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Kamu giderlerinin finansmanının en temel ve en önemli kalemini vergi gelirleri 

oluşturmaktadır. Vergi gelirleri kamu harcamalarını karşılayamadığı zaman hükümetler 

kamu harcamalarını ya yeni vergiler ihdas etmek veya vergi oranlarını artırmak yoluyla 

finanse etmekte ya da borçlanma yoluna başvurmaktadırlar. Vergi gelirlerinin kamu 

harcamalarını karşılayamamasının temel sebepleri arasında bazı ekonomik birimlerin 

faaliyetlerini kayıt dışı olarak sürdürmeleri ve vergi matrahının gerçekçi olarak tespit 

edilememesi yer almaktadır. Kayıt dışı çalışan kişiler faaliyetlerini resmi olarak 

yürütmedikleri için hem piyasada haksız rekabete neden olmakta, hem de merkezi ve 

yerel yönetimleri büyük ölçüde vergi kaybına uğratmaktadırlar. 

Türkiye’de gayrimenkul kavramının kapsamı ve sınırlarının yasal düzenlemelerde ele 

alınmasında önemli farklılıkların olduğu gözlenmektedir. Mülkiyet hukukuna ilişkin 

temel düzenleme olan Türk Medeni Kanun ile vergi kanunlarında gayrimenkullerin 

kapsam yönünden farklılaştığı açıktır. Türk Medeni Kanununda gayrimenkul mülkiyeti 

ve kapsamına dahil edilmeyen varlıkların vergi kanunlarına göre taşınmaz kapsamına 

dahil edildiği ve özellikle tesisat ve makineler, gemiler ve diğer taşıtların da gayrimenkul 

olarak değerlendirildiği dikkati çekmektedir. Bu çalışmada gayrimenkul sektöründeki 

kayıt dışılık ve vergi kayıp-kaçağının nedenleri, etkileri ve çözüm yolları hem genel 

olarak, hem Çankaya İlçesi örneği çerçevesinde irdelenmiştir. Bu çerçevede Türk Medeni 

Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu açısından gayrimenkul ele alınmış 
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ve alım-satım aşamasında tarafların beyan ettikleri değer ile piyasa değeri ve vergi 

değerinin karşılaştırılması yapılmıştır.  

İnceleme sonuçlarına göre gayrimenkul sektörü, kayıt dışılık ve vergi kayıp kaçağının 

yüksek düzeyde olduğu sektörlerin başında olduğu görülmektedir. Gayrimenkul 

sektörünün son yıllarda hızlı büyüme göstermesi ve bu sektörde faaliyet gösteren gerçek 

ve tüzel kişilerin büyük kazançlar elde etmesi, gözlerin bu sektör üzerine çevrilmesine 

neden olmuştur. Gayrimenkul sektöründeki vergi kayıp ve kaçağının temel nedeninin, 

vergi mevzuatındaki eksiklikler, emlak vergisi değerlerinin gerçek piyasa değerinin 

altında belirlenmesi ve sektörde faaliyet gösteren kurum ve kişilerin kayıt dışı 

çalışmalarıdır. Özellikle emlak vergi mevzuatındaki eksiklikler hem kayıt dışılığı 

desteklemekte, hem de vergi matrahını teşkil eden taşınmaz değerinin gerçekçi ve piyasa 

koşullarına uygun olarak takdirine imkan vermemektedir. Öncelikle taşınmazların vergi 

değerlerinin gerçekçi olarak tespitine yönelik kamu örgütlenmesinin gözden geçirilmesi 

ve başta emlak vergisi olmak üzere vergi değerinin takdirine yönelik yasal ve kurumsal 

altyapının yeniden düzenlenmesinin zorunlu olduğu gözlenmektedir. Ayrıca malik ve 

sınırlı ayni hak sahiplerinin vergi bilincinin artırılması için devlet harcamaları ve kamu 

gelirlerinin şeffaflaştırılması, hesap verilebilirlik ve denetim mekanizmasının kamu 

kurum ve kuruluşlarının her kademesine entegre edilmesi ile maliklerin vergi ödeme 

istekliliğinin artırılmasına özen gösterilmelidir.    

Şubat 2017, 60 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul, servet vergileri, emlak vergisi, kayıt dışılık, vergi 

değeri, vergi kaybı ve kaçağı. 
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Tax income is the fundamental and most important item in financing of public expenses. 

In years when tax revenues cannot cover public spending, governments finance public 

spending by either imposing new taxes or increasing tax rates or they prefer borrowing 

loans. The main reasons for the inability of tax incomes to meet public spending include 

maintenance of informal activities of some economic units and the inability to determine 

the tax base realistically. Because persons and organizations working informally do not 

officially conduct their activities, they cause unfair competition in the market and make 

both central and local governments suffer great tax losses. 

The scope and limits of the concept of real estate are addressed with significant 

differences across various legal regulations in Turkey. The scope of real estate clearly 

differ in the Turkish Civil Code, which is the basic regulation on property law, and in tax 

laws. It is noteworthy that certain assets that are not included in the scope of real estate 

ownership are considered immovable property under tax laws and particularly 

installations and machinery, ships and other vehicles are also considered real estate. In 

this study, the causes, effects and remedies of informality and tax losses and leakages in 

the real estate sector have been examined both in general and in the framework of the 

Çankaya District example. In this context, the concept of real estate has been discussed 

with regards to the Turkish Civil Code, the Real Estate Tax Law, and the Law on Duties 

and a comparative analysis of the values declared by the parties at the trading stage and 
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the market values and tax base values was made to identify the scale of loss and 

generalizations have been made.   

Based on the results of the research, it has been established that the real estate sector is at 

the forefront of the sectors, where informality and tax evasion are high. The rapid growth 

of the real estate sector in recent years and the fact that real and legal entities operating in 

this sector have yielded big gains have lead to attention to be focused in this sector. The 

main reasons for tax loss, evasion, and leakage in the real estate sector include the 

inadequacies in tax legislation, determination of property tax bases below the real market 

value, the fact that a well-functioning valuation system in the public sector could not be 

established, and the informal activities of the institutions and individuals operating in the 

sector. In particular, the deficiencies in real estate tax legislation both support informality 

and do not allow for appreciation of real estate value, which constitutes the tax base, 

realistically and in line with market conditions. First of all, there is a requirement to revise 

the public organization for realistically determining property tax values and to restructure 

the legal and institutional infrastructure associated with tax value appreciation, 

particularly with property tax. In addition, in order to increase the awareness of owners 

and limited real rights holders, care should be taken to ensure transparency of government 

expenditures and public revenues, to integrate accountability and control mechanisms in 

every level of public institutions, and to increase the willingness of owners to pay taxes. 

February 2017, 60 Pages 

Keywords: Wealth taxes, real estate, property tax, informality, tax value, tax loss and tax 

evasion. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye’de son yıllarda ekonomik büyüme ve gelişme alanında önemli ilerleme olmuş ve 

dünyada birçok ülkede yaşanan krizlerin ülkemize etkisi sınırlı düzeyde kalmıştır. 

Ekonomik büyüme ve kalkınma, birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de 

kendini göstermiştir. Özellikle hızlı nüfus artışı, göç ve bunun doğal bir sonucu olan hızlı 

kentleşmenin sebep olduğu konut açığının giderilmesi için yapılan çalışmalar, 

ekonominin büyümesinde etkili olmuş ve bu durum gayrimenkul sektörünün ekonomide 

önem derecesinin artmasına yol açmıştır. Gelişen ticaret ve üretim tesisleri ile kentsel 

dönüşüm projesi uygulamaları da kentsel gelişme, konut ve ticari taşınmaz varlığının 

hızla büyümesine katkı yapmıştır.   

Gayrimenkul sektöründeki büyüme hane halkının gelirindeki artışla beraber, devletin 

özellikle Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı aracılığıyla bu sektöre fiili 

olarak dahil olması sonucu katlanarak artmış ve konut kredisi faizlerinin büyük oranlarda 

düşmesi ile de bu büyüme hızlanmıştır. Şehirleşme ve kentleşmenin hızla geliştiği 

özellikle 1980’li yıllardan itibaren konut ve konut dışı bina varlığının inşaat teknolojisi 

ile konfora yönelik tasarım ve uygulamada önemli gelişme sağlanmış ve ekonomik 

büyüme ve refah artışı da marka konut ve ticari taşınmaz talebinin artmasına yol açmıştır. 

Gayrimenkul sektöründeki bu canlılık ekonomiye dinamizm kazandırmakta ve ülke 

insanına da önemli ölçüde istihdam sağlayarak işsizlik verilerinde olumlu değişimlere 

olanak vermektedir.  

Türkiye’de hızlı ve genç nüfus artışı, iç-dış göç olayları, sanayi, hizmet ve imalat 

sektörlerindeki gelişmeler, şehirlerin hızla büyümesini ve dönüşümü teşvik etmiştir 

(Doğrul 2011). Bu yapı özellikle büyük şehirlerde arsa ve arazi fiyatlarının yükselmesi 

ile konut ve ticari taşınmaz satış değerleri ve kira parasının artmasına imkan vermiştir. 

Artan taşınmaz değerleri, inşaat ve gayrimenkul alt sektörlerinde spekülatif yollarla 

büyük kazanç ve servet sahibi kişileri ortaya çıkarmıştır. Gayrimenkul sektörünün 

ekonomideki önemi ve sektörel gelişme hızına bağlı olarak kayıt dışılığın azaltılması ve 

gayrimenkulden alınan vergilere matrah oluşturacak taşınmaz değerlerinin piyasa 
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koşullarına uygun olarak takdirine yönelik çalışmaların yapılamaması nedeni ile yoğun 

tartışmalara konu olmaktadır.  

İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinin kendisine has özellikleri nedeniyle vergi mevzuatı 

açısından önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Öncelikle gayrimenkul kavramının 

kapsamı ve sınırlarının yasal düzenlemelerde ele alınmasında önemli farklılıkların olduğu 

gözlenmektedir. Mülkiyet hukukuna ilişkin temel düzenleme olan Türk Medeni Kanun 

ile vergi kanunlarında gayrimenkullerin kapsam yönünden farklılaştığı açıktır. 

Türk Medeni Kanununda gayrimenkul mülkiyeti ve kapsamına dahil edilmeyen 

varlıkların vergi kanunlarına göre taşınmaz olarak ele alındığı ve bu kapsamda özellikle 

tesisat ve makineler, gemiler ve diğer taşıtların da gayrimenkul olarak değerlendirildiği 

dikkati çekmektedir. Bu çalışmada gayrimenkul sektöründeki kayıt dışılık ve vergi kayıp-

kaçağının nedenleri, etkileri ve çözüm yolları hem genel, hem Çankaya İlçesi örneği 

çerçevesinde irdelenmiştir. Bu çerçevede Türk Medeni Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu 

ve Harçlar Kanunu açısından gayrimenkul ele alınmış ve alım-satım aşamasında tarafların 

beyan ettikleri değer ile piyasa değeri ve vergi değerinin karşılaştırılması hem genel 

olarak, hem de seçilmiş ilçe örneği çerçevesinde yapılmıştır.  

