektörünü daha iyi kavramak, yapılan incelemede etkinliği 

sağlamak için inşaat sektöründe geçerli terminoloji başta olmak üzere 

sektöre ait özellikli durumların bilinmesi gereklidir.  
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Pilot çalışmada, vergi denetiminde etkinliğin sağlanması için inşaat 

sektörü denetimi için ayrı birimler oluşturularak bu alanda inceleme yapacak 

kişilerin eğitimi sağlanmıştır. Aşağıdaki kısımda vergi denetimi 

gerçekleştirilirken, sektörel vergi denetimini yapacak personelin 

bilgilendirildiği (ruhsat inceleme, malzeme fiyatlandırması ve işçiliğin 

fiyatlandırılması gibi) kavramlar ve bunlara ait teknik çalışmalara kısaca 

değinilecektir. 

 

 

1. Ruhsat Okuma ve Ortaya Çıkan Sorunlar 

 

İnşaat firmalarının yapmış oldukları binaların bilgilerinin bulunduğu, 

ruhsattaki bilgilerin ne anlama geldiği ve ruhsatta yer alan kutuların vergi 

denetimi açısından ve vergi kanunları açısında yorumu konumuz  için  önem 

taşımaktadır.  

 

Vergi denetiminde yapı ruhsatlarında yer alan ruhsat onay tarihi ve 

numarası önemli bir veri sunmaktadır. Bu tarih hizmetin kesin bitim tarihidir 

ve söz konusu proje ile ilgili faturaların en geç ruhsat onay tarihi itibari ile 

düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca yapı ruhsatında yer alan bilgilere dair 

uygulamada yaşanan sorunlara örnekler vermek gerekirse; öncelikle arsa 

değerinin gerçeği yansıtmaması büyük bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu husus çalışmamızda zaman zaman değineceğimiz birçok 

sorunu beraberinde getirerek vergi denetimini olumsuz bir şekilde 

etkilemektedir. Diğer bir örnek ise projelerin onaylanmasından sonra yapılan 

hafriyat ve kazı işleridir. Pilot çalışmada da inşaat alanının fiil tespiti 

yapılmadan belediye tarafından ortalama kullanılmayan kazı miktarının 

belirlendiği tespit edilmiştir. Ancak bu husus kazı miktarının belgelendirilmesi 

aşamasında sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Yapı ruhsatındaki bilgiler bize yapının durumu ile ilgili bilgiler 

vermektedir. Pilot çalışmada da söz konusu yapı hakkında belirtilen özellikler 

ile fiilen arazide yapılan tespitler arasında uyumsuzlukların oluştuğu 

gözlenmiştir. Örneğin yapılan tespitlerde gaz beton kullanılması gereken 

inşaatlarda tuğlanın kullanıldığı görülmüştür. 

 

Bu durumda yapı ruhsatında yer alan bilgilerin, yapılan fiil tespitlerle 

karşılaştırılarak değerlendirilmesi, inşaat sektöründe yapılan vergi 

denetiminin etkinliğini olumlu bir şekilde etkileyecektir. 

 

 

2. İnşaatlarda Kullanılan Malzemelerin Kavranması ve 

Fiyatlandırılması  

 

 Yapılan bir binanın mimarı, jeolojik vb. özelliklerinden dolayı malzeme 

kullanım miktarları ve cinsleri fark edeceğinden inşaatın yapımı ile ilgili kesin 

ve standart bir maliyet belirlemek zordur. Vergi denetimini yapacak 

personelin bu konuda yeterli bilgi sahibi olması bu aşamada önem 

taşımaktadır. Pilot çalışmada, inşaat projesinin okunmasında, kullanılan 

malzemeler ve tesisat gibi birçok konuda ölçümleme ve değerlendirme 

yapılabilmesi için denetimi yapacak personele gerekli eğitimler verilmiştir. 

  

Pilot çalışmada, vergi denetimini yapacak personele verilen malzeme, 

tesisat vb. konularındaki eğitim sayesinde inşaatlarda yapılacak vergi 

denetiminde etkinlik artırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca sağlanan eğitimlerle 

uzmanlaşmış personel tarafından yapılan fiili denetimlerle söz konusu inşaat 

malzemelerin gerçeğe uygun olarak kayıtlara alınıp alınmadığının kontrolü 

sağlanmıştır. Eğitim alan personel, inşaatlarda kullanılan faturaları kontrol 

ederken, söz konusu malzemelerin ortalama miktarları hakkında bilgi 

sahibidir. Örneğin, 1 metrekare duvarda 13.5x19x9 ölçülerinde 25 adet tuğla,  
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1 metrekare 50 adet tuğla (dış cephe), 1 metrekareye çatıya 15-16 kiremit 

gibi. 

 

 

3. İşçiliğin Tespitinde Yaşanan Sorunlar 

 

 İnşaat sektöründe oluşan kayıp ve kaçağın kavranması açısından 

işçilik maliyet bedelinin belirlenmesi önemlidir. Çünkü özellikle inşaat 

sektöründe maliyet bedelinin düşük belirlenmesi için işçilik giderinin 

belgelenmediği görülmektedir. 

 

 Asgari işçilik uygulaması, bir başka ifade ile özel bina inşaatlarında ve 

ihale konusu işlerde işin yürütülmesi için gerekli işçilik miktarlarının 

saptanması, 07.07.1994 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. 

Bununla birlikte, 04.10.2000 tarihinde yürürlüğe giren 616 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile sigorta müfettişlerinin asgari işçilik inceleme 

yapma yetkisi kaldırılmıştır. Ancak denetim yürürlükteyken, yetkili denetim 

birimi bulunmadığı için fiilen uygulanamamış ve bir yasal boşluk doğmuştur. 

06.08.2003 tarihinde 4958 sayılı Kanun ile bu boşluk giderilerek, asgari işçilik 

uygulaması tekrar uygulamaya konulmuştur. 

 

Gerekli olan asgari işçilik miktarının belirlenmesi için işin başlangıç ve 

bitiş tarihleri, bu süre içinde aylar itibariyle kuruma bildirilen sigorta primine 

esas kazançlar, yapılan inşaatın sınıfı, grubu ve metrekaresi gibi bilgilere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgiler ışığı altında binanın yaklaşık maliyeti 

hesaplanır ve maliyet bedeline o iş için belirlenen asgari işçilik oranın %25 

eksiği uygulanarak, asgari işçilik barajı bulunmaktadır76. Müteahhit 

mükellefler belediyelerden oturma ruhsatı alabilmek için SGK’dan borcu 

olmadığına dair belge almak zorundadır. SGK tarafından söz konusu istenen 

belge verilirken, bina inşaatında asgari işçiliğin bildirilip bildirilmediği kontrol 

                                                 
76 Yılmaz, Kazım; İnşaat Muhasebesi Vergilendirme ve Asgari İşçilik, Ce-Ka Yayınevi, 2004, 

Ankara, s. 1043-1044. 
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edilmekte ve yeterli işçilik miktarı bildirilmişse gerekli belge verilmektedir. 

SGK’ya bildirilen işçilerin vergilerinin ödenip ödenmediği açısından bir 

denetim yapılmamaktadır. 

 

Uygulamada, inşaat şirketleri sadece iskan alabilmek amacıyla SGK 

tarafından yerine getirilmesi istenen kanuni düzenlemeleri yerine 

getirmektedir. Müteahhit mükelleflerin, çalışan işçilerinin zamanında sigorta 

kayıtlarını yaptırmadıkları ve yaptıkları ücret ödemelerinden daha düşük ücret 

beyanında bulundukları görülmektedir. Bu aşamada gelir vergisi tevkifatının 

yapılmadığı ve gerçek dışı işçilik bedellerinin kayıtlarda gösterilmesi 

sebebiyle eksik vergi tahakkukuna neden olarak, vergide etkinliğin 

sağlanamadığı görülmektedir. 

 

Uygulamada sık sık rastlanan diğer bir durum da inşat sektöründe 

çalışan işçilerin asgari geçim indiriminden faydalanamamasıdır. İşverenler 

tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden 

mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarının, o ayki ücretiyle birlikte ücretliye 

nakden ödenmesi gerekmektedir. Muhtasar beyanname üzerinde asgari 

geçim indirimi tutarının mahsup edilebilmesi için, söz konusu tutarın mutlak 

suretle ücretlilere nakden ödenmiş olması gerekmektedir. Ücretlilere 

ödenmeyen tutarların mahsup edilmesi halinde ise bu tutar işverenlerce 

muhtasar beyanname üzerinden eksik beyan edilmiş ve ödenmemiş gelir 

vergisi tevkifatı olarak addolunacaktır77. Uygulamada inşaat şirketlerinin 

asgari geçim indirim tutarlarını işçilere nakden ödemedikleri ve bu konuda da 

vergi idarelerince gerekli vergi denetimlerinin etkin bir şekilde yapılamadığı 

görülmektedir. 

 

Uygulamada çalışanların asgari geçim indiriminden kaynaklanan 

ödemeleri alamadıkları ve bu ödemeleri ancak vergi idarelerine söz konusu 

inşaat şirketlerini ihbar ederek elde edebildikleri görülmektedir. Vergi 

                                                 
77 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 04/12/2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmi Gazete. 
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idarelerine yapılan bu ihbarlarda da işçilerin asgari geçim indirimi hakkında 

bilgi sahibi olmadıkları ve ancak işten çıkarılmaları durumda asgari geçim 

indirimi gibi bir haklarının olduklarının bilincine ulaştıkları görülmektedir.  

 
 

II. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE UYGULANAN PİLOT VERGİ DENETİM 
ÇALIŞMALARININ SONUÇLARI 

 

A. Uygulanan Pilot Çalışmayı Etkileyen Kanunlar  

 

GİB tarafından son yıllarda vergi kaçağıyla mücadele çerçevesinde 

çok sayıda sektöre dönük “Gönüllü Uyum Projeleri” yürütülmektedir. Bu 

projeler, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu, Serbest Meslek Ödemeleri, İşyeri 

Kira Ödemeleri, Serbest Meslek Erbabı Beyan Analizi, Potansiyel Mükellefler, 

Konut Kredileri-Müteahhit Beyanları Karşılaştırılması, Gayrimenkul Sermaye 

İratları Risk Analizi, Değer Artış Kazancı Risk Analizi, Kredi Kartı İle Yapılan 

Satışları İzleme, Kontör ve Altın Ticareti Yapan Mükellefler ve KDV İadesi 

Risk Analizi Projeleri olarak sıralanabilir. GİB, bu projeler ile mükelleflerin 

beyanlarını veri ambarından elde ettiği bilgilerle karşılaştırmakta ve çapraz 

kontrole tabi tutarak beyannamelerdeki gelir tutarı ile bu bilgiler arasında 

büyük oranda çarpıklık tespit edilen mükellefleri pişmanlıkla beyana 

çağırmaktadır. Beyanında uygun düzeltme yapmayan mükellefler ise vergi 

incelemesine sevk edilmektedir78. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 

da uygulanan inşaat sektöründeki vergi denetimiyle mükelleflerin gönüllü 

uyumunun sağlanmasıyla, verginin doğru beyanını sağlamak amaç 

edinilmiştir. 

 

Ülkemizde çıkarılan çeşitli kanunlarla da gönüllü uyum çerçevesinde 

matrah artırımı teşvik edilmiştir. Uygulanan pilot çalışmada 2008 ve 2009 

yılındaki matrahlardaki artışları 22/11/2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi 

                                                 
78 Şahin, Tayfun; “Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumu Ve Uygulama İçin Öneri”,  

(Erişim) http://www.vmhk.org.tr/?p=2900, 05/03/2013. 

http://www.vmhk.org.tr/?p=2900
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Gazete’de yayımlanan “5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye 

Kazandırılması Hakkında Kanunundan” etkilenmiştir. 5811 sayılı Kanunun 

uygulamasına yönelik olarak da 1, 2 ve 3 seri No.lu “5811 sayılı Bazı 

Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel 

Tebliğler” de gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

 

Aynı şekilde 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 

vergi denetimini ve mükellefler tarafından yapılan matrah artışlarını 

etkilemiştir.13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Kanunun 3.Bölüm 6. 

maddesi “Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık 

beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, bu Kanunun 

yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, 2006 takvim yılı için % 

30, 2007 takvim yılı için % 25, 2008 takvim yılı için % 20, 2009 takvim yılı için 

% 15 oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde, kendileri hakkında 

artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu 

yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat 

yapılmaz.” şeklindedir. Bu çerçevede, 6111 sayılı Kanun ile matrahını artıran 

mükellefler 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları için söz konusu Kanun ile vergi 

incelemesi dışında tutulmuştur. Buna göre kanun kapsamında bahsi geçen 

ilgili dönemlerde matrah artışları gözlenmiş ve matrahın artırıldığı dönemlere 

ilişkin de vergi incelemesi başlatılabilse de vergi denetimini yapanlar 

tarafından herhangi bir tarhiyatın yapılamaması kanun yoluyla sağlanmıştır. 

Bu şekilde mükellefler tarafından af gibi algılanan bu uygulamalar, 

mükelleflerin beklentilerini değiştirmekte ve vergi bilincinin oluşmasında 

olumsuzluklar meydana getirmektedir.  
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B. İnşaat Sektöründe Uygulanan Pilot Çalışma ile Yapılan Tespitler 

 

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 2003 – 2011 yılları 

arasında vergi denetimi çalışmaları çerçevesinde inşaat sektörünü kayıt 

altına almak amacıyla özellikle yap-sat inşaat müteahhitleri ve bu 

müteahhitlere mal ve hizmet sağlayan mükelleflere yönelik denetim 

çalışmaları yapılmıştır. Özellikle 2005 yılından itibaren inşaat sektöründe 

gerçekleştirilen çalışmalara daha ağırlık verilmiş olup, istatistiki veriler sağlıklı 

bir şekilde oluşturulmaya başlanmıştır ve çalışmamızda da 2005 yılından 

itibaren oluşturulan istatistiki bilgiler kullanılmıştır. 

 

Pilot uygulamadaki denetim eleman sayısı da 2005 yılından itibaren 

artmaya başlamış ve 2007 yılında vergi denetimi için görevlendirilen personel 

sayısı 45 kişiye ulaşmıştır. 2008 yılında konusunda uzman vergi denetim 

eleman sayısı ise en fazla sayısına ulaşarak 57 kişiye çıkartılmış ve böylece 

uygulanan vergi denetimi daha etkin bir duruma getirilmeye çalışılmıştır79. 

Ancak 2009 yılında 51 kişiye düşen vergi denetim eleman sayısı izleyen 

yıllarda daha da azalmaya devam etmiştir.80  

 

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan bu pilot 

çalışmayı; Yaygın Yoğun Vergi Denetimleri, Gönüllü Uyum Çalışmaları ve 

Vergi İncelemeleri olarak üç başlıkta incelememiz mümkündür. 