Gayrimenkul sektörünün son yıllarda hızlı bir büyüme göstermesi ve bu sektörde faaliyet 

gösteren gerçek ve tüzel kişilerin büyük kazançlar elde etmeleri, dikkatlerin bu sektör 

üzerine çevrilmesine neden olmuştur. Gayrimenkul sektöründeki vergi kayıp ve 

kaçağının temel nedeni, vergi mevzuatındaki eksiklikler, emlak vergisine esas taşınmaz 

değerlerinin gerçek değerinin altında belirlenmesi ve sektörde faaliyet gösteren kurum ve 

kişilerin kayıt dışı çalışmalarının olduğu saptanmıştır. Özellikle ilçe ölçeğinde arsa ve 

arazi değerleri ile ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenen inşaat maliyet fiyatlarının piyasa 

koşullarından uzak olması nedeni ile yerel ve merkezi yönetimler önemli ölçüde vergi ve 

harç geliri kaybına uğramaktadırlar. Gayrimenkullerin alım-satımı aşamasında ortaya 

çıkan vergi kayıplarının temel nedenleri arasında mevzuatın neden olduğu sorunlar yer 

almaktadır. Gayrimenkullerin ilk el satışlarının vergi mükellefi olmayan vatandaşlar 

tarafından yapılması ve bu satışta resmi evraklar dışında herhangi bir fatura ya da evrak 

düzenlenmemesi nedeni ile söz konusu gayrimenkullerin satışında Katma Değer Vergisi 

(KDV) ziyaının doğmasına yol açmaktadır. İnşaat sektöründe de maliyetlerin tamamının 
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belgelendirilememesi ve KDV’nin inşaat sektöründeki özellikli uygulamaları 

mükellefleri eksik beyanda bulunmaya yönlendirmektedir. Buna ilave olarak yerel 

yönetimlerin emlak vergisi ile merkezi idarenin vergi ve harç gelirleri kaybı da çok 

önemli boyutlara ulaşmıştır.   

Türkiye’deki vergi gelirlerinin yapısına bakıldığı zaman, Gelir Vergisi ve Kurumlar 

Vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payının düşük düzeyde kaldığı görülmektedir. 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Faaliyet Raporuna (2013) göre genel bütçe 

vergi gelirleri içinde gelir vergisinin payı % 21,4 ve kurumlar vergisinin payı ise % 8,6 

olmuştur. Gelir vergisi gelirlerinin büyük kısmının ücretlilerin gelirlerinden alınan 

vergiler olduğu göz önüne alınırsa, Gelir ve Kurumlar Vergisinin genel bütçe vergi 

gelirleri arasındaki payının düşük olduğu dikkati çekmektedir. Gayrimenkul sektöründe 

vergi kayıp ve kaçağının azaltılabilmesi açısından; yeniden adil ve güçlü vergi 

organizasyonunun kurulması ve mevzuatın gözden geçirilmesinin zorunlu olduğu açıktır. 

İnceleme sonuçlarına göre gayrimenkul sektörü, kayıt dışılık ve vergi kayıp kaçağının 

yüksek düzeyde olduğu sektörlerin başında gelmektedir.  

Gayrimenkul sektörünün yapısal özellikleri ve mevzuat ile uygulamadan kaynaklanan 

sorunları nedeni ile vergi ve harç gelirleri yönünden önemli sorunlara yol açmaktadır. 

Ancak gayrimenkul alım-satım işlemlerinde kayıt dışılığın azaltılması ve vergi 

kayıplarının analizi sınırlı sayıda çalışmaya konu olmuştur (Pehlivan 2006, Aytekin 2007, 

Koçak 2009, Korkmaz 2010, Doğrul 2011, Kaya 2011, Kutsal 2014, Bulut 2015). Bu 

alanda yaşanan sorunların tanımlanması ve kayıp-kaçağın boyutlarının analizi ile kamu 

politikalarına altlık oluşturmak amacı ile bu çalışma yapılmıştır. Araştırma sonuçları dört 

bölümden oluşmaktadır. Çalışma konusunun önemi ve amaçlarının tanımlandığı giriş 

bölümünden sonra gayrimenkul kavramının kapsamı ve önemi ikinci bölümde 

açıklanmıştır. Üçüncü bölümde gayrimenkul alım-satımında karşılaşılan vergi kayıp ve 

kaçağının nedenleri ve sonuçları genel olarak değerlendirilmiş ve dördüncü bölümde 

Çankaya İlçesi örneği çerçevesinde gayrimenkul alım-satımında vergi kayıp ve 

kaçaklarının boyutları ortaya konulmuştur. Son bölümde ise gayrimenkul sektöründeki 

vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine dönük sonuçları ve özellikle örnek olay analizlerine 

dayalı öneriler geliştirilmiş ve yeniden yapılanma gereksinimi öz olarak vurgulanmıştır.  
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2. GAYRİMENKUL KAVRAMININ TANIMI, KAPSAMI VE ÖNEMİ 

2.1 Gayrimenkul Kavramının Tanımı ve Kapsamı 

Gayrimenkul, arazi, ağaçlar ve madenler gibi arazinin doğal parçası olan her şeyle 

birlikte, binalar, şerefiyeler ve iyileştirmeler gibi araziye insanlar tarafından yapılan 

eklentileri de kapsamaktadır (Açlar ve Çağdaş 2008). Önceleri gayrimenkul kavramı ve 

günümüzde ise sıklıkla taşınmaz kavramı kullanılmaktadır. Basit olarak elle tutulması ve 

taşınması mümkün olmayan, mülkiyeti sadece devlet tarafından güvence altına alınması 

yoluyla sağlanabilen iktisadi kıymetlerdir. Gayrimenkuller mülkiyet olgusu ile günlük 

hayatta bir mana ifade etmektedir. Çünkü gayrimenkul mülkiyeti, hak sahiplerine o malı 

kullanma ve o maldan yararlanma aynı zamanda tasarruf etme imkânı vermektedir 

(Değirmenciler 2008).  

1982 tarihli T.C. Anayasası’nın 35’inci maddesinde “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına 

sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının 

kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” hükmü ile mülkiyet hakkının önemi 

vurgulanmış ve bu hakkı güvence altına alan temel felsefe ortaya konulmuştur. Ardından 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu taşınmaz mülkiyetinin kapsamı ve sınırlarını ortaya 

koymuştur. Sosyal ve ekonomik alan ile hukuksal alanda gayrimenkulün tanımları 

farklılık göstermektedir. Özellikle vergi kanunlarında gayrimenkullerin tanımı ve 

kapsamı ile mülkiyet hukuku yaklaşımlarının farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu 

çalışmada amaç gayrimenkullerin alım-satımı aşamasındaki kayıt dışılık ve vergi 

kayıpları olduğundan, vergi açısından gayrimenkul kavramı ve kapsamına özel önem 

verilmiştir.  

2.2 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Gayrimenkuller  

Günlük yaşamda gayrimenkul kavramı ile arsa, arazi ve bina gibi varlıklar 

anlatılmaktadır. Uygulamada sıklıkla, arsa, arazi, bina, mülk ve emlak kavramları 

kullanılmakta ve bu kavramların kapsamları kullanım yerlerine göre değişim 



 
 

5 

göstermektedir. Arazi kavramı ile yeryüzü veya toprak olarak ifade edilen derinliği 

kapsayan kara parçaları vurgulanmakta olup, bu mekan insanların sosyal ve ekonomik 

faaliyetlerini gerçekleştirdikleri yerlerdir. Arsa ve arazi, yaşamın ve toplumun temel 

taşlarından olduğundan gayrimenkul geliştirme mesleği yanından hukuk, mühendislik, 

mimarlık, ekonomi, sosyoloji ve coğrafya gibi birçok bilim dalı arazi konusu ile yakından 

ilgilenmektedir.   

Hukuk, daha çok arsa ve arazinin kullanımı ve mülkiyeti ile ilgilenmiştir. Ekonomi bilimi, 

işgücü, sermaye ve girişimcilik ile birlikte toprağı, üretimin dört unsurundan birisi olarak 

dikkate almıştır. Sosyoloji bilimi, toprağı, hem bireyler tarafından alınıp satılan bir mal 

olarak, hem de tüm insanlar tarafından paylaşılan bir kaynak olarak kabul etmiştir. 

Coğrafya ise, arazinin fiziksel özelliklerini tanımlama ve kullanıcıların faaliyetleri 

üzerinde yoğunlaşmıştır (Özçelik 2004). Bu bilim dallarının bir arsa veya arazinin 

nitelikleri konusunda ortak oldukları noktalar şunlardır (Tanrıvermiş 2017): 

 Arazi ve arsanın her parseli yerleşimi itibariyle tektir. 

 Arazi ve arsa fiziksel olarak yer değiştiremez. 

 Arazi ve arsa dayanaklıdır. 

 Arazi ve arsanın arzı kısıtlıdır. 

 Arazi ve arsa insanlar için gerekli ve faydalıdır. 

Alım-satım açısından bina, yapı ve bağımsız bölüm kavramları da sıklıkla birbirine 

karıştırılmaktadır. Bina; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5’inci maddesinde kendi başına 

kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma 

eğlenme, dinlenme veya ibadet etmek üzere kullandıkları ve hayvanlarla eşyaların 

korunmasına yarayan yapılar olarak tanımlanmıştır. Yapı kavramı ise binadan daha geniş 

olup, arazi yüzeyinde, altında ve üzerinde insan tarafından yapılmış bütün varlıkları 

kapsar. Kat Mülkiyeti Kanununa göre onaylı projesine uygun olarak arsa payı tahsis 

edilmiş ve bağımsız olarak kullanımı mümkün olan mekanların bağımsız bölüm veya 

daire olarak tanımlandığı görülmektedir.    
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Sosyal ve ekonomik açıdan gayrimenkullerin kullanım çeşidi açısından beş grupta 

toplanması mümkündür. Bunlar kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir (Üreten 2007):  

 Konut Amaçlı Gayrimenkuller: Barınmak amaçlı kullanılan müstakil konut, apartman 

dairesi ve villa gibi her türlü konut bu kapsamdaki yapılardır. 

 Ticari Gayrimenkuller: Her türlü üretilen malın alınıp satıldığı, bunlarla ilgili 

hizmetlerin verildiği alışveriş merkezleri, iş merkezleri, ofis binaları, mağazalar, oteller, 

turizm tesisleri ve konusu ticaret olan her türlü işletmenin yer aldığı gayrimenkullerdir. 

 Endüstriyel Gayrimenkuller: Her türlü üretimin yapıldığı fabrikalar, imalathaneler gibi 

sanayi tesislerini kapsayan gayrimenkullerdir. 

 Tarımsal Gayrimenkuller: Arazinin tarım amacı doğrultusunda kullanılması 

sonucunda arazi gelir ve istihdam sağlamaktadır. Bu kapsamdaki araziler tarımsal 

gayrimenkul olarak adlandırılır. Tarımsal gayrimenkullerin değerlemesinde; toprağın 

cinsi ve verimliliği, topografyası, bulunduğu yerin iklim özellikleri, su durumu yanında 

konumunun yerleşim yerlerinin gelişimine uygun yerde olup olmadığı, yani diğer 

kullanım imkânları incelenir.  

 Özel Amaçlı Gayrimenkuller: Özel amaçlı gayrimenkuller; hastaneler, havaalanları, 

müzeler, tarihi yer ve yapılar, okullar, marinalar, limanlar, özellikli ulaşım istasyonları ve 

hatları gibi gayrimenkulleri kapsamaktadır. Piyasada pek alınıp satılmadıkları için 

karşılaştırmalı analizlerini yapmak ve piyasa değerini hesaplamak zor olmaktadır.  

2.3 Hukuki Açıdan Gayrimenkuller  

Çalışmanın bu bölümünde gayrimenkullerin hukuki açıdan nitelikleri ve genel özellikleri 

hakkında bilgiler bulunmaktadır. 

2.3.1 Özel hukukta gayrimenkuller  

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 704’üncü maddesinde gayrimenkul mülkiyetinin 

konusunu; araziler, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile 

kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerin oluşturduğu belirtilmektedir. 
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Arazi mülkiyetinin kapsamı, TMK’nın 718’inci maddesinde açıkça şöyle ifade edilmiştir: 

“Arazi üzerindeki mülkiyet, kullanılmasında yarar olduğu ölçüde, üstündeki hava ve 

altındaki arz katmanlarını kapsar. Bu mülkiyet kapsamına, yasal sınırlamalar saklı kalmak 

üzere yapılar, bitkiler ve kaynaklar da girer”. Söz konusu TMK’nın maddesinde yer alan 

ifade doğrultusunda madenlerin de gayrimenkul mülkiyetinin konusuna girdiği 

anlaşılmaktadır. 

18.05.1994 tarihli Tapu Sicili Tüzüğü’nün 10’uncu maddesine göre, tapu kütüğünde ayrı 

sayfaya tescil edilen bağımsız ve sürekli haklar, süresiz veya en az 30 yıl süreli olan ve 

tasarrufları kısıtlamayan ya da izne tabi kılmayan irtifak haklarıdır. Tapu kütüğüne 

taşınmaz mal olarak tescil edilen bağımsız ve sürekli haklar, üçüncü kişilere devir 

olunabilir, mirasçılara geçebilir ve üzerinde her türlü aynî ve kişisel hak kurulabilir. 

TMK’nın 826’ncı maddesinde, taşınmazın maliki tarafından üçüncü kişi lehine arazisinin 

altında veya üstünde yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etme yetkisi veren 

bir irtifak hakkı olarak tanımlanan üst hakkı, bağımsız ve sürekli nitelikte ise üst hakkı 

sahibinin istemi üzerine tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir. Aynı Kanun 

maddesinde en az 30 yıl için kurulan üst hakkının, sürekli nitelikte olduğu belirtilmiştir. 

Ancak, TMK’nın 836’ncı maddesinde, üst hakkının bağımsız bir hak olarak en çok 100 

yıl için kurulabileceği belirtildikten sonra; süresinin dörtte üçü dolduktan sonra, 

kurulması için öngörülen şekle uyularak her zaman en çok 100 yıllık yeni bir süre için 

uzatılabileceği ve bu konuda önceden yapılan taahhüdün bağlayıcı olmadığı 

açıklanmıştır. 

TMK’nın 837’inci maddesinde, başkasının arazisinde bulunan kaynak üzerinde irtifak 

hakkı kurdurarak, arazinin malikini suyun alınmasına ve akıtılmasına katlanmakla 

yükümlü kılan kaynak hakkının bağımsız nitelikte ve en az 30 yıl için kurulmuş ise tapu 

kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebileceği belirtilmektedir. 

Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler de gayrimenkul olarak sayılmıştır. 

TMK’nın 998’inci maddesinde kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerin taşınmaz 

olarak kaydının, özel kanun hükümlerine tâbi olduğu belirtilmiştir. 634 sayılı Kat 
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Mülkiyeti Kanunu’nun 1’inci maddesinde; “Tamamlanmış bir yapının dükkan, kat, daire, 

iş bürosu, depo, mağaza, mahzen gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına 

kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri 

tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir” denilerek 

kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlere açıklık getirilmiştir. 

2.3.2 Kamu hukukunda gayrimenkuller 

213 sayılı Vergi Usul Kanunda ise gayrimenkul kavramı oldukça geniş bir şekilde 

tanımlanmıştır. Bu Kanun’un gayrimenkuller başlıklı 269’uncu maddesinde, 

Gayrimenkullerin mütemmim cüzileri ve teferruatı; tesisat ve makineler, gemiler ve diğer 

taşıtlar ile gayri maddi hakların gayrimenkuller gibi değerleneceği hüküm altına 

alınmıştır. 

Gayrimenkulün mütemmim cüzileri ifadesinden, gayrimenkulden ayrı olarak 

kullanılamayan parçaları; teferruatı ifadesinden ise gayrimenkule ait olmasına rağmen 

gayrimenkulden bağımsız olarak kullanılabilen parçaları anlaşılmaktadır. Tesisat ve 

makineler, fabrika ve işletmelerin üretim sürecinde kullanılan tüm teçhizatları 

kapsamaktadır. Gemiler ve diğer taşıtlar ise ulaşım çeşitleri olan deniz, hava, demir veya 

karayolunu kullanarak yük veya yolcu taşıyabilen her türlü taşıtı ifade etmektedir. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Genel 

Tebliğinin 10’uncu bölümünde gayri maddi hakların tanımı detaylı olarak yapılmıştır. 

Söz konusu tanım aşağıdaki gibidir: 

“Gayri maddi haklar, sinema filmleri, radyo-televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve 

bantlar dâhil olmak üzere edebi, artistik, bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi 

patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim 

yönteminin veya sınai, ticari, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma 

imtiyazı, kullanma hakkı veya satışı ile sınai, ticari, bilimsel teçhizatın kullanma imtiyazı 

veya kullanma hakkını ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle, gayri maddi haklar patent, 
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ticari marka, ticari unvan, tasarım ya da model gibi sınaî varlıkların kullanım hakkı ile 

edebi, sanatsal eserlerin mülkiyet hakları ile ticari bilgi birikimi ve ticari sırlar gibi fikri 

hakları kapsamaktadır”. Benzer bir düzenleme de 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 

23’üncü maddesinde yer almakta olup, burada taşınmaz tabirinin gemi siciline kayıtlı 

gemileri de kapsadığı belirtilmiştir. Bu çalışmada, gayrimenkul kavramı arazi, arsa ve 

binaları kapsadığı şekliyle kullanılacaktır. 

2.3.3 Vergi usul hukukunda gayrimenkul 

Değerleme çeşitli vergilere ilişkin olarak matrah tespitinde kullanılan yöntemdir. VUK 

değerlemeyi genel olarak tanımlamıştır. Bu tanıma göre; “değerleme, vergi matrahlarının 

hesaplanmasıyla ilgili ekonomik kıymetlerin takdir ve tespitidir” (VUK mad. 258). Gelir 

vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi, damga vergisi 

değerlemenin önemli kalemleridir. Değerlemede VUK, TTK’dan farklı olarak asgari 

değerler üzerinden işlem yapmaktadır. VUK’nda yer alan temel değerleme ölçütleri 

aşağıdaki gibi sıralanabilir (Tanrıvermiş 2017, Tanrıvermiş vd. 2017): 

 Maliyet bedeli: İşletmeye ait gayrimenkuller, gemiler ve demirbaşlar bu değer 

üzerinden değerlenmektedir. 

 Borsa rayici: Değerlemeden önceki son işlemlerin ortalama değeridir. Borsaya kayıtlı 

hisse senetleri ve döviz için kullanılmaktadır. 

 Tasarruf değeri: Sahibi açısından taşıdığı gerçek değerdir. Şüpheli alacak karşılıkları 

için kullanılır. 

 Mukayyet değer: Muhasebe kayıtlarındaki yazılı değerdir. İlk tesis ve örgütlenme 

giderleri için kullanılır. 

 İtibari değer: Nominal değerdir. Tahvil ve nakit parasının değerlemesinde kullanılır. 

 Vergi değeri: Emlak Vergisi Kanununun 29’uncu maddesine göre tespit edilen 

değerdir. 

 Rayiç bedel: Değerleme günündeki normal alış-satış fiyatıdır. 
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 Emsal bedeli ve ücreti: Gerçek bedeli belli olmayan ya da bilinmeyen malın değerleme 

gününde satılması halinde emsaline nazaran taşıyacağı değerdir. Bağışlanan bir malın 

değerlemesinde kullanılır. 

VUK’nun 260’ıncı maddesine göre söz konusu değerleme ölçütleri iktisadi kıymetin 

niteliğine göre ayrı ayrı uygulanır. Kanunun iktisadi kıymete göre farklı değerleme ölçütü 

belirlemiş olması, hesaplama kolaylığı ve maliyet tasarrufu sağlamayı amaçlamaktadır 

(Özkök Çubukçu vd. 2009).  

Değerlemede önemli bir konu ise değerleme zamanıdır. Bu önem, varlık değerlerinin 

zamanla artış veya azalış göstermesinden dolayı değerlemenin belirli zaman kuralına 

bağlı olmasından kaynaklanır. VUK’nun 259’uncu maddesi değerlemenin vergi 

kanunlarında değerleme günü olarak gösterilen günde yapılacağını karara bağlayan şu 

ifadesi kuralı belirtmektedir: “iktisadi kıymetlerin kanunda belirtilen gün ve zamanlarda 

haiz oldukları kıymetler esas tutulur”. 

Gayrimenkulde değerlemeye dair usul ve esaslar üç bölümden oluşur. Bunlar aşağıdaki 

gibi sıralanabilir (Özkök Çubukçu vd. 2009): 

 İktisadi işletmelere dahil gayrimenkullerde değerleme, 

 Servete dahil gayrimenkulde değerleme,  

 Emlak vergisi yönünden değerlemedir. 

2.4 Türkiye’de Gayrimenkullerin Mülkiyet Yapısı 

Gelişmiş ekonomilere bakıldığı zamanda, varlıklarının tamamına yakınının tapular ile 

temsil edilerek onların sermaye olarak görüldüğü ve bununla da yetinilmeyip onların 

ekonomiye kazandırılarak ölü sermaye olmaktan kurtarılmasının başarıldığı 

görülmektedir (De Soto 2005). Bunun sonucunda ise, bu ülkelerin gelmiş oldukları 

ekonomik düzey, yatırım ve istihdam açısından olumlu göstergelerle kanıtlanmış 

bulunmaktadır. 
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Türkiye’de tapulu ve tapusuz alanlarda kalan ormanlar ile kamu hizmeti için gerekli 

taşınmaz malların haricinde kalan atıl hazine arazisi oranı yaklaşık % 22 civarındadır. 

Gelişmiş ekonomilerin hiçbirinde bu kadar fazla devlet arazisi ya da atıl, ölü sermaye 

yoktur. Tamamına yakını ekonomiye kazandırılarak yatırıma sevk edilmiştir. Ülkemizin 

de, yapılan analizler sonucunda geliştirilen politikalarla ve yürürlükteki düzenlemeler 

gözden geçirilerek, atıl haldeki hazineye ait gayrimenkulleri ekonomiye kazandırmak 

suretiyle, gelişmiş ülke ekonomileri ile yarışabilir duruma gelmesi gerekmektedir. 