 
 

1. Yaygın Yoğun Vergi Denetim Tutanaklarıyla Yapılan Tespitler 

 

 Yapılan denetim ve değerlendirmeler sonucunda müteahhit mükellefler 

ile bunlara mal ve hizmet temin eden satıcı mükelleflere karşılıklı olarak 

                                                 
79 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 2008 Yılı Faaliyet Raporu, (Erişim)  

http://www.avdb.gov.tr/dosyalar/2009/02/2008faalrpr/faalrpr2008.pdf, 

16/12/2013. 
80 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 2010 Yılı Faaliyet Raporu, (Erişim), 

http://www.avdb.gov.tr/dosyalar/2010/02/faalrpr2009.pdf, 16/12/2013. 

 

http://www.avdb.gov.tr/dosyalar/2009/02/2008faalrpr/faalrpr2008.pdf
http://www.avdb.gov.tr/dosyalar/2010/02/faalrpr2009.pdf
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düzenlenmeyen/alınmayan ve geç düzenlenen/alınan belgeler için yaygın ve 

yoğun vergi denetim tutanakları düzenlenmiştir. 

 

İnşaat şirketlerinin defter ve belgeleri ile beraber fiili envanter 

çalışmaları yapılarak vergi denetimi için gerekli doneler sağlanmış ve yapılan 

bu çalışmaların sonuçları tutanakla tespit edilmiştir. Ayrıca düzenlenen bu 

tutanaklara istinaden KDV Kanununun 9/2.maddesi uygulanarak, inşaat için 

gerekli mal ve hizmet satın alan mükellefler, düzenlenmeyen belgeler için 

sorumlu tutulmuştur. 

 

    KDV Kanunu 9/2.maddesi; belge düzeninin yerleştirilmesi ve indirim 

mekanizmasının sağlıklı işlemesinin temini amacıyla belgesiz mal bulunduran 

veya belgesiz hizmet satın alanların bu mallara ait katma değer vergisini 

cezalı olarak ödeme sorumluluğunu düzenlemektedir81. Bu çerçevede 

yapılan vergi denetimleri sonucunda, müteahhit mükelleflerin inşaatlarında 

kullandığı tespit edilen mal ve hizmet alımları ile ilgili müteahhit satıcının 

beyan etmediği/edemediği alımlarına ilişkin olarak KDV Kanunu 9/2 

maddesinin, “Fiilî ya da kaydî envanter sırasında belgesiz mal 

bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın alındığının tespiti halinde, bu 

alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisi, belgesiz mal 

bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranır. Belgesiz mal 

bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal 

ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 

günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi 

halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal 

bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, alışlarını belgeleyemeyen 

mükellef adına re'sen tarh edilir. Bu tarhiyata (4369 sayılı Kanunun 81 inci 

maddesiyle değişen ibare; Yürürlük; 1.1.1999) vergi ziyaı cezası uygulanır. 

Ancak belgesiz alınan mal ve hizmetleri satanlara, bu satışlarla ilgili olarak, 

vergi inceleme raporuna dayanılarak katma değer vergisi tarhiyatı yapıldığı 

                                                 
81 Sazak, Cengiz; ”Belgesiz Mal Bulundurulması Veya Hizmet Satın Alınması Nedeniyle KDV 

Sorumluluğu”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:91, s. 32. 
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takdirde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin ceza ayrıca alıcılardan 

aranmaz.” hükmü uygulanarak gerekli işlemler yapılmıştır. 

 

Düzenlenen yaygın yoğun vergi denetim tutanaklarındaki tespitler 

aşağıda yer alan Tablo-4’de gösterilmiştir. Buna göre, inşaat firmalarının 

KDV Kanununun 9/2 maddesine göre belgesiz mal ya da hizmet 

bulundurması durumunda, belgesiz mal satışından dolayı söz konusu mal ve 

hizmetleri sunan diğer firmalara da özel usulsüzlük cezası kesilmektedir ve 

söz konusu cezaya ilişkin matrahlar da Tablo-4’deki “Sorumlu Sıfatıyla 

Kesilen Ceza Matrahı” sütununda gösterilmiştir. Ayrıca düzenlenen 

tutanaklara istinaden özel usulsüzlük ceza matrahları da “Tutanağa Konu 

Ceza Matrah” sütununda belirtilmiş olup, söz konusu matrahların mükellefler 

tarafından beyan edilmesi sağlanmıştır. Böylece tespit edilen düzenlenmesi 

gereken eksik belgeler de kayıt altına alınmaktadır. KDV matrahına ilave 

edilmesi sağlanan bu tutarlar, inşaat sektöründe eksik olarak düzenlenen 

belgelerin göstergesi olup, sektördeki kayıt dışılığın büyüklüğüne işaret 

etmektedir. Ayrıca söz konusu tutanaklarla sağlanan KDV matrahlarındaki 

artış, mükellef kurum ya da kişinin kurumlar/gelir vergisi matrahını da 

etkileyecektir. 

Tablo-4: Yaygın Yoğun Denetim Tutanağı İstatistikleri 

DÖNEM 
(1) 

DENETLENEN 
MÜKELLEF 
SAYISI (2) 

TESPİT 
ADEDİ 

(3) 

TUTANAK 
ADEDİ  

(4) 

ÖZEL 
USULSÜZLÜK 

CEZASI       
(5) 

TUTANAĞA 
KONU CEZA 

MATRAHI       
(6) 

SORUMLU 
SIFATIYLA 
KESİLEN 

CEZA 
MATRAHI 

(KDV 
Kanunu 9/2’e 

göre) 
(7) 

MATRAHA 
İLAVE 

EDİLEN 
TUTAR 
(6+7) 

2005 1176 3.605 1.748 523.090,92 1.799.933,13 1.790.662,06 3.590.595,20 

2006 1393 4.866 2.298 673.003,75 2.129.007,08 1.665.044,35 3.794.051,43 

2007 4536 15.889 7.806 2.937.615,31 14.182.517,30 5.801.576,00 19.984.093,30 

2008 7784 11.619 5.339 4.199.060,60 27.239.164,33 7.662.505,53 34.901.669,86 

2009 8409 6.911 5.397 3.149.399,26 20.424.517,95 4.084.459,97 24.508.977,92 

2010 3147 5.962 2.790 1.586.157,61 9.232.240,66 1.070.217,06 10.302.457,72 

2011(4ay)  1657 36 13 21.547,00 197.448,00 2.158,00 199.606,00 

Kaynak: AVDB’deki istatistiki veriler ile AVDB Faaliyet Raporları verileri derlenerek 
oluşturulmuştur  
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Tablo-4’de yer alan veriler; özel usulsüzlük cezaları ile söz konusu özel 

usulsüzlük cezalarının matrahları ve düzenlenen tutanaklardaki tespit 

sayılarına yönelik olarak derlenmiştir. Söz konusu veriler incelendiğinde en 

fazla fatura düzenlememe tespitinin yapıldığı 2007 yılında 15.889 adet 

tespite karşılık 2.937.615,31 TL özel usulsüzlük cezası kesilmişken, en fazla 

özel usulsüzlük cezasının uygulandığı 2008 yılında 11.619 adet tespite 

karşılık 4.199.060,60 TL özel usulsüzlük cezasının kesildiği görülmüştür.  

 

İnşaat sektöründeki 2008 yılında yapılan tespit sayısında %26,87 

azalma olmasına rağmen kesilen cezada %42,94 artış olmuştur. Bu da 

denetlenen mükellef sayısı ile matrah farkı ve kesilen ceza arasında her 

zaman doğru bir orantının olmadığını göstermektedir. Başka bir ifadeyle etkin 

bir vergi denetiminde, yapılan tespitler kadar yapılan bu denetimler 

sonucunda ortaya çıkan vergi miktarı da önemlidir. 

 

Söz konusu düzenlenen tutanakları daha detaylı incelediğimizde 

(Tablo-4’deki verileri; tutanak sayısı, tespit sayısı ve denetlenen mükellef 

sayısı açısından ele aldığımızda) aşağıda yer alan Grafik-1’i elde ederiz. 

 

Grafik-1: Tutanak Sayısı-Tespit Sayısı-Denetlenen Mükellef Sayısı 
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Grafik-1’de yıllar itibariyle düzenlenen tutanak sayıları belirtilmiştir. 

Ancak bir tutanakta yapılan tespitler birden fazla olabilmekte ve bu nedenle 

tespit sayısı tutanak sayısına göre daha fazladır. Söz konusu grafiği genel 

anlamda ele aldığımızda, ele alınan verilerde 2005 yılından 2007 yılına kadar 

istikrarlı bir ilişki ile birlikte belirli bir artışın olduğu görülmektedir. Bu istikrar, 

yapılan çalışmanın aynı etkinlikte, aynı çalışma hızında yürütülmesine 

bağlanabilir. Ancak izleyen yıllarda söz konusu verilerdeki istikrarın 

bozulması ise seçim dönemleriyle ilişkilendirilebileceği gibi ekonomik krizle 

de bağlantısı kurulabilir. 

 

2007 yılındaki tespit sayısı diğer yıllara göre en yüksek seviyededir. 

Bunun sebebi çalışan personel sayısıyla beraber uygulanan vergi denetim 

çalışmalarının daha etkin bir şekilde artırılmasına bağlanabilir. Böylece 

çalışmalardaki etkinliğin artmasıyla ve bunun alt sektörlere kadar etkisini 

göstermesi ile birlikte tespit sayısında bir sıçrama görülmüştür.  

 

2008 yılında ise denetlenen mükellef sayısında, 2007 yılına göre bir 

artış olmuştur. Ancak 2008 yılında, 2007 yılındaki tespit ve tutanak sayısına 

ulaşılamamıştır. Sonuç itibariyle 2006 yılından itibaren denetlenen mükellef 

sayısı artarken, tespit sayısı doğru orantılı bir şekilde artmamış ve böylece 

denetlenen mükellef sayısına göre daha etkin bir vergi denetiminin 

gerçekleşemediği ortaya çıkmıştır. Burada mükelleflerin vergi denetimine 

alınmalarına karşın, 5811 ve 6111 sayılı Kanunlar ile matrah artırımında 

bulunmuş olmalarından dolayı söz konusu Kanunlardan faydalanan 

mükellefler için tespit yapılamaması önemli bir husustur. Ayrıca bu konuda, 

6111 sayılı Kanuna göre matrah artıran mükellefler için tarhiyat 

yapılamayacağına dair hükmün varlığı da etkili olmuştur. Böylece denetime 

alınan mükelleflerin sayısı kadar tespit yapılamamıştır. 

 

2009 yılı için Grafik-1 incelendiğinde ise denetlenen mükellef 

sayısındaki en yüksek rakama 2009 yılında ulaşılmıştır. Ancak 2009 yılında 

denetlenen mükellef sayısı bu kadar yüksek olmasına rağmen, tutanak ve 



 

65 

tespit sayısındaki en yüksek rakamlara 2007 yılında ulaşıldığı görülmektedir. 

Başka bir ifadeyle, 2009 yılında denetlenen mükellef sayısında; 2007 yılına 

göre %85,38 oranında artış sağlanmışken, tespit sayısında % 56,50 oranında 

azalma olmuştur.  

 

Grafik-2: Düzenlenen Tutanaklardaki Özel Usulsüzlük Cezası ve Tutanağa 

Konu Matrah Artışı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 yılında denetlenen mükellef sayısı en fazla olmasına rağmen 

yukarıda yer alan Grafik-2’de de görüleceği üzere en fazla ceza matrah 

tutarları 2008 yılında sağlanmıştır. Ayrıca düzenlenen tutanaklarda belirtilen 

söz konusu ceza matrah tutarlarına ilişkin mükelleflerin matrahlarında artış 

sağlanmıştır. Bu aşamada 5811 ve 6111 sayılı Kanunlara istinaden artırılan 

matrahlarda, çalışan personel sayısındaki artış ve vergi idaresince çalışmaya 

verilen önemin artması gibi unsurlar etkili olmuştur. Vergi denetimde etkinlik 

açısından bu rakamları yorumladığımızda, denetlenen mükelleflerin sayısı ile 

vergi gelirlerinin her zaman doğru orantılı olamayacağı ve yapılan vergi 

denetiminin içeriğinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.  
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Grafik-2’de de belirtildiği üzere 2008 yılında mükelleflerin, tutanaklarda 

belirtilen ceza matrahlarına istinaden matrah artırımında bulunmalarından 

kaynaklanan büyük bir sıçrama vardır. Söz konusu bu artış; matrah artışına 

yönelik çıkarılan yukarıdaki kısımda da bahsi geçen 5811 ve 6111 sayılı 

Kanunlarla, yürütülen etkin çalışmalarla ve çalışan denetim eleman 

sayısındaki artışlarla ilişkilendirilebilir. Ancak uygulanan özel usulsüzlük 

cezalarında ve denetim sonucu oluşan ceza matrah tutarları açısından 

Grafik-2’e göre 2008 yılından itibaren matrah artışlarında azalmanın olduğu 

görülmektedir. 2008 yılından sonraki yıllarda meydana gelen azalma; 2009 

yılındaki yerel seçimler, 2010 yılındaki anayasa değişikliği referandumu ve 

2011 yılı genel seçimler gibi siyasi nedenlere bağlanabileceği gibi 2008 

yılında yaşanan ekonomik krize de bağlanabilmektedir. Ayrıca 2008 yılından 

itibaren uygulanan pilot çalışmaya verilen ağırlığın azalmaya başlamasıyla 

beraber çalışan personel sayısının azalması da söz konusu istatistiki 

rakamların azalmasında etkili olmuştur. 

 

Sonuçta bu veriler, vergi denetimindeki etkinliğin sağlanmasında tutarlı 

ve dürüst bir siyasi görüşle beraber vergi idaresi tutumunun da ne kadar 

önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

2. Gönüllü Uyum Çalışmaları Sonucundaki Tespitler  

Yapılan pilot çalışmada, müteahhit mükelleflerin yaptıkları binaların 

satışlarını gerçek dışı belgelendirdikleri tespit edilmiştir. Özellikle daireleri 

satın alan kişiler nezdinde yapılan tespitlerde dairelerin gerçek satış tutarları 

ortaya çıkmakta olup, vergi denetim elemanı tarafından daire maliyetleri ile 

karşılaştırıldığında ortaya çıkan fark mükellef tarafından gönüllü uyum 

kapsamında beyan edilmiştir. 

Buna göre Tablo-5’de “Düzenlenmesi Sağlanan Faturalar” sütununda, 

mükellef tarafından daire satışlarına ilişkin gerçek duruma uygun 

düzenlenmesi sağlanan faturalar belirtilmiştir. Ayrıca müteahhitlerin inşaat 
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için yaptıkları giderlerin incelenmesi sonucunda faturasız mal alımları tespit 

edilmiş olup, gerekli faturaların gönüllü uyum çalışmaları kapsamında karşı 

taraftan tedarik edilmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede Tablo-5’de “Alınması 

Sağlanan Faturalar” sütununda müteahhitin karşı firmadan alması sağlanan 

faturalar gösterilmiştir. 

Tablo-5: Gönüllü Uyum İstatistiği (Daire Satışlarında) 

       Kaynak: AVDB’deki istatistiki veriler ile AVDB Faaliyet Raporları verileri derlenerek 
oluşturulmuştur. 