2.5 Türkiye’de Gayrimenkullerin Önemi 

Gayrimenkullerin öneminin ekonomik, tarihi ve kültürel açıdan analizi detaylı olarak 

yapılırsa Türkiye açısından önemini daha çok kavranacaktır. 

2.5.1 Ekonomik açıdan gayrimenkullerin önemi 

Gayrimenkul piyasasının ekonomideki önemi, inşaat sektörünün gelişimiyle birebir 

bağlıdır. Çünkü; inşaat sektörünün canlanması ve büyümesi, gayrimenkullere olan talebi 

artıracağından gayrimenkullerin değerini de yükseltecektir. Bu nedenle, gayrimenkul 

piyasasının ekonomideki konumunda, inşaat sektörünün ekonomideki yeri belirleyici 

olmaktadır. 

İnşaat sektörü çeşitli mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilişkisi ve yoğun işgücü 

kullanımıyla ekonomik ve sosyal yapı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Günümüzde, 

inşaat sektörünün dünyadaki toplam büyüklüğünün 3,5 trilyon dolar civarında olduğu 

tahmin edilmektedir. Bu rakam, dünyadaki toplam Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH)’nın 

yaklaşık % 8’ine karşılık gelmektedir. Bu değerin % 30’u Avrupa’da üretilmektedir. 

Dünya sınai istihdamının yaklaşık % 30’unu inşaat sektörünün karşıladığı tahmin 

edilmektedir. 

İnşaat sektörü, ekonomilerin lokomotifidir ve genel ekonomi üzerinde doğrudan etkiye 

sahiptir. Çünkü; inşaat sektörü 200’den fazla farklı alt sektörü harekete geçirme gücüne 
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sahip olmakla birlikte, yüzlerce meslek dalını ilgilendiren 23 bin parçaya kullanım alanı 

sunmaktadır. Bunun sonucunda da, 2013 verilerine göre ülkemizde inşaat sektörünün 

GSMH içindeki doğrudan payı ortalama % 4,3 iken, doğrudan ve dolaylı olarak etkilediği 

sektörlerle beraber dikkate alındığında bu oran % 30’lara kadar çıkmaktadır (Anonim 

2014). 

Genel olarak, ülkemizin milli geliri ile inşaat sektörünün büyüme hızları birbiri üzerinde 

etkiye sahiptir. Ancak, milli gelirdeki dalgalanmaya nazaran inşaat sektöründeki 

dalgalanmanın derinliği daha fazla hissedilmektedir. Yani, milli gelirde küçülme olduğu 

dönemlerde, inşaat sektörü daha büyük oranda küçülmekte, milli gelirde artış olduğu 

dönemlerde ise inşaat sektörü çok daha fazla oranlarda büyümektedir. Türkiye’de inşaat 

sektörünün istihdama katkısı ise, 2013 yılı verileri incelendiğinde tarım sektörü hariç 

tutulduğunda % 8.7’lere ulaşmaktadır (Anonim 2014). Türkiye’de birçok inşaat firması 

uluslararası alanda, uluslararası standartlarda hizmet üretmektedir. İnşaat sektörü, dış 

pazarlarda başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, İrlanda, Güney Doğu Avrupa, 

Afganistan, Pakistan, İran, Sudan, Cezayir, Suriye, Rusya gibi birçok ülkeye önemli 

oranda hizmet ihraç etmekte ve yurt dışında da istihdam oluşturmaktadır. 

2.5.2 Kültürel ve tarihi açıdan gayrimenkullerin önemi 

Gayrimenkuller, asırlardır orijinalitesini koruma yeteneği nedeniyle, milletlerin yaşam ve 

inanç şekillerini sonraki nesillere aktarabilen varlıklardır. Bu sebepten ötürü, 

gayrimenkuller milletlerin kültür hayatı hakkında bilgi edinilmesine önemli ölçüde 

yardımcı olur. Örneğin açık hava tiyatroları, çeşitli tapınaklar (kilise, cami, türbe gibi), 

kervansaraylar, hisarlar, iş hanları, mezarlıklar, köprüler, aşevleri, kütüphaneler, saraylar, 

kuleler, surlar, barajlar, yollar, evler kültürel hayat hakkında önemli ipuçları veren 

gayrimenkuller olarak görülmektedir. Diğer yandan, günümüze kadar kalan tarihi eserler 

ve evraklar incelenerek tarihi olaylar açıklığa kavuşturulmaktadır. Gayrimenkuller, 

milletlerin yaşadığı yerler ve tarihte gerçekleşen olaylar hakkında da önemli bilgiler 

sağlamaktadır. Örneğin, çeşitli Surlar, Çin Seddi, Kuleler, Hisarlar ve Berlin Duvarı gibi 

yapıtlar tarihi açıdan önemli veri kaynaklarıdır. 
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3. GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI 

Çalışmanın bu bölümünde gayrimenkul sektörüne ilişkin genel bilgiler aktarılmış, 

sektörde gerçekleşen alım satımlarda ve gayrimenkul malikinden alınan vergiler, bu 

vergilerin kaçırılan kısımlarıyla ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

3.1 Gayrimenkul Sektörüne İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi 

Türkiye’de yaşanan hızlı kentleşmenin sonucunda, inşa ve gayrimenkul alım satım 

faaliyetleri büyük yoğunluk kazanmıştır. Bundan dolayı gayrimenkulün yatırım olarak da 

düşünülmesi ülke ekonomisin oldukça önemli bir katkıda bulunmaktadır. Ülke 

ekonomisinde oldukça fazla yer işgal eden gayrimenkul alım satım ve inşa faaliyetinin 

vergilendirilmesinde yargıya taşınan önemli ihtilaflar olmaktadır (Bulut 2015). Hukuki 

mevzuat da değer yaratabilir, değeri etkileyebilir veya değeri yok edebilir. Burada 

eksperin ilgisi taşınmaz hukuku, şehir planı, gayrimenkule bağlı haklar ve arsanın 

özelliklerini değiştirebilecek veya kısıtlayabilecek, yasal düzenlemeler üzerinde 

yoğunlaşmalıdır. Örneğin, planlanan bir otoyol, bu arsanın değeri üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olabilecektir. 

Gayrimenkul satışlarının vergilendirilmesinde izlenecek yol açısından gayrimenkul 

ediniminin ivazlı olup olmadığı, elde ediş tarihi, satış tarihi, bu satışların sürekli yapılıp 

yapılmadığı, gayrimenkul satışının amacı ve bunun yanında satış adedi de önem 

taşımaktadır. Bu ölçütler gayrimenkullerin elden çıkarılması sonucunda vergilendirmenin 

söz konusu olup olmayacağı, vergilendirilmesi gereken bir işlem bulunması durumunda 

ise, bu işlemin nitelik itibarı ile ticari kazanç mı, yoksa değer artış kazancı mı olarak 

vergilendirileceğinin tespitinde belirleyici unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37’nci maddesinde, gayrimenkul alım satım ve inşa 

işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden elde ettikleri kazançlar ticari kazanç 

sayılmıştır. Aynı kanunun mükerrer 80’inci maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı 

bendinde, iktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70’inci 
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maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek 

usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dâhil) ve 

hakların, iktisap tarihinden başlayarak dört yıl (1/1/2007 tarihinden itibaren iktisap 

edilenlerde beş yıl) içinde elden çıkarılmasından doğan kazançların (Kooperatiflerin 

ortaklarına bu sıfatlarından ötürü tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak 

tarafından satın alınmış sayılır) değer artış kazancı olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı 

maddenin ikinci fıkrasında bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı 

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

kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade 

ettiği belirtilmiş, üçüncü fıkrasında bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, 

menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar 

hariç olmak üzere tutarı yıllar itibari ile güncellenen kısmının gelir vergisinden müstesna 

olduğu hüküm altına alınmıştır (Gelir Vergisi Kanunu, Md.37). 

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 81’inci maddesinde, değer artışında safi kazancın 

elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen 

her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile 

elden çıkarma gerekçesiyle yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen 

vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunacağı, hâsılatın ayın ve menfaat olarak 

sağlanan kısmının tutarının Vergi Usul Kanunu’nun değerleme ile ilgili hükümlerine göre 

tayin ve tespit olunacağı, mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet 

İstatistik Enstitüsü’nce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak 

tespit edildiği belirtilmektedir (5281 sayılı Kanunun 28’inci maddesiyle 01.01.2006 

tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlüğe girmiştir). Bu endekslemenin 

yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Belirtilen hükümlere göre gayrimenkul alım-satım ve inşa işleriyle devamlı olarak 

uğraşanların bu işlerden elde ettikleri kazançların ticari kazanç olarak, gayrimenkullerin 

iktisap tarihinden itibaren ticari bir organizasyon olmaksızın, şahsi ihtiyaç veya servetin 

korunması amacıyla beş yıllık süre geçmeden elden çıkarılması halinde elde edilen 

kazancın değer artış kazancı olarak değerlendirilmesi gerekli görülmektedir. Ancak, 

gayrimenkulün iktisap tarihinden itibaren beş yıllık süre geçtikten sonra elden çıkarılması 
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halinde ise, değer artışı kazancı hesaplanmayacak, bu sebepten ötürü de değer artışı 

kazancı söz konusu olmayacaktır. 

Değer artış kazancında safi kazancın tespit edilmesi esnasında kat karşılığı elde edilen 

gayrimenkullerin maliyet bedelini, müteahhit tarafından arsa karşılığında teslim edilen 

gayrimenkullerin inşaatı için yapılan harcamaların toplamı oluşturmaktadır. Bu bedel 

aynı zamanda kat karşılığı teslim edilen arsanın değerini ifade etmektedir. Bu durumda 

kat karşılığı yapılan inşatta arsa sahibine düşen daire veya iş yerlerinin tapuya tescil 

ettirildiği tarihte veya tapuya tescilinden önce kullanıma tahsis edildiği tarihte müteahhit 

tarafından fatura edilecek bedelin bu gayrimenkullerin maliyet bedeli olarak kabul 

edilmesi gerekmektedir. Söz konusu değer artış kazancının hesabından elden çıkarılacak 

gayrimenkulün maliyet bedelinin yukarıda izah edilen şekilde tespit edilememesi 

durumunda gayrimenkulün maliyet bedeli olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 

Takdir Komisyonunca tespit edilecek değerin dikkate alınması gerekmektedir (VUK, 

Md.72). Öte yandan, mal ve hakların elden çıkarma bedelinin trampa ve takasta olduğu 

gibi ayın olarak alınması durumunda, hâsılatın belirlenmesinde elden çıkarılan mal veya 

hakkın değil, satış karşılığında alınan mal veya hakkın emsal bedeli esas alınacaktır. Bu 

şekilde edinilen mal veya hakkın edinme bedeli olarak da bu mal veya hakkın emsal 

bedeli olduğunun kabulü zorunlu olmaktadır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 85’inci maddesinde ise mükelleflerin, ikinci 

maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu 

kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verecekleri hüküm altına alınmıştır. 

Diğer yandan aynı kanunun “Toplama Yapılmayan Haller” başlıklı 86’ıncı maddesinin 

1-a bendinde “kazanç ve iratların istisna haddi içinde kalan kısmı için yıllık beyanname 

verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye 

dâhil edilmeyeceği” hüküm altına alınmış olup, istisna tutarını aşan değer artış kazancına 

beyan yükümlülüğü getirilmiştir (GVK, Md.85-86). 