 

Müteahhit mükelleflerin inşaatlarda kullandıkları mal ve hizmet alımları 

ile maliyet unsurlarının denetlenmesi sonucunda bulunan matrah farkları ve 

bunun sonucunda mükellef tarafından yapılan düzeltmelere ilişkin veriler de 

aşağıda yer alan Tablo-6’da gösterilmiştir.  

Tablo-6: Mükelleflerin İnşaat İşleri Devam Ederken Verdikleri 
Düzeltmeler 

Dönem Ek Matrah Ek Vergi 
Pişmanlık 

Zammı 
Gecikme 

Faizi 
Vergi 
Ziyaı 

2005 899.778,94 195.837,72 27.617,96 1.814,05 0,00  

2006 9.543.691,25 1.404.459,39 33.709,66 29.751,76 0,00  

2007 4.829.179,69 1.631.434,35 13.713,22 69.147,54 30.583,85 

2008 67.137.763,01 4.204.067,28 412.797,23 15.319,04 23.817,43 

2009 165.123.501,49 9.734.956,02 746.050,68 86.684,09 123.644,89 

2010 56.100.931,88 6.043.019,40 375.206,82 108.599,16 80.635,27 

2011(4ay) 56.392.978,43 3.484.882,78 30.440,22 8.131,64 2.510,41 

GENEL 
TOPLAM 

360.027.824,69 26.698.656,94 1.639.535,79 319.447,28 261.191,85 

Kaynak: AVDB’deki istatistiki veriler ile AVDB Faaliyet Raporları verileri derlenerek 
oluşturulmuştur. 

Dönemi 
Düzenlenmesi 

Sağlanan 
Faturalar 

Alınması Sağlanan 
Faturalar 

Toplam 

2005 3.358.891,94 0,00 3.358.891,94 

2006 9.792.513,63 0,00 9.792.513,63 

2007 6.285.589,54 3.000.421,62 9.286.011,62 

2008 55.405.792,21 10.134.930,41 65.540.722,62 

2009 60.151.100,89 40.622.118,52 100.773.219,41 

2010 81.875.435,09 16.896.762,80 98.772.197,89 

2011(4ay) 33.603.177,25 1.834.037,09 35.437.214,34 
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Özellikle mal teslimi ve hizmet ifasının tamamlanmasına rağmen gerekli 

faturalarının düzenlenmediği tespit edilmiştir. Uygulanan pilot çalışmada 

öncelikli amaç, mükellefi bilgilendirerek işin tamamlanan kısmı kadar 

düzenlenmemiş faturaların düzenlenmesiyle belge düzenine uyum sağlanarak 

vergilerin zamanında doğmasını sağlamaktır. Örneğin, mükellefler tarafından 

katlara döşenen mermer işleminin bittiği ancak cila işleminin henüz 

yapılmaması nedeniyle mermer faturalarının düzenlenmediği görülmüş ve 

mükellefler işin tamamlanan kısım kadar fatura almaları gerektiği konusunda 

bilgilendirilmiştir.  

 

Buna göre vergi denetimine tabi tutulan mükelleflerin; eksik belgelerini 

düzenlemesiyle, hem vergide hem de pişmanlık zammı, gecikme faizi, damga 

vergisi gibi diğer vergi ve cezalarla vergi gelirinde artış sağlanmıştır. Yapılan 

bu düzeltmelerle devlet gelirlerine katkı yapılırken, mükelleflerin pişmanlık 

hükümlerinden yararlanarak gönüllü uyum çerçevesinde vergi kanunlarına 

uyumu sağlanmıştır. 

 

Verginin tahsilat açısından da mükelleflerin gönüllü uyumu önem 

kazanmakta ve mükellef tarafından yapılan ödemeler olumlu şekilde 

etkilenmektedir. Özellikle vergi denetiminde etkinliğin gerçekleştirilmesinde, 

söz konusu tahsilatların yapılabilmesi ve bu konuda mükellefin gönüllü uyumu 

önemli yer teşkil etmektedir. 

 
Tablo-5 ile Tablo-6’daki yer alan gönüllü uyum çerçevesinde yapılan 

çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde;  

 daire satışlarını eksik beyanda bulunan müteahhit mükelleflerin 

gerçek mahiyete uygun düzenledikleri faturalar ile ek matrah 

beyanları,  

 müteahhit mükellefler tarafından karşı firmadan alınması 

sağlanan faturalar, 
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  müteahhit mükelleflerin inşaatları devam ederken maliyet 

hesaplarında ortaya çıkan eksikleri düzeltmeleri sonucundaki ek 

matrah beyanları, 

 toplamları sonucunda Grafik-3 oluşturulmuştur. Böylece mükelleflerin 

gönüllü uyumu ile sağlanan toplam matrah artışları elde edilmiştir. 

 

Grafik-3: Gönüllü Uyumla Sağlanan Toplam Matrah Artışları 
 

 

 

3. Vergi İnceleme Raporları ile Yapılan Tespitler 

 

Çalışmamızda, pilot çalışma olarak sunulan uygulamada yapılan vergi 

denetimleri sonucunda bazı mükelleflere VİR düzenlenmiş olup; bununla ilgili 

istatistiki veriler aşağıda yer alan Tablo-7’de verilmiştir. 

 

Mevcut veri bankasından vergi incelemelerinin hangi dönemlere ilişkin 

yapıldığına yönelik kapsamlı bilgi edinilmesi mümkün olamamıştır. Bu 

nedenle Tablo-7’de yer alan veriler, incelemenin yapıldığı dönem dikkate 

alınarak tasnif edilmiştir. 
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Tablo-7: Vergi İnceleme Raporu İstatistikleri 

 

İNCELEMENİN 

YAPILDIĞI 

DÖNEM 

VİR 

ADEDİ 

TESPİT 

ADEDİ 

ÖZEL 

USULSÜZLÜK 

CEZASI 

MATRAH 

FARKI 

VERGİ 

FARKI 
VERGİ ZİYAI 

2005 134 970 235.240,61 2.172.415,42 389.072,44 - 

2006 115 1.021 372.460,94 4.154.062,80 654.750,24 572.318,15 

2007 177 4.730 2.707.198,04 24.458.629,77 4.155.436,05 4.153.481,37 

2008 312 4.366 4.277.233,90 34.412.179,79 6.197.615,79 6.251.015,54 

2009 87 960 1.183.102,56 14.074.573,66 1.729.660,52 1.715.613,03 

2010 45 104 248.660,13 4.374.956,35 820.136,32 671.226,30 

2011(4ay) 13 3 16.950,00 886.000,39 71.746,00 60.671,97 

Kaynak: AVDB’deki istatistiki veriler ile AVDB Faaliyet Raporları verileri derlenerek 

oluşturulmuştur. 

 

 İnşaat sektöründeki vergi denetiminin etkinliği açısından, VİR sayısı 

ile oluşan VİR matrah farkları ve bunun sonucunda meydana gelen cezaları 

karşılaştırarak, tespitte bulunmamız faydalı olacaktır. Bu açıdan Tablo-7 

incelendiğinde aşağıda yer alan Grafik-4 ve Grafik-5’i elde ederiz.  

 

 

Grafik-4: Vergi İnceleme Rapor Adedi 

 

Uygulanan pilot çalışmada, vergi denetim kapsamında Grafik-4’e göre, 

VİR adedi açısından 2008 yılındaki artış göze çarpmaktadır. Bu artış, 2008 
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yılında pilot çalışma kapsamında uygulanan çalışmalara verilen önemin bir 

göstergesidir. Ayrıca VİR sayısındaki bu artışı; çalışan personel sayısındaki 

ve denetime tabi tutulan mükellef sayısındaki artışa da bağlamak  

mümkündür. Daha sonraki yıllarda rakamlarda meydana gelen azalma ise 

çeşitli dış nedenlerle (siyasi, ekonomik vb.) uygulanan çalışmanın etkinliğinin 

azalması sonucundan kaynaklanmaktadır. 

  

 

Grafik-5: Vergi İnceleme Raporu Matrah Farkı- Vergi Ziyaı Cezası- Özel 

Usulsüzlük Cezası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VİR sayısı ile bağlantılı olarak vergi matrahlarında meydana gelen 

farkla beraber vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezası rakamları da 

orantılı olarak değişmektedir. Uygulanan pilot çalışmada denetim 

çalışmalarının artırıldığı 2008 döneminde VİR sayısında da en fazla sayıya 

ulaşılmıştır. 2008 yılındaki VİR sayısında artışla beraber Grafik-5’e göre 

matrah farkının ve cezaların en fazla olduğu yıl da 2008 yılıdır.  

 

Pilot çalışmadaki vergi denetimindeki etkinliğini ölçmek için VİR’e göre 
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incelenmesi de faydalı olacaktır. Bu açıdan söz konusu veriler Tablo-8’de 

detaylandırılmaktadır. 

 

2005 yılından bu yana sürdürülen çalışmada vergi denetimine alınan 

mükelleflerin, inşaatlarının maliyet durumlarına ya da satışı yapılan binaların 

durumlarına göre çeşitli işlemler yapılmıştır. Öncelikle verginin doğru ve 

gerçek mahiyette alınması amacıyla mükelleflerden istenen izahatlarla 

gerekli doğru kayıtların yapılması sağlanarak mükellefin bilinçlenmesi 

amaçlanmıştır.  

 

Bunların sonucunda mükellefin gönüllü uyumu ile matrah artırımı, 

eksik beyanların düzeltilmesiyle eksik olarak tespit edilen verginin 

tahakkukunun sağlanması ve tutanağa konu olmuş düzenlenmemiş 

faturaların beyanı ile toplam olması gereken matrah tutarlarına ulaşılmıştır. 

Bahsi geçen veriler aşağıda yer alan Tablo-8’de gösterilmiştir.  

 

 

Tablo-8: Toplam Matrah Artış Tutarları 

Yıllar 

Tutanak ve Gönüllü 
Uyumla Sağlanan Matrah 

Tutarları* 
(1) 

VİR Matrah 
Farkları 

(2) 

Toplam Matrah 
Tutarı 
(1+2) 

2005 7.849.266,07 2.172.415,42 10.021.681,49 

2006 23.130.256,31 4.154.062,80 27.284.319,11 

2007 34.099.284,61 24.458.629,77 58.557.914,38 

2008 167.580.155,49 34.412.179,79 201.992.335,28 

2009 290.405.698,82 14.074.573,66 304.480.272,48 

2010 165.175.587,42 4.374.956,35 169.550.543,77 

2011(4ay) 92.029.798,77 886.000,39 92.915.799,16 

Kaynak: AVDB’deki istatistiki veriler ile AVDB Faaliyet Raporları verileri derlenerek 
oluşturulmuştur. 
*Yaygın yoğun denetim tutanaklarına göre ortaya çıkan matrah tutarları, mükelleflerin matrah 
farklarına dair yaptıkları düzeltmeler ve gönüllü uyumla artırılan matrah tutarları toplamından 
oluşmaktadır. 
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Tablo-8’deki toplam matrah farkı tutarlarının içine VİR matrah farkı da 

eklenmiştir. VİR matrah faklarını yıllar itibariyle incelediğimizde, en fazla 

matrah farkının 2008 yılında 34.412.179,79 TL olduğu ancak 2009 yılında ise 

14.074.573,66 TL ile matrah farklarının azaldığı görülmüştür.  

 

Ancak Tablo-8’de sunulan verilerden pilot çalışmada, VİR matrah 

farklarının; yaygın yoğun denetim tutanaklarına göre yapılan matrah 

artışından, gönüllü uyumla artırılan matrahlardan ve mükelleflerin yaptıkları 

düzeltmeler sonucunda oluşan matrah farklarından daha az etkin olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Bu husus, pilot çalışmada gönüllü uyum kapsamında 

yapılan çalışmalara çok daha fazla önem verilmesinden de 

kaynaklanmaktadır. 

 

Bu aşamada uygulanan pilot çalışmada, esas amacın mükellefin 

bilgilendirilmesi sağlanarak zamanında beyan edilmemiş eksik verginin 

tahakkukunun sağlaması olduğunu da unutmamız gerekir. 

 

Pilot uygulamada, Tablo-8’de gösterilen ‘Toplam Matrah Farkları’ 

sütunu kadar vergi tahakkukunun sağlanmış olması, inşaat gibi büyük bir 

sektörde firmalar tarafından düzenlenmeyen fatura miktarlarının ne kadar 

büyük bir boyutta olduğuna işaret etmektedir. 
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Tablo-9 : Uygulanan Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: AVDB’deki istatiski veriler ile AVDB Faaliyet Raporları verileri derlenerek 

oluşturulmuştur. 

 

Tablo- 9’da ise uygulanan pilot çalışma kapsamında mükelleflere 

kesilen özel usulsüzlük cezaları gösterilmiştir. Genel olarak tutanaklar ve 

VİR’lere göre kesilen özel usulsüzlük cezaları değerlendirildiğinde, matrah 

farklarındaki kadar ( Tablo-8’da gösterildiği üzere) büyük vergi farklarının 

ortaya çıkmadığı görülmektedir. 

 

 Vergi gelirlerindeki artış açısından vergi denetimini 

değerlendirdiğimizde; özel usulsüzlük cezalarından ziyade yaygın yoğun 

denetim tutanaklarıyla, gönüllü uyumla ve mükelleflerin yaptıkları 

düzeltmelerle sağlanan matrah artışlarının daha etkin olduğunu söyleyebiliriz.  

 

Yıllar 
Tutanaklara İstinaden  

Uygulanan Özel 
Usulsüzlük Cezası 

VİR'e İstinaden  
Uygulanan Özel 

Usulsüzlük 
Cezasi 

Toplam  
Özel Usulsüzlük 

Cezasi 

2005 523.090,92 235.240,61 758.331,53 

2006 673.003,75 372.460,94 1.045.464,69 

2007 2.937.615,31 2.707.198,04 5.644.813,35 

2008 4.199.060,60 4.277.233,90 8.476.294,50 

2009 3.149.399,26 1.183.102,56 4.332.501,82 

2010 1.586.157,61 248.660,13 1.834.817,74 

2011(4ay) 21.547,00 16.950,00 38.497,00 



  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ VERGİ DENETİMİNİN ETKİNLİK AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

 

I. SEKTÖREL YAPILAN DENETİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sektörel incelemedeki amaç çalışma dönemi içinde belli ticaret ve 

sanayi kolları veya çeşitlerine giren işletmelerin topluca veya çoğunluk 

itibariyle incelemeye tabi tutulmasıdır. Bu şekilde bir inceleme yönteminin 

uygulanmasını gerektiren nedenleri üç noktada toplamamız mümkündür82: 

 

1- İnceleme konusunun bilimsel ve teknik yönlerden uzmanlık 

gerektirmesi, 

2- Sektör itibariyle inceleme açısından daha olumlu sonuçlar verebilmesi, 

3- Bu sistemle incelemenin kolaylaşması ve daha fazla incelemenin 

yapılabilmesi. 

 

Sektörel yapılan denetimlerin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz; 

 

1- Sektör içinde oluşacak rekabet eşitsizliğini ortadan kaldırmaktadır. 

2- Vergilendirme açısından gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer 

vergisi açısından mükellefler kavranmış olmaktadır. 

3- Sektörde gerçekleştirilen denetimin bilinmesi mükellefleri kayıt 

dışılıktan uzak tutmaktadır. 

4- Mükellefler açısından sektörde her mükellefin incelenecek olması 

mükelleflerde vergide adalet kavramının yerleşmesine ve psikolojik 

yönden rahatlamalarına neden olmaktadır. 

                                                 
82 Akbıyık, a.g.e., s.113. 
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5- Sektörel anlamda çalışan personel zamanla konusunda daha da 

uzmanlaşmaktadır. 

6- Uzmanlaşmış vergi denetim elemanı işlerini zorlanmadan daha hızlı ve 

etkili bir şekilde yürütebilmektedir. 

 

Sektörel denetimin faydaları çerçevesinde sayılan söz konusu 

hususlar inşaat sektörünün vergi denetiminde de geçerlidir. Türkiye’de hızla 

gerçekleşen nüfus artışı, kentlere yaşanan göç, ekonomik büyüme eğilimi ile 

beraber talepteki artışla inşaat sektörü gittikçe daha da genişlemektedir. Bu 

şekilde büyüyen inşaat sektörünün, vergi denetiminin sektörel olarak ele 

alınması inşaat sektöründe daha etkin bir vergi denetimini ortaya 

çıkaracaktır. 

 

Vergi Denetim Kurulu bünyesinde oluşturulan 4 grup başkanlığından 

biri olan Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığının İstanbul 

ve Ankara kollarının 23 alanda denetime hazırlandığını belirten vergi idaresi, 

vergi denetimini yeniden yapılandırarak uzmanlaşmaya ağırlık verdiklerini 

belirtmektedir83. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde yapılan değişikle artık 

vergi denetim birimlerine hukuk fakültelerinden veya mühendislik programları 

ile eğitim, fen ve edebiyat fakültelerinin matematik, istatistik, fizik, kimya, 

biyoloji, fen bilimleri ile fen ve teknoloji bölümlerinden vergi müfettişi 

alınabilecektir84. Bu şekilde uzmanlaşmaya gidildiği iddia edilmekte olup bu 

değişikliğin başarılı olup olmayacağı uygulama ile birlikte görülecektir. 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Alp, Aysel; ‘Maliye Bakanlığından 23 Sektöre Dev Operasyon’, (Erişim) http://ekonomi.haber7 

.com/turkiye-ekonomisi/haber/1023203-maliye-bakanligindan-23-sektore-dev-operasyon, 05.05.2013. 
84 27 Mart 2013 tarihli ve 28600 sayılı Remi Gazete. 
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II. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN VERGİSEL SORUNLAR 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Vergi kanunlarının karışık olması ve sık sık değişmesi, örgütlenmeden 

kaynaklanan sorunlar, denetim elemanlarının yetersiz olması gibi nedenlerle 

sektör tam olarak vergisel anlamda kavranmamaktadır. İnşaat sektöründe 

yapılan vergi denetiminde özellikle uygulamada bazı sorunlar yaşanmaktadır. 

Gayrimenkullerin satışlarının doğru vergilendirilememesi, inşaat maliyetlerinin 

tespitinde yaşanan sorunlar, vergi idaresi uygulamalarında oluşan farklılıklar, 

beyan dönemlerinde yaşanan aksaklıklar gibi bazı sorunlar aşağıda daha 

detaylı ele alınarak çözüm önerileri sunulmuştur. 

 
 

A. Gayrimenkul Satışlarındaki Vergisel Sorunlar  

  

Bilindiği üzere çeşitli gayrimenkuller inşa edip, daire, kat ve dükkan 

halinde satan müteahhitler, genellikle bunların tapu siciline kaydedilen 

bedellerini düşük göstermektedirler. Bunun nedeni müteahhidin gelir vergisi, 

alıcının da tapu harcından kaçınmalarından kaynaklanmaktadır85. Daire 

alıcıları için, özellikle dairenin alımı sırasında paranın büyük bir önem 

taşıması hatta çoğu kez daire parasının bir kısmının borçlanma ile 

sağlanması böyle bir uygulamayı daha da cazipleştirmektedir86.  

 

Mükellefin tahsilat ve ödemelerini kayıt altına almak amacıyla 1 

Ağustos 2003 tarihinde yayınlanan 323 Sıra No.lu VUK’na göre işlem 

tutarının 10.000 TL'yi aşması halinde ödemelerin banka aracılığı ile 

yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu çerçevede müteahhitlerin alıcıdan 

tahsil ettiği gerçek bedelin banka hesapları aracılığıyla yapması zorunlu bir 

                                                 
85 Kızılot, a.g.e., s.475-478. 
86 Engin, Osman Kerem; “Türk Vergi Sistemi Açısından İnşaat Sektörünün Vergilendirilmesi”,  

Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 

İzmir, 2007, s.80. 
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işlem olmaktadır. Ancak uygulamada daire satış fiyatlarını daha düşük 

gösterme amacıyla nakit şekilde işlemler yapılmaktadır.  

 

Pilot uygulamada mükelleflerin kayıtlarının incelenmesi sonucunda 

görüldüğü üzere müteahhitlerin daire satışlarına ilişkin ödemeleri banka 

aracılığı ile yapmadıkları tespit edilmiştir. Bunun sonucunda da vergi idaresi 

doğru verileri elde edemediğinden çapraz kontrollerle (daire satışına ait 

banka ödemeleri ile kayıtlardaki emlak değerinin karşılaştırılması) sağladığı 

vergi denetiminin etkinliği zayıflamaktadır. Ayrıca ülkemizde emlak değerinin 

de düşük olduğu göz önünde bulundurulursa yapılacak olan çapraz kontrol 

imkanın da zorlaştığı görülmektedir.  

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gayrimenkul sermaye iradı elde 

eden kişilerin gelirleri yakından izlenmektedir. Özellikle banka aracılığı ile 

yapılan ödeme bilgileri elde edilerek, mükelleflere mektuplar gönderilerek 

çapraz kontroller yapılmaktadır. Bu çerçevede ülkemizde gayrimenkul 

üzerinden gelir elde eden mükellefler kavranırken, gayrimenkul alım-satımı 

sonucunda beyanname vermesi gereken mükellefler de bilgilendirilmiştir. Bu 

şekilde özellikle değer artış kazancı yönünden beyanname veren 

mükelleflerin sayısında da artış sağlanmıştır.  

 

Veraset İntikal Vergi Dairesi Müdürlüğünün gayrimenkul alım-satımı 

yapanlar nezdinde sürdürdüğü çalışma da değer artış kazancı sağlayan 

mükelleflerin kavranmasını sağlamıştır. Bu çerçevede söz konusu 

Müdürlükte sadece gayrimenkul alım-satımı yapan mükellefleri denetleyen 

birimler oluşturulmuştur.  

 

Gayrimenkul alım-satımı yapanlar nezdinde sürdürülen söz konusu 

çalışmada; öncelikle gayrimenkul alımında bulunan kişilerin gayrimenkulü ne 

zaman aldığı, banka kredisi kullanıp kullanmadığı, ne kadar para ödediği gibi 

sorular çerçevesinde oluşturulan tutanakla yapılan tespitler ve söz konusu 

gayrimenkulün tapuda kayıtlı bilgileri elde edilmektedir. Daha sonra elde 
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edilen bu bilgiler, gayrimenkul satışını yapan kişinin ikametgah adresinin 

bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilerek, değer artış/ticari kazanç 

açısından gerekli işlemlerin yapılması sağlanmaktadır. Böylece sadece bir 

konuda ihtisaslaşan bir birimin vergi denetiminde nasıl bir etkinlik sağladığı 

görülmeye çalışılmaktadır. 

 

Ancak bu çalışmada yaşanan sorunların başında daire satın alanlara 

ulaşılması ve ulaşılsa da matrah farkını ortaya çıkaracak doğru bilgilerin elde 

edilememesi gelmektedir. Uygulamada karşılaşılan bu sorun yapılacak olan 

vergi denetiminin etkinliğini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 

 

Veraset İntikal Vergi Dairesi Müdürlüğünce yapılan çalışmada ve Pilot 

uygulamada en önemli sorun, arsa değerinin gerçeği yansıtmaması olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kanaatimizce bu sorunların aşılması ve etkili bir vergi 

denetime doğru verilerin sağlanabilmesi için emlak rayiç bedelinin gerçek 

değeri yansıtması gerekmektedir. Bu amaçla da öncelikle emlak rayiç 

bedellerini yeniden gözden geçirerek bu alanda bir çalışma yapılması 

gerekmektedir. Bu şekilde emlak bedellerin gerçek değerleri ortaya 

çıkarılmalıdır. Böylece müteahhit mükellefler, emlak rayiç bedellerinin gerçeği 

yansıtmasından dolayı işlemlerini gerçek tutar üzerinden belgelendirecektir. 

Ayrıca alıcılardan yapacakları tahsilatlarını banka aracılığıyla yapmaktan 

kaçınmayacak ve böylece yapılan ödemeler kayıt altına alınabilecektir.  

 

 

B. Gayrimenkullerin Satışlarındaki Değer Artış Kazancı ya da Ticari 

Kazanç Hükümlerinin Uygulanmasındaki Sorunlar  

 

GVK’nın mükerrer 80. maddesine göre; gayrimenkuller, iktisap şekli ne 

olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) GVK’nın 70. maddesinin 

birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek 

usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) 
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ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından 

doğan kazançlar değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır. 

Ancak “Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı”nın kanunlaşması halinde değer artış 

kazancının tespitinde bazı değişiklikler olacaktır. Tasarının 49. maddesine 

göre, gerçek kişiler için beş yıl ve % 100 olarak uygulanan istisna hükmü 

tasarı ile son bulacaktır. Buna göre; 

 İki tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %40.  

 Üç tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %50.  

 Dört tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %60.  

 Beş tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %75.   

istisna uygulaması öngörülmüş bulunmaktadır. Öte yandan, ikamet amacıyla 

satın alınan ve fiilen ikamet edilen tek konutun elden çıkarılmasından doğan 

kazançlar (Bu istisnaya arsa payının devri sonucu tek konut alan arsa 

sahiplerinin, arsa payının devri sonucu doğan değer artış kazançları da dâhil 

olup bu bendin uygulanmasında mükellef ile eş ve çocuklar birlikte dikkate 

alınır) gelir vergisinden tamamen müstesna tutulmuştur.  

 

Gayrimenkul alım-satımı sonucu elde edilen gelirin 

vergilendirilmesinde bazı dikkat edilecek hususlar bulunmaktadır. Özellikle 

ticari kazanç hükümlerini uygularken gayrimenkul alım-satım işi ile devamlı 

uğraşılıp uğraşılmadığının tespiti önem kazanmaktadır.  

 

GVK’nın 37. maddesine göre gayrimenkul alım-satım ve inşaat işleri 

ile devamlı uğraşanların, bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançların ticari 

kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi öngörülmüştür. Bu konuda 

yerleşik görüş yıl içinde birden fazla satış yapılmasının devamlılık unsuru 

olarak esas alınacağı yönündedir87. Ancak vergilendirme aşamasında 

devamlılık olayının uygulamaya geçirilmesinde bazı sorunlar yaşanmaktadır.  

 

                                                 
87 Kızılot, a.g.e., s. 369. 
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Bir işlemin devamlılık taşıdığının, işlemin aynı vergilendirme 

döneminde yinelenmesi ya da önceki vergilendirme döneminde de yapılmış 

olmasına göre belirlenebileceği, maddi ve şekli anlamda bir ticari 

organizasyonun belirgin olmadığı durumlarda, kazanç doğuran işlemin 

çokluğunun, devamlılık unsurunu belirleyen en nesnel ölçü olduğu, devamlılık 

unsurunun gerçekleşmesi halinde, bu işlemlerin kazanç sağlamak amacıyla 

yapılmadığını kanıtlama yükünün vergi mükelleflerine düşeceği yönünde 

Danıştay kararı bulunmaktadır88.  

 

Arızi kazancın tanımlandığı GVK’nın geçici 56. maddesinin (g) 

bölümündeki “arızi olarak ticari muamelelerin icrası” şeklinde çoğul 

düzenleme yapılması, devamlılığın bir inşaatta birden fazla daire satışı olarak 

değil, birden fazla inşaat yapılması olarak anlaşılması gerektiği Danıştay 

kararında açıklanmıştır89. Ancak vergi idaresindeki uygulamalarında  daire ve 

dükkan satışının birden çok olması nedeniyle devamlılık unsurunun oluştuğu 

iddia edilmekte ve daire satış sayısına bakılarak devamlılık unsuru 

konusunda görüş bildirilmektedir. 

 

Özellikle uygulamada birden fazla gayrimenkul alım satımı yapan 

kişiler ticari kazanç hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek mükellefiyet 

kayıtları açılmaktadır.  

 

Danıştay’ın kararlarına göre ticari faaliyetin mutad yapılan ticari 

kazanç olarak vergilendirilmesinde sadece sayısal ölçünün dikkate alınması 

yerine ticari organizasyonun varlığının da aranması gerektiği belirtilmiştir.  

Maliye Bakanlığınca ticari kazancın devamlılığın da esas alınan tek 

ölçüt ticari faaliyetin tekrar edilme sıklığıdır. Ancak ticari faaliyetin 

devamlılığında sadece işlem sayısı ölçütü dikkate alındığında bazen ticari 

organizasyon kapsamına girmeyen ve sürekli kazanç elde etme potansiyeli 

                                                 
88 Danıştay 3. Dairesinin 10.10.2002 tarihli, E:2001/1734, K:2002/3172 sayılı kararı. 
89 Danıştay 4. Dairesinin 18.02.2003 tarihli, E: 2002/3259 K:2003/407 sayılı kararı. 
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taşımayan işlemlerinde devamlı ticari faaliyet kapsamına girebilmektedir. 

Örneğin bir memurun bir yılda iki farklı kişiye araba satması halinde, bu işlem 

devamlı yapılan ticari faaliyet kapsamında vergilendirilmesi gerekmektedir. 

Oysa yargı mercilerince verilen kararlarda ticari faaliyetin devamlılığı 

konusunda işlem adedi yanında ticari organizasyonun varlığını da 

aramaktadır90. Vergi idaresince ticari faaliyetin devamlı olarak yapılmasına 

ilişkin görüşünde gayrimenkul satışına ilişkin işlem adedi yanında ticari 

organizasyon varlığını da dikkate alarak yeni görüş oluşturması 

gerekmektedir. 

Ayrıca mükellefler, tapu harcından kaçınmak amacıyla gayrimenkulün 

gerçek değeri daha düşük göstermekte ve bu husus değer artış kazancının 

daha fazla oluşmasına sebep olmaktadır. Başka bir ifadeyle tapuda 

gösterilmiş düşük değer ile gayrimenkulü satın alan kişinin ifade tutanağında 

belirttiği değerin karşılaştırılması sonucu aradaki fark daha büyük 

çıkmaktadır. Böylece tapu harcından kaçınan mükellef daha yüksek miktarda 

değer artış kazancından dolayı vergi ödemek durumunda kalmaktadır.  