Gayrimenkul satışlarının devamlı surette yapılması sonucu elde edilecek kazanç ticari 

kazanç hükümlerine göre vergilendirilecektir. Fakat devamlılık konusunun vergi 
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kanunlarında tam olarak açıklanmaması ve yoruma açık hale getirilmesi bazı sorunlara 

yol açmaktadır.  

Devamlılık konusunu genel olarak açıklamakta yarar vardır. Gelir vergisi kanununa göre 

gayrimenkullerin elden çıkarılması sonucunda elde edilen kazancın vergilendirilmesi, söz 

konusu gayrimenkulün mülkiyetinin ticari işletme adına veya şahıs adına olması 

durumunda farklılık arz eder. Devamlılık unsuru bulunmayan alım satımlarda elde edilen 

kazanç, değer artış kazancı olarak vergilendirilirken; gayrimenkul alım, satım ve inşa 

işleri ile devamlı surette uğraşılmasından doğan kazanç ise ticari kazanç olarak 

vergilendirilmektedir (Tuğlu 2010). 

Gayrimenkullerin alım ve satım faaliyetlerinin gelir vergisi kapsamında 

değerlendirilmesinde en çok ihtilafa yol açan konulardan birisi de gayrimenkul alım satım 

ve inşa faaliyetlerinde “devamlılık” unsurudur. Gayrimenkul satışlarından elde edilen 

kazançların, Gelir Vergisi Kanununa göre hangi gelir türü çerçevesinde vergilendirilmesi 

gerektiği vergi hukukunun yoruma açık konularından birisidir. Özellikle birden fazla 

gayrimenkul satışı yapılması halinde elde edilen kazancın ticari kazanç, değer artış 

kazancı ya da arızi kazanç kapsamlarından hangisinde değerlendirileceği hususunda 

uygulamada tereddütler ortaya çıkmaktadır. Konuya ilişkin vergi kanunlarında net bir 

düzenleme yapılmamış olması, İdare ile Danıştay kararları arasında çeşitli ihtilaflar 

bulunması ve konuyla ilgili istikrarlı bir Danıştay kararının bulunmaması nedenleriyle bu 

tereddütler daha da artmaktadır (Korkmaz 2010). 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’inci maddesinde hangi kazançların gelir vergisi kanununun 

konusunu oluşturduğuna ilişkin ilk bendinde genel bir tanımlama yapıldıktan sonra ikinci 

fıkraya bağlı yedi ayrı bentte sayılan faaliyetlerden elde edilen kazançların; Gelir vergisi 

kanununun uygulanmasında ticari kazanç sayılacağı kurala bağlanmıştır. İkinci fıkraya 

bağlı 4. bentte ise; gayrimenkullerin alım satım ve inşa işleriyle devamlı olarak 

uğraşanların bu işlerinden sağladıkları kazançlara yer verilmekle, bu kazançların ticari 

kazanç olarak vergilendirilmesi açık olarak düzenlenmiştir.  
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Birinci fıkra ticari organizasyon içinde yürütülen faaliyetleri, ikinci fıkra ise ticari bir 

organizasyon olmasa da ticari kazanç sayılarak vergilendirilecek faaliyetleri 

kapsadığından, ikinci fıkranın uygulanması gereken durumlarda ticari organizasyonun 

aranmasına gerek yoktur. Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’inci maddesinin ikinci fıkrasının 

dördüncü bendinde yer verilen “devamlı olarak uğraşmak” koşulundan ne anlaşılması 

gerektiği ayrıca düzenlenmemiştir. Ticari organizasyonun şekli ve maddi unsurları ile 

açıkça belli olmadığı hallerde, faaliyetin devamlılık kasıt ve niyeti ile yapıldığını 

belirleyen nesnel ölçü, muamelenin çokluğudur (Koçak 2009). Bu tanımdan hareketle 

“devamlılık unsuru” aynı kişiye farklı tarihlerde, farklı kişilere aynı tarihlerde, farklı 

kişilere farklı tarihlerde veya birbirini izleyen yıllarda, bir kısmının teslim alındığı takvim 

yılı içinde toplu olarak, diğer kısmının ise takip eden takvim yılı içinde toplu olarak 

satılması halinde oluşacaktır. 

Vergi incelemelerinde gayrimenkul alım-satımının hangi kapsamda vergilendirileceği 

konusu incelemelerde en çok ihtilafa yol açan ve mükellefle inceleme elemanının en fazla 

karşı karşıya geldiği durumların başında gelmektedir. Devamlılık konusunda da ortak bir 

kanuni tanım ya da karar olmayınca durumun mahiyetine göre yorumlamalar ortaya 

çıkmaktadır. Mükellefin gayrimenkul alım satımındaki devamlılık unsurunun ortaya 

konulması ve bunun sonucunda ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi için 

ortak kanun koyucunun ya da yargı mercilerinin bağlayıcı ve kapsayıcı bir kararının 

olması şarttır. 

3.2 Gayrimenkul Alım Satımında Vergi Unsuru  

Birçok ülkede hanelerin serveti ve işletmelerin varlıkları içinde gayrimenkul yatırımları 

önemli yer tutmakta ve hemen her geçen gün gayrimenkul yatırımlarına yeni araçlar 

eklenmekte ve bu alana yatırım ulusal ölçekten çıkarak uluslararası boyut kazanmaktadır. 

Sektörel anlamda gayrimenkul alım satımlarında devleti ilgilendiren konu her 

gayrimenkulün bir vergiye konu olmasıdır. Bu bölümde gayrimenkuller açısından vergi 

unsuru incelenmiştir. 
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3.2.1 Gayrimenkul alım-satım ve inşası faaliyetlerinin katma değer vergisi 

karşısındaki konumu 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest 

meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin Katma Değer Vergisi’ne tabi 

olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda, gayrimenkul alım, satım ve inşasıyla uğraşan 

gerçek kişilerin faaliyetleri sırasındaki mal teslimi ve hizmet ifaları, söz konusu 

faaliyetlerini ticari faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamına girecek boyutta 

yapmaları halinde, Katma Değer Vergisi’ne tabi tutulacak; ancak diğer kazanç ve iratlar 

kapsamında yapmaları halinde ise Katma Değer Vergisi’ne tabi tutulmayacaktır. Bununla 

birlikte gayrimenkul alım, satım ve inşası faaliyetlerini kurum bünyesinde yürütenlerin, 

kurumun her bir işleminin ticari olma karinesinden hareketle, söz konusu faaliyetleri 

çerçevesinde yaptığı bütün teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisi’ne tabi olacaktır. 

3.2.2 Gayrimenkul kiralamalarında vergilendirme 

Gayrimenkullerin kiralanmasından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi, Gelir Vergisi 

Kanunu’nun “Gayrimenkul Sermaye İradı” başlıklı dördüncü bölümü (md.70-74) 

hükümleri uyarınca yapılmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesine göre, 

aşağıda yazılı iktisadi kıymetlerin sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa 

hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar 

gayrimenkul sermaye iradıdır: 

 Arazi, bina (döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri 

dahildir), maden suları, madenler, taş ocakları, tuğla ve kiremit harmanları, memba suları, 

tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı, kum ve çakıl istihsal yerleri, 

 Voli menkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile 

bilumum tesisatı demirbaş mahalleri ve dalyanlar, 

 Gayrim eşyası ve döşemeleri, 

 Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, 
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 Gemi ve gemi payları (motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile 

bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları, 

 Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların 

eklentileri. 

Yine Gelir Vergisi Kanunu‘nun 70’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen iktisadi 

kıymetlerin ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde, bunların iratları ticarî 

veya zirai kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre hesaplanacağı belirtilmektedir. 

Vergi hukukunda gayrimenkulün tanımı oldukça geniştir. Fakat, uygulamada daha çok 

ortaya çıkan ve vergilendirme açısından önem kazanan şekliyle iki tür gayrimenkul 

sermaye iradı vardır. Bunlar, konut kira gelirleri ve işyeri kira gelirleridir.  

3.2.2.1 Konut kira gelirlerinin vergilendirilmesi 

Konut kira gelirlerinde vergilendirme, beyanname verme yolu ile olmaktadır. Bunun için, 

kira geliri elde eden kişinin beyana tabi ticari, zirai veya mesleki kazancı bulunmuyorsa, 

bir takvim yılında elde ettiği kira gelirlerinden öncelikle Gelir Vergisi Kanunu’nun 

21’inci maddesi uyarınca tanınan 2014 yılı için belirlenen 3.300 TL istisna düşülecek, 

kalan tutar için beyanname verilecektir. Eğer kira geliri istisna haddini aşmıyorsa beyan 

edilmesine gerek yoktur. Ancak yine Gelir Vergisi Kanunu’nun 21’inci maddesine göre, 

binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde istisna haddi üzerinde 

hâsılat elde edilmesine rağmen, beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu 

istisnadan yararlanılamayacağı gibi; ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname 

ile bildirmek mecburiyetinde olanlar, bu istisnadan faydalanamazlar. 

Konut kira gelirinin vergilendirilmesinde safi iradı bulabilmek için mükellefin kiraya 

verdiği konutla ilgili yapmış olduğu belgeye dayalı giderlerini düşmesi mümkündür. 

Buna gerçek gider yöntemi denir. Mükellef isterse götürü gider yöntemini de seçebilir. 

Bu yöntemde istisna tutarı düşüldükten (istisnadan yararlanabiliyorsa) sonra kalan tutarın 

%25’i götürü gider olarak düşülür ve mükellefin başka bir gider belgesi ibraz etmesine 



 
 

20 

gerek kalmaz. Ancak götürü gider yöntemini seçen bir mükellefin üst üste iki yıl bu 

yöntemi uygulamadan gerçek gider yöntemine geçmesi mümkün değildir. 

3.2.2.2 İşyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesi 

İşyeri kira gelirleri, genel olarak kiracı olan işletme tarafından Gelir Vergisi Kanunu, 

madde 94/5.a uyarınca yapılan %20 oranındaki stopajla vergilendirilir. Ancak kiracının 

basit usulde olduğu gibi kesinti yapma yükümlülüğü bulunmuyorsa, kira geliri sahibi 

beyanname vermek zorundadır. Bununla birlikte, işyeri kira geliri sahibinin beyana tabi 

ticari, zirai veya mesleki kazancı varsa bu kazanç, işyeri kira geliri ile toplanır. Bulunan 

tutar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinin ikinci diliminde yer alan haddi 

aşarsa mükellef, beyana tabi ticari, zirai veya mesleki kazancının yanında işyeri kira 

gelirini de yıllık beyannamesine ekler. Mükellefin sadece stopajla vergilendirilmiş işyeri 

kira geliri varsa ve bunun tutarı yukarıda açıklanan haddi aşıyorsa, mükellefin yıllık 

beyanname vermesi gerekir. Ayrıca, yıllık beyannamede hesaplanan vergiden, dönem 

içinde gerçekleştirilen stopajlar mahsup edilir. 