 

Bu konuda yapılan diğer bir öneri de değer artış kazancına esas 

gayrimenkullerin gerçek alım-satım değerinin tespiti için, bir takdir 

komisyonun kurulmasıdır. Söz konusu alınan kararların objektif kriterlere 

uygun olup olmadığı bakımından denetiminin yapılması ve gerektiğinde 

yargısal mercilere başvurma hakkının olması yönünde de hüküm 

konulmasında yarar bulunmaktadır91. Uygulamada vergi idaresince, arsa 

değerleri bedellerinin ya da satış bedellerinin belirlenemediği durumlarda 

Vergi Dairesi Müdürlüklerine bağlı Takdir Komisyonlarına başvurulduğu 

görülmektedir. 

 

                                                 
90 Gündüz, Fatih; “Ticari Kazançta Devamlılık Unsurunun Yorumlanması”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 

250, Ekim, 2013, (Erişim),  http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=22257&arananKey= 

FAT%C4 %B0H%20G%C3%9CND%C3%9CZ, 01.02.2014. 
91 Ökmen, Mustafa; Yurtsever, Hatice; “Kentsel Planlama Sürecinde Oluşan 

Kamusal Rantın Vergilendirilmesi”, Maliye Dergisi, Sayı 158,Ocak-Haziran, 2010, s.70. 

http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=22257&arananKey=%20FAT%C4%20%B0H%20G%C3%9CND%C3%9CZ
http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=22257&arananKey=%20FAT%C4%20%B0H%20G%C3%9CND%C3%9CZ
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C. İnşaat Maliyetlerinin Tespitindeki Sorunlar  

 

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, diğer 

sektörlerdekilerden farklı olarak, yaptıkları projelerin büyüklüğünü maddi 

imkânlarına göre belirlemektedirler. Büyük ölçekli işletmeler, büyük çaplı 

araziler üzerinde yapılar yaparak, maliyetlerini düşürebilmektedir. Firmaların 

maddi imkânları azaldıkça, yapılan projeler de küçülmektedir. Bazı firmalar, 

maddi imkânları tam olmadan bina yapımına başlamakta ve imalat 

aşamasında konut satmaktadırlar. Böylece bina maliyetlerini sattıkları 

daireden karşılamaktadırlar. Bu şekilde finansman zorluğu içinde olan bir 

işletmenin kayıtlarının bir bölümünü gizleyeceği çok aşikârdır92. 

 

İnşaat sektöründeki mükellefler, özellikle yıl sonlarında oluşan duruma 

göre kar ya da zarar tespitinin yapıldığı dönemlerde ihtiyaçlarına göre 

arayışlara girmektedirler.  

 
 

1. İnşaat Maliyetlerinin Olduğundan Düşük Gösterilmesi 

 

Müteahhit mükelleflerin belgesiz mal bulundurduğu uygulamada çok 

sık rastlanan bir durumdur. Faturasız mal almak suretiyle özellikle KDV 

yönünden müteahhit mükellefler kendilerine avantaj sağlandıklarını 

düşünmektedirler. Böylece inşaat maliyetleri olduğundan eksik olarak 

kayıtlara yansıtılmaktadır. Ayrıca özel inşaatlarda, işçilik giderlerinin 

belgelenemiyor olması da inşaatın gerçek maliyetinin kayıtlara 

yansımamasına neden olmaktadır.  

 

Kayıt dışı istihdamla ilgili olarak, SGK tarafından çalışmalar 

yürütülmektedir. SGK, Maliye Bakanlığı da dahil olmak üzere kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla işbirliğine gidip çeşitli protokoller imzalamıştır. 

                                                 
92 Sarısoy, İdris; Sandıkçı, Harun;‘Türkı̇ye’de İnşaat Sektöründekı̇ Kayıtdışı Faalı̇yetlerı̇n Sosyal 

Güvenlı̇k Prı̇mlerı̇ Ve Vergı̇sel Açıdan Değerlendı̇rı̇lmesı̇’, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 54. Seri / Yıl 2010, s.51 
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Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planında (2011-

2013) 9 No.lu Eylem “Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı 

arasında yapılacak işbirliği ile yoklama fişleri ve işyeri durum tespit 

tutanaklarının birleştirilmesi suretiyle denetimde etkinlik temin edilecek ve 

yoklamaların elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır.” şeklinde 

belirlenmiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında 

yapılan çalışma sonunca ‘Yoklama fişi’ ile ‘İşyeri Durum Tespit Tutanağı’ 

birleştirilmiştir93. Böylece yapılan değişiklikle vergi dairelerince düzenlenen 

yoklama fişi formatında değişikliğe gidilmiş olup işçi tespitine ilişkin bilgilere 

daha fazla yer verilmiştir. 26.03.2013 tarih ve 2013/1 No.lu GİB Uygulama İç 

Genelgesine göre vergi dairelerince düzenlenen yoklama fişinin bir nüshası, 

işçi tespitine yönelik olarak SGK’ya gönderilmektedir. Buna benzer bir 

çalışma, SGK tarafından da işçilere ait gerekli verginin ödendiğine dair 

belgenin istenmesi ile çapraz kontrolün yapılması sağlanıp, vergi açısından 

otokontrol sistemi işletilebilmelidir94. 

 

Ayrıca uygulamada sıklıkla karşılaşılan diğer bir sorun da işverenler 

tarafından işçinin gerçek gelirinin beyan edilmediği ve ücret bordrolarının 

genellikle asgari ücret üzerinden gösterilmesi nedeniyle muhtasar 

beyannamelerin eksik beyan edildiği görülmektedir. Ayrıca nakden 

ödenmeyen asgari geçim indirimi tutarının da gelir vergisinden mahsup işlemi 

ile haksız yere yapılan bir mahsup işlemi ortaya çıkmaktadır. Bu husus 

muhtasar beyannamenin eksik beyan edilmesine sebebiyet verilmektedir. 

 

Ayrıca uygulanan pilot çalışmada mal teslimi veya hizmet ifasının 

tamamlanmasına rağmen gerekli faturalarının düzenlenmediği ve inşaat 

maliyetinin olması gerekenden daha düşük gösterildiği tespit edilmiştir. Bu 

aşamada mükellef bilgilendirerek işin tamamlanan kısmı kadar 

                                                 
93 26/03/2013 Tarih ve 2013/1 Seri No.lu Maliye Bankalığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama İç 

Genelgesi. 
94 Şeker, Sakıp; Aydın, Z.Cengiz; “Sahte Fatura Kullanımın Boyutları Nedenleri Ve Çözüm Yolları”, 

Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:60, 1992, s.23. 
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düzenlenmemiş faturaların düzenlenmesiyle belge düzenine uyumu 

sağlanarak vergilerin zamanında doğması sağlanmıştır.  

 
 
2. İnşaat Maliyetlerinin Olduğundan Yüksek Gösterilmesi 

 

Özel inşaat işlerinde de aynı taahhüt işlerinde olduğu gibi naylon 

fatura almak, fazla tutarda akaryakıt ve nakliye gideri göstermek, stokta 

duran malzemeleri ya da devam eden inşaatlara ilişkin harcamaları, biten 

inşaatın maliyetine aktarma suretiyle, inşaat maliyetlerinin olduğundan 

yüksek gösterilmesi söz konusu olabilir95. 

 

 Özellikle sahte ya da yanıltıcı belge düzenlenmesi açısından inşaat 

sektörü dikkat çekmektedir. Şöyle ki dönem sonunda daha az vergi ödemek 

ya da vergilendirmeden kaçmak amacıyla gerçek mahiyetin dışında faturalar 

düzenlenmektedir. Örneğin 100 ton çimento alımını 500 ton çimento 

göstererek maliyetlerini doğru yansıtmamaktadır.  

 

Özellikle pilot uygulamamızda da düzenlenen belgelerin mahiyet 

itibariyle gerçek değeri göstermediği, maliyeti fazla göstermek için sahte 

fatura temin edilme alışkanlığının yerleştiği görülmüştür. Bu aşamada inşaat 

sahasında yapılacak fiili denetimin ve uzmanlaşmış personelin ne kadar 

önemli olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Çalışmamızda değindiğimiz inşaat sektöründe uygulanan pilot vergi 

denetim çalışmalarında bu konuda etkinlik sağlanmaya çalışılmıştır. Özellikle 

müteahhit mükelleflerin kayıt altına aldığı belgeler uzman personel tarafından 

incelenerek, yapılan fiili denetimler sonucunda düzenlenen tutanaklarla 

karşılaştırılmasıyla inşaatın gerçek maliyet değerine ulaşılmıştır. 

 

                                                 
95 Kızılot, a.g.e., s.579. 
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D. Denetim Kadroları ve Vergi İdaresindeki Sorunlar  

 

Vergi denetiminin en önemli unsuru, vergi inceleme elemanlarıdır. 

Genel olarak vergi inceleme elemanlarının kadrolarından ve vergi müfettişi 

alımına ilişkin duyurulardan denetim kadrosunun yetersiz olduğu 

anlaşılmakta ve bu durum istenen düzeyde vergi incelemesinin 

yapılamadığını ortaya koymaktadır.  

 

Çalışmamızda, pilot olarak verdiğimiz uygulama ile sektörde yaygın 

yoğun denetim olanakları ile daha hızlı ve etkin sonuçların alındığı ve etkin 

bir vergi denetiminin gerçekleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Pilot 

çalışmada, vergi denetiminde etkinliğin sağlanması için inşaat sektörü 

denetimi için vergi idaresi içerisinde ayrı birimler oluşturularak bu alanda 

inceleme yapacak kişilerin eğitimi sağlanmıştır. İnşaat projesinin 

okunmasından, kullanılan malzemeler ve tesisat gibi birçok konuda 

ölçümleme yapabilmek için denetim kadrolarında yer alan denetimi yapacak 

personele gerekli eğitimler verilmiştir. 

 

Günümüz koşullarına uygun olarak denetim elemanlarının da vergi 

incelemelerinde sektörel uzmanlaşmaya gitmeleri önemli bir husustur. 

Çünkü, işletmeler birçok faaliyeti bir arada yapabilen, birden fazla ülkede 

faaliyet gösterebilen yapıya kavuşmuşlardır. Bu yapının da sadece vergi 

mevzuatına hakim olarak denetiminin gerçekleştirilmesi mümkün 

gözükmemektedir. Faaliyette bulunulan sektörün iyi tanınması ve hatta diğer 

ülke uygulamalarının takip edilerek gelişmelerin izlenmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla bu donanımlara sahip olan denetim elemanları daha aktif çalışma 

ile yaptığı denetimlerde daha doğru sonuçlara ulaşırken, aksi durumlarda, 

tam olarak kavranamayan veriler üzerinden üstünkörü bir denetim yapılmış 
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olacaktır96. Sürekli kendilerini geliştiren işletmelerin, vergi denetimini yapacak 

vergi idarelerinin de aynı şekilde kendisini geliştirmesi gerekmektedir. 

 

 Denetim birimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan VDK ile birlikte 

uygulamada vergi dairesi müdürleri de vergi inceleme konusunda pasif bir 

duruma gelmiştir. Bu durum ise vergi daireleri arasında uygulamalar 

açısından farklılıkları daha çok artırmıştır. Az sayıda da olsa bazı vergi 

dairesi müdürleri inceleme yetkilerini kullanırken, bazı müdürler vergi 

incelemesinin tek kurumdan, VDK tarafından yapılmasını savunarak, 

yasadan kaynaklanan inceleme yetkilerini kullanmamaktadır. 

 

Vergi denetiminde “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik”97 ile vergi incelmesiyle ilgili olarak yapılan değişiklikler 

şu şekildedir; 

 

 Vergi incelemelerinin belirli ve öngörülebilir kriterlere göre yapılacak 

risk analizlerine dayalı olarak seçilecek mükelleflere yönlendirilmesine 

ilişkin düzenleme, 

 Vergi incelemelerinin belirli süreler içinde tamamlanmasını zorunlu 

kılan bir düzenleme, 

 Vergi incelemesinin süre ve nedeninin mükelleflerce öngörülebilir 

olması. 

 Oluşturulan, “Rapor Değerlendirme Komisyonu”, “Merkezi Rapor 

Değerlendirme Komisyonu” ve “Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor 

Değerlendirme Komisyonu” ile düzenlenen VİR’lerin yasal dayanaklara 

göre tekrar kontrolünün sağlanması. 

 

Bu sayılan düzenlemeler olumlu olarak görülmekle birlikte, denetimin 

tek kurumdan sürdürülmesiyle, vergi incelemelerinde vergi idaresi ile vergi 

                                                 
96 Yıldırım, Ali Haydar; “Vergi Denetiminde Etkinlik Nasıl Arttırılabilir? ”, Vergi Sorunları Dergisi, 

Sayı 271, Nisan, 2011, s. 7. 
97 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazete 
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inceleme elemanlarının farklı görüşlerinden kaynaklanan farklı uygulamaların 

giderileceği düşüncesindeyiz. Ancak bu düzenlemelerin uygulamaya nasıl 

yansıyacağının izlenmesi gerekmektedir. 

E. Beyan Döneminin Kaydırılması  

 

Çok sık rastlanmamakla birlikte, özel inşaat işi yapan mükellefler, 

inşaatın fiilen bitmesine rağmen, inşaat sürüyormuş gibi kayıt yapmak 

suretiyle o inşaata ilişkin gelir beyanını bir sonraki döneme 

kaydırabilmektedirler. Oysaki inşaatın tamamen bittiği tarihi sonradan tespit 

etmek çok güç değildir. İnşaata ilişkin belediyelerce yer alan kayıtlar, içinde 

oturanların yerleşim tarihi, bu kişilerle yapılan sözleşmeler ve bunun gibi 

birçok noktadan hareketle inşaatın fiilen bitim tarihi tespit edilebilmektedir98. 

Çalışmamızda, pilot uygulamada da gerçeğe yakın durumun fiili tespitlerle 

ortaya çıkarıldığı hatta daireleri satın alanlar nezninde düzenlenen tutanaklar 

sonucunda gerçek maliyetlere göre vergilendirme işlemlerinin yapıldığı 

görülmüştür. 

 

F. Bina İnşa Edenlerin Defter Tutmaması veya Mükellefiyetini 

Gizlemesi 

 

Uygulamada bazen, apartman inşa ederek, bunu daire, kat ve dükkan 

halinde satan bazı müteahhitlerin, bu faaliyetleri ile ilgili olarak defter 

tutmadıklarına veya defter tutmalarına karşın, vergi mükellefiyetlerini 

gizlediklerine ya da her iki uygulamaya da bir arada rastlamak olasıdır. Bu tür 

bir yola başvuranlar ya inşaat işine yeni başlayanlar ya da birkaç inşaat işini 

bir arada yürütürken bunların arasında birini beyan dışı bırakanlardır. 

 

                                                 
98 Kızılot, a.g.e., s.579-580. 
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İnşaat işi herkesin gözü önünde yapılan, uzun süren ve birden fazla 

resmi kuruluşa beyanda bulunmayı zorunlu kılan bir faaliyet olduğundan, 

birinden kaçırılan bilgilerin diğerine yakalanması kuvvetli olasılıktır99. 

 

Mükellefler tarafından inşaat sektöründe vergi denetiminin yapıldığını 

bilmek mükellefler üzerinde psikolojik baskı yaratacaktır. Bu durumda 

mükellef ya sektörden çekilecek ya da vergi mükellefiyet kaydını 

yaptıracaktır.  

 
 

III. İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ VERGİ DENETİMİNİ ETKİLEYEN DİĞER 
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

İnşaat sektöründe vergi denetimini etkileyen diğer unsurları da 

incelememizde fayda bulunmaktadır. Ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeler, 

vergi politikalarını etkileyen siyasi iradenin tutumu, mükelleflerin sahip 

olamadıkları vergi bilinci gibi sorunlar sektörün vergi denetimini 

etkilemektedir. Sayılan bu hususlar çerçevesinde inşaat sektöründeki vergi 

denetimini etkileyen unsurlar ve çözüm önerileri aşağıdaki kısımda ele 

alınmıştır. 

 

A. Ekonomik Gelişmelerin Etkisi  

 

İnşaat sektöründe beklenen gelişmeler, bu sektörde oluşacak vergi 

denetimini de daha önemli hale getirmektedir. Özellikle kentsel dönüşümler 

özellikle son yıllarda ülke ekonomimizde önemli yer tutmaktadır. Kentsel 

dönüşümle beraber vergiye dahil olmayan veya vergisi düşük olan rant 

gelirlerinin vergi kapsamı genişletilmiş olmaktadır. Ayrıca kayıtlı ekonomiye 

geçiş için de önemli bir öneri olma özelliğini taşımaktadır100. Ayrıca ülkemizde 

                                                 
99 Kızılot, a.g.e., s.580. 
100 Ökmen; Yurtsever, a.g.m., s.60-62. 
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inşaat sektörünün genelinde beklenen büyümeye dair göstergeleri şu şekilde 

sıralayabiliriz101;  

 AVM sayısında meydan gelen artış,  

 Türkiye’nin jeopolitik konumundan kaynaklı Avrupa ve Asya 

arasında enerji nakil projelerinde yer alması, 

 Binalarda enerji verimliliği konusundaki çalışmalara ilişkin 

“Enerji Kimlik Belgesi” düzenlenmesi kararının alınması vb.  

 

Bu çerçevede bina ve tesisat yalıtımı, aydınlatma, ısıtma, soğutma, 

havalandırma sistemleri gibi alanlarda yapılacak iyileştirmeler inşaat 

malzemeleri tüketimini artıracaktır. 

 

Ülkemizdeki inşaat sektöründe oluşan gelişmelere ve ekonomik 

konjonktürel gelişmelere baktığımızda sektörde büyüme olması beklenen bir 

olgudur. Ayrıca bu hususlar çalışmamızın birinci bölümünde de 

vurgulanmıştır. Bu şekilde büyümesi beklenen bir sektörün aynı zamanda 

vergi denetiminde de etkinliğin sağlanması ülkemiz için olumlu bir gelişme 

olacaktır. Aynı zamanda sektördeki gelişim açısından oluşan öngörülebilirlik 

önemli bir unsur olup, aynı şekilde vergi idaremizin de ekonomik gelişmeleri 

yakından takip edip, kendisini oluşacak durumlara göre gelişen teknoloji ile 

beraber revize etmesi gerekmektedir. 

 

B. Vergi Politikasında Yer alan Siyasi İrade, Seçim, Af Gibi Faktörler 

 

Vergi politikasının kapsamını belirleyen süreçte, karar verici konumda 

hükümetler olmakta ve bu da bir “siyasal karar alma” sürecini ifade 

etmektedir.  

 

                                                 
101 Türkiye Malzemeleri Sektör Görünüm Raporu 2011, TOBB Yayınları, Ankara, 2011, s. 22-24. 
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Kamu harcamalarının finansmanı için ne kadar vergi toplanacağı, 

vergi konularının neler olacağı, vergilemenin zamanı, kimden ve hangi 

kesimden ne kadar vergi alınacağı, hangi konu ve mükelleflerin vergi dışı 

bırakılacağı, finansmanda alternatif yöntemlere başvurulup 

başvurulmayacağı birer “siyasal karar alma” sorunudur. Siyasal karar alma 

mekanizması diğer maliye politikası değişkenleri üzerinde olduğu gibi 

vergilendirme üzerinde de son derece önemli etkilere sahiptir ve seçimlere 

dayalı bir çevrim ortaya çıkabilmektedir102. 

 

4369 sayılı Kanun ile reform niteliğinde yapılan en önemli değişiklik, 

GVK’da gelirin tanımında yapılan düzenlemedir. Bu kanunla gelirin tanımında 

“Kaynak Teorisi”nden ayrılınmış ve “Safi Artış” (Net Artış) teorisine 

geçilmiştir. Böylece gelişen sosyal ve ekonomik hayatın ortaya çıkardığı yeni 

gelir unsurlarının vergilendirilebilmesi de sağlanmaya çalışılmıştır. Mali milat 

kavramı ile kişilerin servetlerinde meydana gelen artışların saptanması 

suretiyle vergilendirilebilecek gelirlerinin kavranabilmesi amacıyla bir tarih 

saptanmış (30 Eylül 1998) ve bu tarihe kadar elde etmiş olduğu servet ve 

gelirini söz konusu tarih itibari ile asgari bir gün süreyle Türkiye’de kurulu 

mevduat kabulüne yetkili bankaların şubelerine yatırmaları istenmiştir. Ancak 

gelirin geniş kapsamlı tanımının ekonomiye olumsuz etkileri, kamuoyunda 

düzenlemeye olan güvensizlik, düzenlemenin beklenen etkiyi 

sağlayamayacağı konusunda oluşan genel anlayış gerekçeleriyle 4775 sayılı 

Kanun ile 01.01.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gelirin tanımıyla 

ilgili düzenlemelerde 4369 sayılı Kanun öncesinde geçerli olan 

düzenlemelere dönülmüştür. Böylece 4775 sayılı Kanun ile “Nereden 

Buldun?” düzenlemesi olarak kabul edilen VUK’un 30/7. maddesi hükmü de 

tamamen kaldırılmıştır103. Vergi güvenliği tedbirleri servet beyanından 

                                                 
102 Berksoy, Turgay; Demir, İbrahim; “Politik Vergi Çevrimleri: Türkiye’de Vergi Yükü Üzerinde 

Politik Etkiler”, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu:Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi 

Yolları, 10-14 Mayıs, 2004, Antalya, s. 514-515 
103Gencel, Ufuk; Kuru, Elif; “Vergi Kültürü ve Vergi Politikaları Etkileşimi: Türkiye 

Değerlendirmesi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt 10, sayı: 20, s. 40-41. 
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başlamak üzere bir bir vergi mevzuatımızdan yok edilmiştir. Ancak bunların 

kaldırılması yerine ıslah edilmesi daha doğru bir uygulama olurdu104. 

 

Çalışmamızın birinci bölümdeki verilerden de anlaşılacağı üzere inşaat 

sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katma değeri yüksektir. Büyüme 

gösteren inşaat sektörüyle beraber sektördeki müteahhit mükelleflerin gelir 

seviyelerinin yüksek olması beklenir. Kanımızca, ekonomik büyümeyle 

beraber gelişimini sürdüren inşaat sektöründen gelir elde eden mükelleflerin 

doğru vergilendirilmesi açısından “nereden buldun” yasasının yeniden 

uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu şekildeki bir uygulamanın vergi 

adaletini de sağlaması beklenmektedir.  

 

Ayrıca vergi politikamızda çeşitli vergi güvenlik müesseseleri 

geliştirilmelidir. Örneğin, konut inşaatlarında asgari işçilikte yaşanan 

sorunlara karşın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen metrekare 

birim fiyatlar içinde asgari işçilik oranları tespit edilerek, vergi incelemelerinde 

inşaat maliyeti içindeki asgari işçilik oranı araştırılabilir. Bu suretle firmaların 

muhtasar beyannamelerine bir standart getirilebilir. Bu durum aynı zamanda 

KDV yönünden de bir oto kontrol müessesesi olarak değerlendirilmelidir105. 

 

Vergi denetimini gerçekleştirenler ile siyasi irade kavramını 

ilişkilendirirsek, bu aşamada vergi denetiminin yeni oluşturulan yapısını da 

ele almamızda fayda vardır. 

 

Maliye Bakanı Başkanlığında kurulan Vergi Denetim Kurulunun, 

inceleme ve denetim birimleri arasında bilgi akışını ve uygulama birliğini tesis 

etme görevini üstlenmiş olmasını, örgütlenmeden kaynaklanan sorunların 

azalmasını sağlamak yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendirmek 

gerekir. VDK, vergi incelemesinin patronu ve yönlendiricisi olacaktır. Artık 

                                                 
104 Doğan, Hasan; ‘Vergide Kayıtdışılık Önlenmek İsteniyorsa’, Vergi Dünyası, Sayı 239, Temmuz, 

2001, s.19-20. 
105 Şeker; Aydın, a.g.m., s.23.  
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bakan veya yarı siyasi memuriyet olan Müsteşar, bu Kurulu yönlendirebilecek 

ve denetlenecek sektör ve mükelleflerin belirlenmesinde söz sahibi olacaktır. 

Gerçekten, incelemeleri koordine edecek kurumun başında siyasi bir kişiliğin 

bulunması yanlış anlaşılmalara neden olabilecektir106.  

 

Vergi politikasını oluşturan siyasi iradenin vergilendirme üzerinde ne 

kadar etkili olduğu ortadadır. Aslında inşaat sektöründe yapılacak vergi 

denetimi ya da sağlanması istenen denetimdeki başarı siyasi iradenin 

elindedir. Ülkemizde iktidara gelen hükümetlerin devamlılığını sürdürme 

kaygısı, siyasi baskılar, yapılacak olan seçimler, referandumlar vb. durumlar 

vergi denetimindeki etkinliği olumsuz yönde etkilemektedir. İkinci bölümde 

pilot uygulama olarak ele aldığımız çalışma siyasi iradenin vergi denetim 

etkinliğini ne kadar ölçüde etkilediğine dair örnek oluşturmaktadır. Pilot 

çalışmanın; 2009 yılındaki yerel seçimler, 2010 yılındaki anayasa 

referandumu ve 2011 yılındaki genel seçim çalışmalarından etkilendiği 

görülmüştür. Buna karşın, 2005 yılından 2007 yılına kadar uzanan verilerde 

denetlenen mükellef sayısı ve tespit sayısının doğru orantılı bir şeklide 

geliştiğini görmekteyiz. Bu istikrar ise bu dönemde yapılan denetime 

dışarıdan bir siyasi, idari müdahalenin diğer dönemlere göre daha az 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Vergi afları ise ekonomik ve mali krizlerin ardından ortaya çıkan 

tahrifatın etkisini azaltmak için çıkarılıyorsa veya kapsamlı bir reform hareketi 

ile birlikte yeni bir sayfa açmak amacıyla çıkarılıyorsa vergi uyumuna pozitif 

etkileri olduğu hususunda görüş birliği vardır. Ancak vergi aflarının siyasi 

propaganda aracı olarak kullanılması, vergi afları sonrası kapsamlı vergi 

reformları gerçekleştirilmemesi, vergi aflarının kısa vadeli gelir kaynağı olarak 

görülmesi, vergi aflarının sık sık başvurulan bir araç olarak kullanılması 

durumunda vergi uyumuna negatif etkileri olduğu konusunda görüş birliği 

                                                 
106 Yıldırım, a.g.m., s.7 
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vardır107. Özellikle 5811 ve 611 sayılı Kanunlar mükelleflere psikolojik yönden 

af etkisi yaratmıştır. Mükellefler, matrah artışına sevk edilmiş ve ilgili yıllarda 

vergi gelirleri artmıştır. Ancak sonraki yıllarda bu etki kaybolmaya başlamıştır. 

Bu husus pilot çalışmaya ilişkin sunulan verilerde de belirtilmiştir. 

 
 

C. İnşaat Sektöründeki Kayıt Dışılık Boyutu 

 

Haksız rekabete, verimsizliğe, sosyal ve ekonomik pek çok soruna yol 

açan kayıt dışılığın önlenmesi, gelişmiş ülkelerdeki düzeye çekilmesi 

zorunludur. Bu sorun temelde vergi bilincinin topluma yerleştirilmesi, adil, 

makul vergi oranlarını içeren, mümkün olduğu kadar basit ve uygulanabilir bir 

vergi sisteminin oluşturulmasından geçmektedir108.  

 

Şu anki mevzuatımız ile inşaat sektörü dahil birçok sektörde kayıtlı 

olmak adeta cezalandırılmakta ve kayıt dışılık politik çıkar gruplarınca 

korunup, kurumsallaşan mükellefler daha fazla vergilendirilmektedir109. 

Vergilendirmede kayıt dışılığı ortadan kaldırmak için öncelikle mükellefleri 

kayıt dışılığa zorlayan nedenleri bürokrasiyi azaltarak, devlet harcamalarına 

bakış açısını değiştirerek, uygulamadan kaynaklanan güçlükleri aşarak, vergi 

güvenliği müessesesinden faydalanarak vb. şekillerde ortadan kaldırmak 

gerekmektedir.110 

 

Kayıt dışı ekonomi aslında inşaat sektörü başta olmak üzere diğer 

sektörleri de besleyen bir unsurdur. İnşaat sektörünün; istihdam alanındaki 

etkisi ile beraber ilişkili olduğu diğer alt sektörler dolayısıyla iktisadi 

kalkınmaya sağladığı olumlu etkileri göz önünde bulundurmalıyız. Bu 

                                                 
107 Aygün, Recep; ‘Vergi Afları ve Vergi Uyumuna Etkisi’, Vergi Dünyası, Sayı 369, Mayıs, 2012, 

s.88 
108 Türkiye Müteahhitler Birliği, Dönem Raporu(Nisan 2008-Nisan 2011), (Erişim) http://www.tmb 

.org.tr/arastirma_yayinlar/faaliyet_raporu_2011_son.pdf, 10.05.2013. 
109 Doğan, a.g.m., s. 20-26. 
110 Çelik, Celal; ‘Vergi Kaçakçılığı ile Mücadelede Alınması Gereken Önemli Tedbirler’, Vergi 

Dünyası, Sayı 284, Nisan, 2005, s. 29. 
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hususlar çerçevesinde inşaat sektörüne özel uygulamalar getirilerek kayıt 

dışılığın önüne geçilmelidir.  

 

Vergi denetiminde her sektöre özgü ayrı ayrı uygulamaların yapılması 

vergide etkinliği sağlayabilir. Şöyle ki inşaat sektörünü kayıt altına almak için 

farklı yöntemler kullanılabilir. Özellikle ilişkili olduğu diğer sektörlerle mal 

giriş-çıkışlarını kayıt altına almak amacıyla günümüz gelişen teknolojisini 

kullanılabilir. 