İşyeri kira gelirleri ile ilgili her beyanname verenin gelir vergisi ödemesi söz konusu 

değildir. İşyeri kira gelirlerinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/5.a maddesi uyarınca %20 

stopaj oranı sabittir. Ancak, aynı gelir, gelir vergisi beyannamesinde artan oranlı gelir 

vergisi tarifesine tabi olacağından ve tarife %15’den başladığından, stopajla alınan vergi, 

beyannamede hesaplanan vergiden fazla çıkabilmektedir. Bu durumda, mükellefin iade 

alma hakkı ortaya çıkabilmektedir. 

Stopaj, brüt tutar üzerinden ve kiracı tarafından yapıldığı için mükellefin giderlerini 

düşebilmesi mümkün değildir. Ancak, mükellefin kiraya verdiği işyeriyle ilgili belgeli 

gideri bulunuyorsa 103’üncü maddesinin ikinci diliminde yer alan haddi aşmamış olsa 

bile beyanname vererek giderlerini düşebilir. Diğer yandan, stopajla vergilendirilen işyeri 

kira geliri yanında stopajla vergilendirilmeyen konut kira gelirinin birlikte elde edilmesi 

durumunda, konut kira gelirinden istisna düşülebiliyorsa (kira geliri sahibinin beyana tabi 

ticari, zirai, mesleki kazancı yoksa), bu tutar düşüldükten sonra işyeri kira geliri ile 

toplanacak ve tutar 103’üncü maddesinin ikinci diliminde yer alan haddi aşıyorsa beyan 
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edilecektir. Beyannamede hesaplanan vergiden stopajla dönem içinde ödenen vergiler 

düşülecektir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre ülkemizde 1 milyona yakın gayrimenkul 

sermaye iradı elde eden mükellef bulunmaktadır. Bu sebepten, gayrimenkul sermaye 

iratlarında ciddi bir vergi potansiyeli bulunmaktadır. Bu bağlamda, buradaki 

potansiyelden en iyi şekilde yararlanmak ve kayıt dışılığı en aza indirme çabasıyla; 

11.11.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konan 268 Seri No’lu Genel 

Tebliği’ne göre konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde 

edenlerin, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 01.11.2008 tarihinden itibaren banka 

veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

Aynı tebliğde iş yerlerinden elde edilen kira gelirleri için de kiraya ilişkin tahsilat ve 

ödemelerinin 01.11.2008 tarihinden itibaren banka veya PTT tarafından düzenlenen 

belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.  

3.3 Gayrimenkullere İlişkin Olarak Alınan Diğer Vergiler 

Gayrimenkullerin alım-satım haricinde vergiye konu olması da söz konusudur. Bu 

bölümde ise gerek alım-satıma konu olan gerekse olmayan vergilendirme unsurları 

hakkında bilgi verilmiştir. 

3.3.1 Emlak vergisi 

29.07.1970 tarihinde kabul edilen 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile Türkiye sınırları 

içinde bulunan bina, arsa ve araziler için bina vergisi ve arazi vergisi adı altında iki vergi 

ihdas olunmuştur. 

Emlak vergisi genel olarak bütün dünyada mahalli idareler tarafından tarh, tahakkuk ve 

tahsil edilen bir vergidir. Günümüzde ülkemizde uygulanan emlak vergisi de benzer bir 

yapıdadır. Emlak vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil yetkisi 1986 yılında belediyelere 
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devredilmiştir. Emlak vergisinin konusunu oluşturan bina ve arazi tabirleri ile bina ve 

arazi vergilerinin mükellefleri Emlak Vergisi Kanunu’nda aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

1319 Sayılı Kanunda bina kavramı; yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek 

su üzerindeki sabit inşaatın hepsini olarak tanımlanmıştır (Md.2). Bina vergisini; binanın 

maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. 

Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. 

Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar (Md.3). 

1319 Sayılı Kanunda arsa ve arazi kavramları da genel olarak tanımlanmıştır. Türkiye 

sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre arazi vergisine tabidir. 

Belediye sınırları içinde Belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır (Md.12). Arazi 

vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa araziye malik gibi 

tasarruf edenler öder. Bir araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında 

mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar 

(Md.13). 

Her ne kadar Emlak Vergisi Kanunu’nda bina ve arazi tabirinin kapsamı çok geniş 

tutulmuş olsa da, çeşitli istisna ve muafiyetlerle kapsam oldukça daraltılmıştır. Söz 

konusu istisna ve muafiyetler Emlak Vergisi Kanunu’nun 4., 5., 14., 15. ve 16. 

maddelerinde sıralanmıştır. 

Emlak Vergisi Kanunu’nun 7., 8., 17. ve 18. maddelerinde, bina ve arazi vergilerinin 

matrahı ile vergi oranları belirtilmiştir. Buna göre, arazi ve binanın matrahlarını, yine 

Emlak Vergisi Kanunu’na göre tespit edilen vergi değerleri oluşturmaktadır. Bununla 

birlikte, bina vergisinin oranı, meskenlerde binde 1, diğer binalarda ise binde 2; arazi 

vergisinin oranı ise arazilerde binde 1, arsalarda ise binde 3’dür. Bu oranlar, büyükşehir 

belediye sınırları ve mücavir alanlar için % 100 artırımlı uygulanır. 

Arazi ve bina vergisinde mükellefiyetin başlaması ve bitmesi, Emlak Vergisi Kanunu’nun 

9. ve 19. maddelerinde hükme bağlanmıştır. Buna göre mükellefiyetin başlaması; 
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 Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, 

 Vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana gelmesi halinde bu değişikliklerin vuku 

bulduğu tarihi, 

 Herhangi bir sebeple bir şehir, kasaba veya köyün tamamındaki binaların değerinde 

devamlı olarak % 25’i aşan oranda bir artma veya eksilme olması halinde bu duruma bağlı 

olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, 

 Muafiyetin sona erdiği tarihi, izleyen bütçe yılından itibaren başlar. Mükellefiyetin 

sona ermesi için ise, binanın tamamen ortadan kalkması ya da muaflık şartlarını 

kazanması gerekir. 

Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir konu, üzerine bina yapılan arsaların durumudur. 

Üzerine bina yapılan arsanın arazi vergisi mükellefiyeti, inşaatın bittiği yılı izleyen bütçe 

yılından itibaren sona erer. Aynı şekilde inşaatın bittiği yılı takip eden bütçe yılı başından 

itibaren ise bina vergisi mükellefiyeti başlar. Bu durumun sebebi ise, üzerine bina yapılan 

arsanın değerinin, binanın vergi değeri içinde de yer almasıdır. 

3239 Sayılı Kanun ile son halini alan Emlak Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 

son fıkrasına göre, emlak vergisinin konusuna giren gayrimenkullerin devir ve ferağından 

önce vergi ilişiği (emlak vergisi borcunun olup olmadığı) aranılmamaktadır. Söz konusu 

fıkra hükmünde, devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin devir ve ferağın yapıldığı yıl ile 

geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergisinin ödenmesinden, devreden ve devralan 

müteselsilen sorumlu olacağı belirtilmiştir. Devralanın, ödeyeceği vergiden dolayı, 

devredene rücu hakkı saklı bulunmaktadır. 

3.3.2 Katma değer vergisi 

Ara malları ve hizmetlerin (bir önceki üretim aşamasından yapılan alışların) vergi 

matrahından düşülmesine imkan veren veya her aşamadaki katma değeri vergileyen bir 

yazılı muamele vergisi türüdür (Anonim 2015). 
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Katma değer, basit bir tarifle; belirli bir üretim aşamasında belirli bir mal için yapılan 

faktör ödemelerinin (ücret, faiz, kar, rant) toplamıdır. Bir başka ifadeyle belirli bir üretim 

aşamasındaki bir firmanın satışları ile bir önceki aşamalardan yapılan alışlar arasındaki 

farktır. Bir ekonomide bütün firmaların meydana getirdiği katma değerler toplanırsa, o 

ülkedeki gayrisafi milli hasıla bulunmuş olur. Katma değer vergisinin türleri firmaların 

üretim esnasında kullandığı sabit varlıkların tabi olacağı işleme göre üç şekilde ortaya 

çıkar. Katma değerin bir firmanın satışlarından bir önceki aşamadan alışların düşülmesi 

ile bulunduğu belirtmiştir. Eğer sabit varlıkların maliyeti alındığı dönemde satışlardan 

düşülürse tüketim tipi katma değer vergisi ortaya çıkar. 

Sabit varlıkların toplam maliyeti yerine amortismanın satışlardan düşülmesine imkan 

verilirse, gelir tipi katma değer vergisi; sabit varlıkların ne maliyetinin ne de 

amortismanın satışlarından düşülmesine imkan vermeyen vergi türüne de gayrisafi milli 

hasıla tipi katma değer vergisi denilir. 

En kolay ve yaygın olan katma değer vergisi türü, tüketim tipi olanıdır. Zira bu KDV türü, 

ekonominin tamamı düşünülürse sadece tüketim mallarını vergilendirdiğinden perakende 

satış vergisinden farksızdır. Gelir tipi katma değer vergisinin matrahı ise gelir vergisi 

matrahı ile aynıdır. 

Vergi hesaplanırken ise genellikle iki usul (metot) uygulanır. Bunlardan birincisi, 

verginin doğrudan doğruya katma değer üzerinden hesaplanmasıdır. Katma değer ya 

faktör ödemeleri toplanarak (toplama) ya da satışlardan alışlar düşülerek (çıkartma) 

bulunduğuna göre, bu usul genellikle toplama metodu ve çıkartma metodu diye ikiye 

ayrılır. İkinci usul vergi mahsubu metodudur. Bu metotta, satış üzerinden ödenen 

vergilerden alış üzerinden ödenen vergiler düşürülür. Geriye kalan vergi, o aşamada 

ödenecek olan vergidir. 

Katma Değer Vergisi 1.1.1985 tarihinden itibaren 3065 sayılı kanunla Türk vergi 

sistemine girmiştir. Gelir vergisinden sonra Türkiye’nin ikinci büyük vergisidir. Vergi, 

esas itibariyle tüketim tipi katma değer vergisidir. Vergi konusunu, gelir ve kurumlar 
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vergisi mükelleflerinin ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde 

yaptıkları teslimler ve hizmetler teşkil etmektedir. 

İhracat, deniz, hava ve denizyolu araçları, transit taşımacılık vergiden istisna edilmiştir. 

Ayrıca sosyal ve asgari amaçlarla belirli faaliyetler vergi dışı bırakılmıştır. Verginin genel 

nispeti % 10’dur. Mükellefler işlemleri (teslimi, hizmet ifası) üzerinden hesaplanan 

Katma Değer Vergisinden, aynı dönemde kendilerine yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin 

belgelerdeki Katma Değer Vergisini indirerek varsa farklı dönemi (1 veya 3 ay) takip 

eden belli sürede vergi dairesine öderler. 