  

Kolay denetlenebilir olan sektörlerin faaliyetlerinin her aşamasında 

belirli yaptırımların uygulanması sonucu kayıt dışılığın önüne geçilebilirken, 

denetimin zor olduğu sektörlerde kayıt dışı çalışma, kişiler tarafından bir 

avantaj olarak görülmektedir. Dolayısıyla bu sektörlerde faaliyet gösterenler, 

gelirlerinin büyük bir kısmının gizleme eğilimlerine girdiklerinden kayıt 

dışılığın önüne geçilmesinde güçlükler yaşanmaktadır111.  

 

Sahte faturalarının tüm sektörlerde kullanılması mümkündür ama 

önemli olan husus sektörün neden sahte fatura kullandığını ortaya 

çıkarmaktır. İnşaat sektöründe var olan kayıt dışı işçilik ve inşaat 

malzemelerinin belgesiz alınması sektörün en belirgin özelliklerindendir. 

Ayrıca inşaat şirketi tarafından geliri, gerçek boyutuyla beyan edilmek 

durumunda kalındığından da oluşacak karın az beyan edilmesi amacıyla 

giderler sahte fatura ile belgelendirilmektedir.  

 

Özellikle kamu idarelerine inşaat taahhüt işi yapanlar gerçek tutarlarda 

hatta bazen gerçeğin üzerinde fatura düzenlediklerinden (inşaatları gerçek 

                                                 
111 Sarılı, Mustafa Ali; “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları, Nedenleri, Etkileri ve Alınması 

Gereken Tedbirler”, Bankacılar Dergisi, Sayı 41, 2002, (Erişim) http://www.biraz.gen.tr/bankacilik/ 

turkiyede-kayit-disi-ekonominin-boyutlari-nedenleri-etkileri-ve-alinmasi-gereken-tedbirler, 

15.01.2014.  

http://www.biraz.gen.tr/bankacilik/%20turkiyede-kayit-disi-ekonominin-boyutlari-nedenleri-etkileri-ve-alinmasi-gereken-tedbirler
http://www.biraz.gen.tr/bankacilik/%20turkiyede-kayit-disi-ekonominin-boyutlari-nedenleri-etkileri-ve-alinmasi-gereken-tedbirler
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bedelin üzerinden yaptıklarından) giderlerini sahte faturalardan 

oluşturmaktadırlar112.  

 
İnşaat sektöründe oluşan kayıt dışılık ve bunun boyutu vergi gelirlerini 

doğru orantılı bir şekilde etkileyecektir. İnşaat sektöründe oluşan kayıt dışı 

ekonominin oranı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Ankara 

Strateji Enstitüsünün verilerine göre inşaat sektöründe yaklaşık %50’e varan 

bir kayıt dışılık oranı bulunmaktadır113. 

 

Öncelikle son günlerde KDV oranlarında yapılan değişikliklerle vergide 

etkinliğin sağlanacağı şüpheli bir durum oluşturmaktadır. KDV yönünden 

vergi oranının %1’den %18’e çıkması, gayrimenkulün fiyatını artırmaktadır. 

Bu durumda, piyasa rekabet koşulları inşaat firmalarının farklı bir yöntem 

geliştirmesine olanak sağlamaktadır ve 150 metrekare ve üzerindeki konutlar 

için uygulanan %18’lik KDV oranını geçersiz hale getirebilmektedir. Bunun 

için kullanılabilecek iki yöntem vardır. Bunlar; 

 

 Gayrimenkulün projedeki metrekare büyüklüğü ile gerçek metrekare 

farklı olabilmektedir. Buna göre bir konut veya işyerinin gerçek 

büyüklüğü 155 metrekare iken, projede 149 metrekare olarak 

gösterilebilmektedir. 

  Piyasada “ikiz evler” olarak bilinen, yan yana 150 metrekarenin altında 

iki daire satılıp her birisine % 1 KDV ödendikten sonra, daireler 

birleştirilerek tek bir konut haline dönüştürülmektedir. Benzer durum 

işyerleri için de uygulanabilmektedir114. 

 

Yürürlüğe konulacak ek bir vergi direk tüketiciye yansıtılmaktadır. 

Ancak verginin yansımasıyla satış fiyatlarında meydana gelen artış da 

                                                 
112 Günday, Malik; “6 Şubat Tarihinde Gelirler Kontrolörleri Derneği İstanbul Konferansı: Türkiye’de 

Sahte Fatura ve Kayıt Dışı Ekonomi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı152, Mayıs, 2001, s. 22-25. 
113 Ankara Strateji Enstitüsü Haberler ,“Kayıt Dışı Ekonomi”, (Erişim) http://www.ankarastrateji.org 

/haber/kayitdisi-ekonomi-183/ , 06/01/2014. 
114 Sarısoy; Sandıkçı, a.g.m., s. 58. 
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gayrimenkul talebinde düşüşe neden olacaktır. Sonuç itibariyle gayrimenkul 

arzının azalmasıyla, inşaat firmasının gelirinde de azalma olacaktır. Bu 

durumda gelir seviyesinde ve yaşam koşullarında geriye gitmek istemeyen 

inşaat firmaları yukarda bahsi geçen durumlar gibi farklı yollar aramaktadır. 

KDV oranları arasında bu yüksek fark daha azaltılarak, kademeli bir geçiş ile 

mükellefin başka yollara başvurması engellenebilmelidir. 

 

Uygulamada vergi denetimlerinde, gayrimenkullerin gerçek değerinin 

belirlenmesi oldukça güç olduğu ortaya çıkmaktadır. Banka kredisi 

kullanılarak alınan gayrimenkuller dahil söz konusu gayrimenkuller minimum 

şekilde kayıtlara alınmaktadır. Bu şekilde tapu harcından kaçınan mükellefler 

aynı zamanda gelir vergisi ya da kurumlar vergisi matrahlarında da aşınmaya 

neden olmaktadır. Pilot uygulamamızda da belirttiğimiz gibi sektörde ortaya 

çıkan vergi matrah farklarının büyüklüğü, inşaat sektöründeki kayıt dışılığına 

işaret etmektedir. 

 

Mükellefin vergi kanunlarından kaçınmaya veya vergi ödememek için 

çeşitli yollar araştırmaya başlamasında, ülkemizdeki kurumların yapısı önem 

kazanmaktadır. Kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması ile 

mükelleflere ait veri bankalarına gerekli bilgilerin akışı sağlanarak kayıt 

dışılığın önüne geçilmelidir. 

 

Çalışmamızda ele alınan pilot uygulamada, inşaatlarda gerçekleştirilen 

fiili tespitlerde müteahhitler tarafından inşaatlar için uygulanan standartlara 

uyulmadığı görülmüştür. Her bir arazinin farklı coğrafi özellikleri 

bulunmaktadır ve standartların tek tip olmasına rağmen, hiçbir arazinin tek tip 

olmadığı ortadadır. Bundan dolayı her bir yapı için ayrı projeler 

hazırlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, idarenin uyguladığı imar planı ile 

firmaların istekleri her zaman örtüşmemektedir. Bu durumda inşaat şirketleri 

planlarını taleplere uygun bir şekilde gerçekleştirebilmek için rüşvet verme 

yolunu tercih etmektedirler. Ödenen rüşvetler, inşaat firması sahiplerinin gayri 

kanuni haklar elde etmesini (örneğin inşaat alanının genişlemesi gibi) 
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sağlamakla birlikte, bir maliyet unsuru olduğu için inşaat şirketleri vergi 

ödemede isteksiz olacaklar ve fırsatını bulduklarında da kanuni veya gayri 

kanuni şekilde mali yükümlülüklerini hafifletmeyi tercih edeceklerdir115. 

 

Yapı ruhsatındaki bilgiler bize yapının durumu ile ilgili bilgiler 

vermektedir. Ancak pilot uygulamada, yapılan inşaat için yapı ruhsatlarında 

belirtilen söz konusu yapı hakkında belirtilen özellikler ile fiilen arazide 

yapılan tespitler arasında uyumsuzlukların oluştuğu tespit edilmiştir. Örneğin 

yapılan tespitlerde gaz beton kullanılması geren inşaatlarda tuğlanın 

kullanıldığı görülmüştür. Buradan vergi denetimde etkinlik sağlanması ve 

kayıt dışılığın önlenmesi için fiili tespitin yapılmasının ne kadar önemli olduğu 

ortaya çıkmaktadır. 

 
 

D. Vergi Kanunlarının Yapısından Kaynaklanan Nedenler 

 

Mükellefler tarafından inşaat sektörünün vergilendirme aşamalarında 

yaşanan sorunlar, vergi kanunların karışık ve anlaşılması güç olmasına 

bağlanmıştır. Ancak vergi sisteminin basitleştirilmesi, mükellef tarafından 

daha az vergi ödeme çabası olarak görülmemelidir. Aksine vergi idarelerinin 

ve mükelleflerin vergi toplama ve vergi ödeme konusundaki zaman ve 

maliyet unsurlarını dikkate alan bir verimlilik artırma çabası olarak 

değerlendirilmelidir. Vergi sisteminin basitleştirilmesine ilişkin çalışmalar, 

vergi yasalarındaki kaliteyi artırma çabası olarak ele alınmalı ve ciddi 

araştırmaların sonuçlarına dayanılarak başlatılmalıdır116. İnşaat sektörünü 

ilgilendiren mevzuat hükümlerinin kapsamlı oluşu ve vergi denetimini 

gerçekleştiren personel tarafından farklı yorumlanması bu tür çalışmaların 

oluşumunu desteklemektedir. 

 

                                                 
115 Sarısoy; Sandıkçı, a.g.m., s.51. 
116 Ebiçlioğlu, Fatih Kemal; ‘Yıllar Yaygın İnşaat Ve Onarma İşleri İle Özel İnşaat İşlerinde Dönem 

Sonu İşlemleri, Vergi Dünyası, Sayı 208, Aralık, 1998, s. 63. 
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İnşaat sektörünün vergilendirilmesi konusunda, vergi idaresinin kendi 

içinde ve yargı organları arasında uygulamada bazı farklılıkların olduğu 

görülmektedir. Yasal düzenlemelerde var olan boşluklar da bu farklı 

uygulamalara sebebiyet vermektedir. Vergi kanunlarına yönetmelikler, 

tebliğler yön vererek uygulamada kolaylıklar sağlanmaktadır.  

Örneğin, gayrimenkul alım satımı faaliyetinin ticari kazanç hükümleri 

çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla işin devamlılık taşıyıp taşımadığını 

belirleyen ölçü işlemin çokluğu ve ticari organizasyonun varlığıdır. Ancak bu 

konuda kanunda açık bir hüküm bulunmamaktadır ve devamlılık unsuru 

uygulanırken sorunlar yaşanmaktadır. Uygulamada, inceleme elemanları, 

genel hükümlere, özelgelere ya da bazı yargı kararlarına göre hareket 

etmekte ancak uygulama birliği olmayışı nedeniyle, farklı yorumlar ve 

vergilendirme işlemleri ortaya çıkmaktadır.  

 

Vergi idaresi, vergi kanunlarından kaynaklı sorunlarına daha kalıcı 

çözümler bulabilmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 12/06/2013 

tarihinde TBMM’ne sunulan “Gelir Vergisi Kanun Tasarısı” ile inşaat sektörün 

vergilendirilmesi konusunda çalışmalar yapılarak, bazı değişiklikler 

öngörülmüştür.  

 

E. Veri Ambarı Kaynaklı Sorunlar ile Teknolojinin Kullanılmasının 

Değerlendirilmesi 

 

Matrah dışı kalmış gelirleri ya da beyan edilmeyen gelirlerin tespitini 

yapmak bir idari etkinlik sorunudur117. İstenen etkinliği sağlamak için denetim 

yapan birimler ve denetimin yapılacağı konu ya da mükelleflerin seçimi büyük 

önem taşımaktır. Hangi kriterlere göre mükelleflerin seçimi ne kadar etkinlik 

sağlar sorunun cevabı bulunmalıdır.  

 

                                                 
117 Günday, a.g.m., s.22. 
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Yapılan pilot çalışmada, yapı ruhsatı bilgileri elde edilerek 

denetlenecek mükelleflere ulaşılmıştır. Ancak bu konuda uygulamada, inşaat 

sektöründe yer alan müteahhit mükellef bilgilerine ve söz konusu inşaatla 

ilgili yapı ruhsat bilgilerine belediyelerden ulaşılsa da söz konusu bilgilere zor 

ulaşıldığı görülmüştür. 

Vergi denetimine alınacak müteahhit mükellef bilgilerine ve söz 

konusu inşaatla ilgili yapı ruhsat bilgilerine Belediyeler dışında da ulaşılması 

vergi denetimine hız kazandıracaktır. Bu çerçevede Merkez Yapı Denetim 

Komisyonu Başkanlığı tarafından il bazında yayınlanan yapı denetim 

firmalarının listeleri aracılığı ile müteahhit firmalara ulaşılması mümkündür. 

Çünkü söz konusu yapı firmaları belediyelerden yapı ruhsatlarının örneklerini 

almakta ve ruhsattaki tüm bilgileri Merkez Yapı Denetim Komisyonu 

Başkanlığına göndermektedirler.  

 

Ayrıca vergi denetimini yapacak kişilerin, yapı ruhsatlarındaki bilgilere 

ait veri ambarına kolay ulaşması vergi denetimine olumlu katkı sağlayacaktır. 

Bu nedenle denetim elemanlarına, yapı belgeleri bilgilerini bünyesinde tutan 

“Ulusal Adres Veri Tabanı” sistemini kullanma olanağı ile gerekli inşaat 

ruhsatlarına ulaşma olanağı sağlanarak, vergi denetiminde daha etkin bir 

çalışma yürütülebilecektir.  

 

Gelir İdaresi Başkanlığının bünyesinde oluşturulmuş iki proje vergi 

idaresinin teknolojiyi vergi denetimi ile nasıl bütünleştirdiğini göstermektedir. 

Bu projeler; “Veri Ambarı Projesi” (VERİA) diğeri ise “Merkezi Risk Analizi ve 

Katmanlaştırma Projesi” (MERAK)’ dir. Günümüzde söz konusu bu iki proje 

çerçevesindeki çalışmalar, vergi denetimini gerçekleştiren kurum olan Vergi 

Denetim Kurulu tarafından sürdürülmektedir. 

 

GİB tarafından diğer kamu kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarından 

sağlanan verilerin işlenmesi suretiyle kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığı 

ile mücadele edilmesine yönelik bir sistem kurulması ve bunların kendi 

içlerinde çapraz kontrollerinin yapılması amacıyla “Veri Ambarı Projesi” 
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(VERİA) hayata geçirilmiştir. Bu projenin amacı, beyan dışı kalmış vergisel 

olayların tespiti, mükellef beyanlarının doğruluğunun kontrolü ve denetim 

birimlerine bilgi desteği sağlamak amacıyla bilgi kaynaklarının araştırılması, 

tespit edilen bilgi kaynaklarından veri toplanabilmesidir118. 

 

Bir başka proje olan, “Merkezi Risk Analizi ve Katmanlaştırma Projesi” 

de (MERAK); GİB’in etkinliğinin ve mükelleflerin vergiye uyumunun artırılması 

ile incelenecek mükelleflerin nesnel risk analizlerine dayalı olarak seçilmesi 

ve mükelleflerin bölgeler ve/veya sektörler itibariyle kapsamlara ayrılması ve 

bu sayede mükellefleri belirlenen veriler çerçevesinde büyüklüklerine göre 

katmanlaştırıp bu katmanlara göre risk analizine tabi tutulması amacıyla 

geliştirilmiştir119.Risk analizi sistemi ile vergilendirme aşamasında sorunlu 

görülen mükellefler ve söz konusu mükelleflerin sorunlu hesaplarının kısmi 

olarak incelenmesine (sınırlı vergi incelemesi) olanak sağlanmaktadır. 

Böylece risk analizi sayesinde daha fazla mükellef vergi denetimine tabi 

tutularak daha hızlı ve etkin vergi incelemelerin yapılması amaçlanmaktadır. 

 

Sektörel vergi denetimini kapsayan bu proje (MERAK) ile ilgili 

çalışmalar devam etmekte olup, projenin sektörel denetim ayağının hayata 

geçirilmesiyle sektörler itibariyle mükelleflerin ayrıştırılarak vergi denetime 

tabi tutulması muhtemeldir. Sektörel ayrıştırma uygulamaya geçirildiğinde, 

inşaat sektörü de riskli mükellefler gruba girerek, sektörün vergi denetimine 

alınma ihtimali bulunmaktadır. Ancak yapılan bu çalışma ile inşaat 

sektöründe vergi denetiminde etkinliğin nasıl sağlanacağı ancak uygulamayla 

beraber daha net görülecektir. 

 

Gayrimenkul sermaye geliri elde edenleri kavramak ve veri ambarına 

gerekli bilgileri sağlamak üzere, büyükşehir belediyelerinden gayrimenkul 

sahipleri bilgileri istenmiştir. Ayrıca yine gayrimenkul sermaye geliri elde eden 

kişilere yönelik bankalardan gerekli veriler çekilmiş ve elde edilen bilgiler 

                                                 
118 Gelir İdaresi Başkanlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara, 2011, s.10. 
119 Gelir İdaresi Başkanlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara, 2011, s.10 
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vergi daireleri bilgi sistemlerindeki bilgilerle beraber değerlendirilmiştir. 

Böylece vergi idarelerince, vergi denetiminde etkinliğin sağlanması için 

gerektiğinde teknolojinin aktif kullanıldığı görülmüştür. 

 

Maliye Bakanlığa bağlı ayrı bir denetim birimin (VDK) oluşturulmasıyla, 

GİB’de toplanan veriler, uygulamada VDK tarafından kullanılmaktadır. Bu 

durumda, başka bir birim olan GİB’deki veri ambarında yer alan bilgiler ile 

VDK arasında koordinasyonun eksiksiz sağlanması, iş akış hızı ve 

dolayısıyla vergi denetimi etkinliğinin sağlanması için gereklidir.  

 

F- Mükelleflerin Vergi Bilinci Durumu ve Gönüllü Uyum 

 

Mükellefin vergi konusundaki davranışlarını etkileyen unsurlar; 

mükellefin yaşı, eğitim düzeyi, kaçakçılık konusundaki çevresindeki sosyal 

baskı, vergi yükü adaletsizliği konusundaki kanaati ve içinde bulunduğu 

sosyal ya da mesleki grubun vergi kaçırma eğilimi şeklinde sıralanabilir120. 

 

Vergi bilincinin oluşturulamamasına ilişkin olarak söylenebilecek 

önemli bir husus, toplanan vergilerin harcanmasına ilişkin mükelleflerde 

oluşan olumsuz düşüncelerdir. Ayrıca mükellefler, hesaplarının vergi 

incelenmesine tabi tutulmasını, kötü bir olay olarak algılamakta veya 

hakkında bir ihbar yapıldığı düşüncesine kapılmaktadırlar. Halbuki vergi 

incelemelerinin olağan bir işlem olduğu mükelleflere benimsetilmelidir121. 

Özellikle inşaat sektörünün de sektörel olarak vergi denetime alınması ile her 

mükellefin denetime alınacağının bilinmesi mükelleflerin psikolojilerini olumlu 

etkileyecek ve vergilendirmede adalet duygusu oluşacaktır. 

 

İnşaat sektöründe, gönüllü uyum konusunda, mükelleflerin pişmanlık 

başvurusunda bulunmalarını zorlaştırmak yerine kolaylaştırmak gönüllü 

                                                 
120 Batırel, Ömer Faruk; “Vergi Kaçaklığı ve Vergiye Gönüllü uyum”, Vergi Dünyası, Sayı175, Mart, 

1996, s. 54. 
121 Şeker, Aydın, a.g.m., s.24. 



 

103 

uyumu artırıcı etkide bulunacaktır. Kuşkusuz vergi denetimi, mükelleflerin 

vergiye gönüllü uyumunu artırma amacına ulaşmak üzere kullanılabilecek 

etkin bir araçtır. Bu amaca ulaşmak üzere vergi inceleme süreci yeniden 

gözden geçirilerek mükellefleri incelemeye başlamadan önce pişmanlık hakkı 

üzerinde durulmalı ve pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları teşvik 

edilmelidir. Ayrıca pişmanlık konusunda tereddütleri ortadan kaldırmak hem 

de ortaya çıkabilecek farklı uygulamaları önlemek amacıyla inceleme süreci 

başlamadan önce mükellefe yazılacak davet yazısında mükelleflerin 

pişmanlıktan yararlanma haklarının sürmekte olduğu hususunun 

hatırlatılması ile gönüllü uyum çabaları desteklenmiş olacaktır122. 

 

Pilot uygulama olarak sunduğumuz çalışma, “5811 sayılı Bazı 

Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun” ile “6111 sayılı 

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” gönüllü uyum 

çerçevesinde matrah artırımını teşvik etmiştir. Yine aynı şekilde pilot olarak 

sunulan uygulamada; verginin doğru ve gerçek mahiyette alınması amacıyla 

mükelleflerden istenen izahatlarla gerekli doğru kayıtların yapılması 

sağlanarak mükellefin bilinçlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Pilot çalışmanın esas amacı, mükellefin bilgilendirilmesi ile gönüllü 

olarak vergi denetimine uyumu sağlamaktır. Bunun sonucunda mükellefin 

gönüllü uyumu ile matrah artırımı, eksik matrah beyanlarının düzeltilmesi ile 

eksik olarak tespit edilen verginin tahakkukunun sağlanması ile matrah 

artışları elde edilmiştir. Böylece mükellefin gönüllü uyumuyla vergi 

gelirlerinde sağlanan artışla beraber inşaat sektöründe vergi denetiminde 

etkinlik sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

 

                                                 
122 Şahin, Tayfun; “Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumu Ve Uygulama İçin Öneri”,  

(Erişim) http://www.vmhk.org.tr/?p=2900, 05.03.2013. 

http://www.vmhk.org.tr/?p=2900


  

SONUÇ 

 

 

İnşaat sektörünün, milli gelire ve istihdama sağladığı katkı ile diğer 

sektörlerle olan bağlantısı göz önüne alındığında Türkiye ekonomisinde 

önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle, Türkiye 

ekonomisinin lokomotif sektörü olarak nitelendirdiğimiz inşaat sektöründe 

vergi denetiminde etkinliğin sağlanması ülke gelirleri açısından önem 

kazanmaktadır. 

Ülke ekonomisine etkisi büyük olduğu kadar kavranması da o kadar 

güç olan sektörün nasıl ve ne şekilde vergi denetimine tabi tutulduğu 

önemlidir. Sektörün vergi denetimini; siyasi irade, vergi mevzuatı, vergi 

idaresi uygulama farklılıkları, mükellefin vergi bilinci düzeyi, sektördeki kayıt 

dışılık boyutu gibi birçok konu etkilemektedir.  

İnşaat sektöründe gerçekleştirilen vergi denetimlerinde gerçek 

maliyetlerin belirlenmesinde çeşitli sorunların yaşadığı görülmektedir. Bu 

sorunların başlıca sebepleri; sektördeki sahte belge kullanımının yaygın 

olması ve kayıt dışı istihdamın varlığıdır. Ayrıca bu hususlar sektördeki kayıt 

dışılığa da dikkat çekmektedir. 

Sektörde var olan kayıt dışılık; vergi idarelerinin teknolojik alt yapısının 

yetersiz oluşundan, diğer kurumlarla gerekli koordinasyonun 

sağlanamamasından ve veri bankalarının oluşturulamamasından 

kaynaklanabilmektedir. Ayrıca yoğun bürokratik işlemlerin varlığı, kamu 

kuruluşlarında halen varlığını sürdüren rüşvet olgusu, siyasi iradenin kayıt 

dışılığı önlemek için yeterli çalışmada bulunmaması, mükellefin vergi bilinç 

düzeyi gibi etkenler de sektördeki kayıt dışılığı etkilemektedir. 

Vergi denetimleri sırasında en çok karşılaşılan sorunların başında, 

tapuda gösterilen düşük değerli gayrimenkuller gelmektedir. Düşük 

maliyetlerle alınmış olan gayrimenkullerin, satışı durumunda değer artış 

kazancı ile yüksek vergiler ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle, 
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gayrimenkullerin değerini düşük göstererek tapu harçlarını az ödeyen kişiler, 

beş yıl içerisinde ilgili gayrimenkulü satışında banka hareketleri ya da alıcının 

beyanı ile gayrimenkullerin rayiç değerinin ortaya çıkması durumunda, değer 

artış kazancına bağlı olarak daha fazla vergi ve tapu harcı ödemek zorunda 

kalmaktadır. 

Emlak vergisine esas değerin, gayrimenkulün gerçek değeri 

göstermesi durumunda değer artış kazancı da doğru veriler üzerinden 

hesaplanacak ve böylece vergi denetiminde etkinlik sağlanmaya 

çalışılacaktır. Bu sorun ancak söz konusu emlak vergisine esas değerlerin 

yükseltilmesi ile çözülebilecektir; ancak bu yönde yapılacak bir düzenleme, 

emlak vergisi mükellefleri açısından vergi yükünü artırıcı sonuçlar 

doğuracaktır. Bu noktada emlak vergisi oranlarında yapılacak bir düzenleme 

ile emlak vergisindeki oluşabilecek sorunları önlenebilecektir. 

Çalışmamızda; inşaat konusunda eğitim almış uzman personel 

sayısının daha yüksek olduğu dönemler olan 2008 ve 2009 yıllarında inşaat 

sektöründe uygulanan pilot çalışmaya dair istatistiki verilerin de en yüksek 

seviyede olduğu gözlenmiştir. Böylece konu hakkında uzmanlaşmış personel 

tarafından yapılan vergi denetimleriyle daha hızlı ve etkili sonuçlar elde 

edilerek, etkin bir vergi denetimi oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Sektörel vergi denetimlerinin yaygınlaşmasıyla, mükelleflerin bir gün 

vergi denetimine tabi tutulacağını bilmesi, hem mükellefleri psikolojik yönden 

etkileyecek, bilinçlenmelerini sağlayacak; hem de bu bilinç ile vergi denetimi 

yapan kişilerin işlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmelerini 

sağlayacaklardır. Böylece sektörel denetimle beraber mükelleflerde vergi 

adaletinin sağlandığına dair bir kanı da oluşacaktır. Ayrıca sektörde var olan 

ya da oluşabilecek rekabet eşitsizliğinin önüne geçilebilecektir. Bu durumda 

inşaat sektöründe, vergi denetiminde etkinliğinin sağlanması için sektörel 

anlamda inşaat faaliyetinde bulunan mükelleflerin vergi denetimine tabi 

tutulması anlamlı olacaktır. 
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Vergi denetimine alınacak mükelleflerin seçiminde vergi idarelerinin 

teknolojiyi önceki dönemlere göre daha aktif kullandıkları görülmektedir. 

Özellikle proje aşamasında olan “Merkezi Risk Analizi ve Katmanlaştırma 

Projesi” sektörel vergi denetimini içermekte olup, bu husus hayata 

geçirildiğinde inşaat sektörünün de denetime alınacağı yönünde kanaat 

uyanmaktadır. 

Vergi idarelerinin teknolojiyi yerinde kullanması ile vergi denetiminde 

sağlanacak etkinlik de olumlu bir şekilde etkilenmektedir. Özellikle günümüz 

koşullarında büyüyen inşaat firmaların gelişimini vergisel anlamda izlemek, 

doğru ve gerçek mahiyette vergi alınmasını sağlamak hatta mükellefleri 

doğru bir şekilde bilgilendirmek için vergi idarelerinin teknolojiyi yakından 

takip ederek gerekli çalışmaları yapmaları gerekmektedir. 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında, vergi denetimine alınacak 

mükellefler, risk analizine tabi tutularak belirlenmektedir. Risk analiz ile 

mükelleflerin veri bankasındaki gerekli bazı bilgiler incelenerek, riskli 

mükellefler sıralanmakta ve vergi denetimine tabi tutulmaktadır. Risk analizi 

sistemi tarafından inşaat sektöründe bulunan sorunlu mükellefler ile bu 

mükelleflerin belirli hesaplarının sınırlı olarak incelenmesi ile denetimde daha 

hızlı sonuçların elde edilebilmesi sağlanmaktadır. Böylece daha fazla inşaat 

işi ile uğraşan mükellef vergi denetimine tabi tutularak, vergi denetiminde 

etkinlik sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Gerçek mahiyeti ortaya çıkaracak vergi denetimi için mükellefin defter 

ve belgeleri ile denetim elemanınca yapılan fiili durum tespitinin, birlikte 

değerlendirilmesi önemlidir. Çalışmamızda, inşaat sektöründe uzman 

denetim elemanlarının yaptıkları fiili denetimlerde gerçek durumun ortaya 

çıkarıldığı görülmüştür. Başka bir ifadeyle, yerinde yapılan fiili denetimlerle; 

yapılan inşaatın hangi aşamada olduğu, kullanılan malzemeler, çalışan işçi 

tespitleri gibi hususlar kayıt altına alınmıştır. Hatta yapımı devam eden 

inşaatın yapı ruhsatına göre belirlenmiş standartlara uyup uymadığı da 
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ortaya konulmuştur. Fiili tespitlerde ortaya çıkan hususlar tutanaklarda 

belirtilmiş olup, mükellefin defter ve belge kayıtları ile karşılaştırıldığında 

belgelenmemiş mal ve hizmetlerin tespiti yapılabilmiştir. Böylece inşaat 

sektörünün etkin bir şekilde vergilendirilmesinde gerçek duruma ulaşmak için 

fiili denetimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Yapılan fiili 

tespitlerle inşaatın gerçek durumu ortaya konulabilmekte ve böylece 

mükellefin gerçek durumu vergilendirilmiş olmaktadır. Düzenlenen yaygın 

yoğun denetim tutanaklardaki tespitler, gönüllü uyum çalışmaları ve VİR’ler 

sonucunda vergi gelirlerinin arttığı görülmüştür. 
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