3.3.3 Gelir vergisi 

Gerçek kişilerin genellikle bir yıl içinde çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelir ve 

kazançlardan alınan bir vergidir. Gelişmiş ülkelerde hazinenin en büyük gelir kaynağı 

durumundadır. Gelir vergisinin konusu vergilendirme dönemi içerisinde kişinin çeşitli 

kaynaklardan elde ettiği gelirlerin toplamıdır. Ancak gelir dar ve geniş anlamda ele 

alınabilir. Sermayedeki değer artışlarının dikkate alınmayıp yalnızca akım şeklindeki 

gelirlerin kapsanması durumunda dar anlamda gelir söz konusudur. Aksine akım 

şeklindeki gelirlerle birlikte sermaye değerindeki artışlar da vergi yükümlülüğü 

kapsamına alınmışsa burada geniş anlamda gelir tanımı yapılmış olmaktadır. Ancak 

çağdaş uygulamada dar anlamda gelir esas alınmaktadır. Sermayenin değerindeki artışlar 

ayrıca bir sermaye kazançları vergisine konu olmaktadır. Bireyin gelirleri toplamına 

genellikle artan oranlı bir vergi tarifesi uygulanır.  

Gelir vergisi aynı zamanda şahsileştirme prensibine göre alınan vergilerdendir. Bu ise 

verginin sübjektifleştirilmesi ya da yükümlünün ödeme gücüne göre alınması demektir. 

Verginin şahsileştirilmesini sağlayan bazı hususlar şunlardır: (i) Gelir arttıkça vergi 

oranın da büyümesi yani verginin artan oranlı biçimde uygulanması, (ii) Asgari geçim 

düzeyindeki gelirin gelir vergisi dışında tutulması, (iii) Vergileme biriminin, genellikle 

fert değil aile kabul edilmesi gibi. Buna uygun olarak da eş, çocuklar ve bakılmakla 

yükümlü kimseler için belirli bir kısım gelir vergi dışında tutulmaktadır.  
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Gelir vergisi, dolaylı vergilerden farklı olarak, doğrudan doğruya bireyler üzerine 

konulduğu için, hiç değilse kısa dönemlerde yansıtılması güç olan bir vergi türüdür. 

Bunun bir istisnası belki ücretler üzerindeki gelir vergisi olabilir. Çünkü bunlar kısa 

dönemde de yansıtılabilirler. Gelir vergisi ilke olarak mükellefin beyanına ve gerçek 

gelirin belirlenmesine göre tarh edilir. Bununla birlikte verginin götürü usule göre 

hesaplandığı durumlar da vardır. Ayrıca ilke olarak vergi, yükümlü tarafından vergi 

dairesine ödenmekle birlikte bazı durumlarda kaynakta kesme (stopaj) yöntemiyle tahsil 

edilebilir. Bu durumda vergi, maaş veya ücret ödemesi sırasında işveren tarafından 

kesilerek vergi dairesine ödenir.  

Gelir vergisini doğuran kazançlar aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır: 

- Ticari Kazanç: Gelir Vergisi Kanununa göre (GVK m.37) “her türlü ticari ve sınai 

faaliyetlerden doğan” kazançlar ticari kazanç kabul edilir. Kolektif ortaklıklarda 

ortakların, adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklarda komandite 

ortakların, kardan aldıkları paylar da şahsi ticari kazanç niteliğindedir. Bunun gibi, maden 

ve taş ocakları işletmeciliği, özel okul ve hastane işletilmesi, gayrimenkul alım satım 

işleri, menkul değer alım satımı da ticari kazancın kapsamına girer. Sağlanan 

kazançlardan, ticari kazancın sürdürülmesi için yapılan genel giderler indirilerek safi 

ticari kazançlar hesaplanır. Ticari kazançlar gerçek (bilanço ve işletme hesabı esası) veya 

götürü usullere göre vergilendirilir.  

- Değer Artış Kazancı: Değer artış kazançları 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 

80’inci maddesinde sayılmaktadır. Buna göre değer artış kazançları, aşağıda yazılı mal 

ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlardır: 

 Karşılıksız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan 

fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye 

piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, 

 Gelir Vergisi Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde 

yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 
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 Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî 

mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 

 Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 

 Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından 

doğan kazançlar, 

 İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) Gelir Vergisi 

Kanunun 70’inci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde 

yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları 

gayrimenkuller dâhil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden 

çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla 

tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır). 

Yukarıdaki maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların 

satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, 

devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder. Bir takvim 

yılında elde edilen değer artış kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, değer artış kazancı istisnası 2014 yılı 

için 9.700 TL’dir. 

Faaliyetine devam eden ticarî bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya 

ticarî işletmeye dahil amortismana tâbi iktisadî kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların 

elden çıkarılmasından doğan kazançlar ticarî kazanç sayılır ve bunlara ticarî kazanç 

hakkındaki hükümler uygulanır. 

3.3.4 Kurumlar vergisi 

Devlete ödenen vergiler arasında yer alan kurumlar vergisi, Kurumlar Vergisi Kanunu 

kapsamında düzenlenmiştir. Kanuna göre kooperatifler sermaye şirketleri gibi kuruluşlar 

söz konusu vergiyi ödemekle yükümlüdür.  
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Verginin konusu KVK birinci maddede açıklanmıştır buna göre; aşağıda sayılan 

kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir: 

 Sermaye şirketleri. 

 Kooperatifler. 

 İktisadî kamu kuruluşları. 

   Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler. 

 İş ortaklıkları. 

Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur. 

Kanunda sermaye şirketleri, kooperatifler ve iktisadi kamu kurumları gibi kavramlar 

aşağıdaki gibi açıklanmıştır:  

Sermaye şirketleri: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 

göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler 

ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Bu Kanunun uygulanmasında, 

Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer 

yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır. 

Kooperatifler: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa veya özel 

kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifleri ifade 

eder. 

İktisadî kamu kuruluşları: Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu 

idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve 

ikinci fıkralar dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler iktisadî kamu kuruluşudur. 

Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, bu maddenin 

birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler, iktisadî kamu 

kuruluşu gibi değerlendirilir. 
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Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler: Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup 

faaliyetleri devamlı bulunan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, 

sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların 

iktisadî işletmeleridir. Bu Kanunun uygulanmasında sendikalar dernek; cemaatler ise 

vakıf sayılır. 

İktisadî kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmelerin kazanç amacı 

gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel 

kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin 

veya iş yerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerini etkilemez. Mal veya hizmet bedelinin 

sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına 

tahsis edilmesi bunların iktisadî niteliğini değiştirmez. 

İş ortaklıkları: Yukarıdaki fıkralarda yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs 

ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek 

ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis 

edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır. Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması 

mükellefiyetlerini etkilemez. 

KVK açısından mükellefiyeti tanımlayan ikinci maddenin kavramsal içeriği yukarıda 

verilmiştir. Bu maddeye göre sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, 

yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı işletmeler, dernek 

ve vakıfların iktisadi kuruluşları ve iş ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefi olarak 

belirlenmiştir. Bu bağlamda yukarıda sayılan işletmelerin gayrimenkul alım satım 

işlemleri yapması durumunda kurumlar vergisi ödemesi gerekeceği ifade edilebilir.  

3.3.5 Damga vergisi ve harç 

Damga vergisinin kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar damga vergisine tabidir. 

(1) sayılı tabloda yer almayan kağıtlar damga vergisine tabi değildir.  Kağıt kavramı 

yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak sureti ile düzenlenen ve 
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herhangi bir hususu ispat ve belli etmek için ibraz edilecek belgeleri ifade eder. Diğer bir 

anlatımla; (i) ibraz edilebilir olması gerekmektedir ve (ii) imzalanabilir ya da imza yerine 

geçen ibareler olacaktır gibi hüküm içerecektir. Burada da ifade edildiği üzere 

gayrimenkul alım satımlarında kanunun emrettiği oranlarda damga vergisi ve harçların 

ödenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

Damga vergisinin mükellefi o kağıtları imzalayandır. İmza atan taraflardan biri muaf veya 

resmi daire ise damga vergisinin mükellefi diğer kişi olacaktır. Damga vergisine konu 

olan sözleşme kaç nüsha hazırlanırsa o kadar damga vergisi ödenir (Suret veya fotokopi 

damga vergisine tabi değildir).  İdareye sözleşmeyi ibraz eden damga vergisini ödemekle 

yükümlüdür (Damga vergisine konu olan sözleşmenin aslı kimde ise dava hakkı 

onundur). Bir sözleşme Anonim Şirket ve şahıs arasında yapılmışsa Anonim Şirket 

damga vergisi mükellefi olduğu için Vergi Dairesi Anonim Şirketi kabul eder. 

Yurt dışında imzalanan kağıdın hükmü yurt içinde uygulanıp faydalandırılırsa bu işlem 

damga vergisinde tabidir. 

Damga vergisi iki şekilde ödenir. Nispi şekilde binde 8,25 ve maktu şekilde ise 30,00 TL 

olarak uygulanmaktadır. Sözleşmede değer yoksa damga vergisi maktu alınır, değer varsa 

nispi alınır. Damga vergisi; basılı damga konulması, makbuz şeklinde ya da istihkaktan 

mahsup edilerek ödenir. Bu oranlar gayrimenkul alım satımlarında da söz konusudur. 

24’üncü maddeye istinaden vergiye tabi kağıtların damga vergisi hiç ödenmemiş veya 

eksik ödenmişse imzalayanlar bu vergiden müteselsilen sorumludur. Yurt dışında 

imzalanan sözleşmeler, Türkiye’de ibraz edilirse damga vergisi Türkiye’de ödenir. 

Bu Kanuna ekli 2 sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisinden müstesnadır. Harç bazı 

yönlerden vergiye benzemekle beraber birçok noktada vergiden ayrı özellikler 

taşımaktadır. Harçlar fiyatlar ve vergiler arasında yer alan bir kamu geliridir. Harca konu 

teşkil eden hizmetler sadece devlet tarafından üretilmektir. Böylece harç bazı kamu 

kuruluşlarının sundukları kamusal hizmetlerden yararlananların bu yararların belli olarak 

ödedikleri karşılıklardır. Harç ödeme için belli bir hizmetten yararlanmak yeterlidir. 

Vergi ile harç arasındaki benzer ve farklı noktalar şöylece sıralanabilir: 
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-    Harçlar da vergiler gibi zorunlu olarak ödenirler. Nitekim Anayasa’nın 73’üncü 

maddesinde “Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, 

değiştirilir veya kaldırılır” hükmü yer almaktadır. 

-   Vergiler karşılıksız olduğu halde, harçlar karşılıklıdırlar. Yanı harçlarda belirli bir 

hizmet bedeli özelliği vardır. Ancak bu karşılık, sunulan hizmetin bedelinin tamamı 

şeklinde değildir.   

Harçlar için ülkemizden pek çok örnekler verilebilir. Örneğin; pasaport hizmetlerinden 

yararlananların ödedikleri Pasaport Harcı, üniversite öğrencilerinin ödediği Öğrenim 

Harcı, yargı hizmetinden yararlanmak isteyenlerin dava açarken ödedikleri Mahkeme 

Harcı, gayrimenkul malı satın alanların satın aldıkları bu gayrimenkulü tapu siciline tescil 

ettirdiklerinde ödedikleri Tapu Harcı, belediyelerin sundukları bazı hizmetler için 

aldıkları harçlar (Temizleme ve Aydınlatma Harcı, İşgal Harcı, Çalışma Ruhsatı Harcı, 

Bina İnşaat Harcı) bu arada sayılabilir. 

3.4 Vergi kayıp ve kaçağı 

Vergi kayıp ve kaçağı vergiye karşı koyma davranışının sonucu olarak ortaya çıkmış bir 

olgudur. Vergi kayıp ve kaçaklarını bireysel ya da topluca kamu gücüne karşı baskı 

oluşturarak vergi kanunlarını etkilemek, hukuksal yollarla daha az vergi ödemek 

(vergiden kaçınma), doğrudan doğruya vergi kanunlarına karşı gelmek (vergi kaçakçılığı) 

ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı devrelerde toplumsal ayaklanmalar sonucu vb. 

şekillerde görmek mümkündür. Ancak belirtmek gerekir ki her vergi kayıp ve kaçağı 

vergiye olan tepkilerden meydana gelmez. Örneğin, bir devletin mükelleflerine 

kanunlarla yaptıkları faaliyetlere dair bir takım istisna ve muafiyetler tanıyarak bir miktar 

vergi gelirinden vazgeçmesi ya da meydana gelen bir doğal afet sonucu bir bölgeye veya 

sektöre yönelik vergi alınmayacağına dair düzenlemeler de vergi kayıpları içerisinde yer 

alabilir (Çomaklı 2008). 

Kaçakçılık, vergi davranış biçimleri içinde en tehlikelisini oluşturmakta ve her 

ekonomide, az veya çok bulunmaktadır. Bu yüzden kaçakçılığın sonuçlarının incelenmesi 

ve neden tespit edilmesi gerektiğinin önemi vurgulanmalıdır. Vergi kaçakçılığı evrensel 
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bir olgudur. Yani, vergilendirmenin olduğu her yerde vergi kaçakçılığı vardır. Kanuna 

aykırı ve kasıtlı olarak verginin yükümlülüğünden ve ödenmesinden kaçışı ifade eder. Bu 

durum başarılı bir vergi politikası oluşturmaya yönelik çabaları zedeleyici bir etkendir. 

Bu durumda vergiye bir “tam kamusal yatırım” demek mümkündür. Çünkü devlet elde 

etmeyi düşündüğü ekonomik bir değer hedeflemektedir. Devlet yapacağı bu yatırım için 

iyi bir fabrika kurmalı ve çalıştıracağı kişiler ile hedefi olan pazarı sağlıklı ve adaletli 

olarak tespit etmelidir. Burada Adam Smith’in vergileme prensiplerini dikkate almak 

yerinde olacaktır. Buna göre; adalet, kesinlik, uygunluk ve iktisadilik ilkeleri optimal bir 

vergi sistemi ihdas edilirken göz önüne alınmalıdır. Ancak değişen ve gelişen dünyada 

kayıt dışılıkla mücadelede etkin bir sosyal ve siyasal iradenin muhakkak yer alması 

gerekliliği izahtan varestedir.  

Ekonomik, hukuksal, siyasal ve mali sistemler değişip geliştikçe vergilemeye karşı olan 

bakış açısı da muhakkak değişecektir. Günümüzde vergi (özellikle az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde) ne devlete sosyal katkı payı ne bir hizmet bedeli ne milli bir 

görev ve ne de toplum bilincinden dolayı ödenmektedir. Vergi kanunun emrettiği bir 

ödeme olduğu için özel kesimden kamu kesimine zorla aktarılan iktisadi değerler olarak 

ifade edilebilir.  

Vergi kaybı her şeyden önce hukuki bir terimdir ve 2013 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 

341’inci maddesinde; “vergi zıyaı” başlığı ile tanımlanmıştır. Bu tanım anılan maddenin 

ilk fıkrasında, mükellef veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında 

yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi nedeniyle, verginin zamanında tahakkuk 

ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi olarak yapılmıştır (Candan 2004).  

Bir ülkede fatura ve kayıt düzenin sağlam ve yaygın bir kullanım alanına 

kavuşturulmamış olması, ekonominin fayda sağlayan işlemlerde alıcı ve satıcı arasında 

karşılıklı menfaatin bulunması ve bu yüzden kontrol mekanizmasının oluşturulmaması, 

vergi idaresinin yeterli inceleme ve denetim elaman ve araç gerecinin olmayışı, vergi 

kaçakçılığı kavramını doğurmaktadır. Bu kavram mükelleflerin, vergi vermediğini veya 

mümkün olduğu kadar az vermeye çalıştığını ifade etmektedir. Bu durum, 
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vergilendirmeden doğan kamu hukuku ilişkisinin pasif tarafını oluşturan vergi 

borçlusunun muhtelif çarelere başvurmaları ile kendini gösterir. 

Genel olarak, vergi kaçağı, vergi konusu olması gereken bir faaliyet ya da kaynağın, vergi 

dışı bırakılması nedeniyle ya da vergi kaçırmak saiki ile vergi idaresinin bilgi alanı dışına 

çıkarılmasına yönelik tüm faaliyetler sonucu ödenmesi gereken verginin ödenmemesi 

şeklinde tanımlanabilir. 

3.5 Vazgeçilen Vergi, Vergi Kayıpları ve Özendirici Vergi Önlemleri 

Kamu harcamalarının finansmanı için gelir kaynağı olan vergi, yükümlülük doğurucu 

olay olarak nitelendirdiğimiz fiil ve davranışları gösteren bütün fert ve işletmelerden 

alınır. Diğer bir deyişle, vergi genel bir yükümlülük olarak getirilmiştir. Günümüzde 

vergilerden devlete gelir sağlama, ekonomik istikrarı gerçekleştirme amaçları dışında 

kalkınma çabalarına hız kazandırılması uğrunda da etkin bir araç olarak yararlanılmak 

istenmektedir. 

Türkiye’de vergi sitemine bakıldığında özellikle 1980 sonrasın ekonomik ve sosyal 

politikalar doğrultusunda önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin, döviz girdisini 

özendirmek, sermayenin tabana yayılmasını sağlamak ve sermaye piyasasını geliştirmek, 

yatırımları artırmak, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldırmak gibi 

amaçlarla çeşitli istisna, muafiyet, indirim ve düşük oranlı vergi uygulamaları 

getirilmiştir. Doğal olarak, istisna, muafiyet, indirim ve düşük oran uygulaması, kanun 

koyucunun bilerek almaktan vazgeçtiği vergi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum 

konsolide bütçe gelirlerinde bir azalışa neden olmakta ve beklenen artışı sağlayamadığı 

dikkati çekmektedir.  

Vergi kaybı, bir üst kavram olarak ele alındığında hem vergi kaybını hem de vergi 

kaçağını ifade etmektedir. Geniş anlamda vergi kaybı bir ülkede var olan mali kanunlar 

çerçevesinde doğan ve/veya doğması gereken vergi alacağının çeşitli neden ve 

gerekçelerle hazineye intikal etmemiş, ettirilmemiş ve/veya da edememiş olması 
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anlamına gelmektedir. Burada, aslında Hazineye intikal etmesi gereken paranın hazine 

dışında kalmasının hangi nedene ve/veya gerekçeye dayandığı değil, paranın hazine 

dışında kalmış olması önemlidir. Aslında geniş anlamda kayıp, düzenleme, uygulama, 

yargılama boşluk ve/veya da aksaklıklardan yararlanmak suretiyle kapsam dışına çıkma 

sonucu oluşan hazineye intikal etmeme anlamına gelmektedir (Karakoç 2004).  

Vergiden kaçınma genel ifade ile mükelleflerin herhangi bir kasıt ve kötü niyetleri 

olmamasına rağmen, yasadan doğan yükümlülüklerini ihmal ve hata sonucu yerine 

getirmemeleridir. Vergiden kaçınma, genellikle yasalardaki boşluklardan yararlanılması 

ya da yasa hükmünün asıl amaç dışında kullanılması suretiyle meydana gelmektedir 

(Doğanyiğit 2004). Mükellefler vergi kanunlarına aykırı hareket etmeden de, bir suç teşkil 

edecek harekette bulunmadan da vergiden kaçabilir. Vergiden kaçınma vergi 

mükelleflerinin, vergi matrahını azaltma, yok etme şekline verdikleri tepkilerdir 

(Kalenderoğlu 2006). 

Vergi kaçakçılığı ise dar anlamı ile “vergi kanunlarına aykırı davranmak ve kanunları 

uygulamakla görevli bulunan idarenin aldığı önlemlere karşı gelmek suretiyle ya da az 

vergi ödemek” şeklinde olabilmektedir. Başka bir tanımla vergi kaçakçılığı, işletmenin 

ödeyeceği vergiyi azaltmaya imkân veren, vergi baskısına karşı vergi kanunlarına aykırı 

hareketlerdir. Vergi kaçırma, ekonomik faaliyetlerde bulunan mükelleflerin vergi 

dairelerine kayıtlı olmamaları veya kayıtlı olup da yasalara göre bireylerin veya tüzel 

kişilerin ödemekle yükümlü oldukları vergi gelirlerini, sahte faturalarla veya çeşitli 

muhasebe oyunları ile vergiye esas belgelerin kasıtlı şekilde ortadan kaldırılması sonucu 

kayıtlarına yansıtmamaları veya eksik oluşturmaları anlamına gelmektedir (Tecim 2008). 

Vergi kaçırma, vergi kanunlarında öngörülen kurallara bilinçli ve kasıtlı olarak 

uyulmamasının neticesidir. 

Uzun yıllardan beri ülkemizde ekonomik işlemlerin yarıdan fazlasının kayıt dışı 

gerçekleştiğine dair haberler yayınlanmaktadır. Daha çok Maliye Bakanlığı kaynaklı bu 

haberlerin dayanağının, vergi inceleme elemanlarının yıllık vergi inceleme icmal 

tablolarında gösterdikleri matrah farkı oranları olduğu bilinmektedir. Vergi incelemeleri 

sonucunda tespit edilen matrah farklarının incelenen matrahlara oranının, ülke 
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ekonomisine endekslenmesi suretiyle bulunan kayıt dışı oranının sağlıklı ölçümlere 

dayandığı söylenemezse de, ülkemizde pek çok ekonomik işlemin ya kısmen veya 

tamamen kayıt dışında kaldığı bilinmektedir. 

Kayıt dışı ile mücadele, mevcut yük ve mükellefiyetlerin daha geniş bir taban tarafından 

paylaşılacağı, haksız rekabeti önleyeceği için kayıt altındaki işletmeler tarafından da 

desteklenmektedir. Ancak bu mücadelenin etkili olması, yapısal tedbir ve politikaların bir 

bütünlük içerisinde, birbirini tamamlayan parçaların dinamik bir süreç yönetimi altında 

uygulanması ile mümkündür. Aksi halde haksız rekabet, süreci kayıt dışılıktan yana 

çalışmaya zorlamakta olduğundan, mücadelenin başarısız olması halinde kayıt altında 

kalmanın maliyet ve riskinin artarak, kayıt altındaki işletmelere ek yükler getireceği 

tepkilerine yol açılmaktadır (Kutsal 2014). 

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye, 1950’li yıllardan bu yana yaşanan hızlı 

sanayileşmenin bir sonucu olarak, geniş kapsamlı bir kentleşme sürecinden geçmektedir. 

Nüfusun artması ve kırsal bölgelerden kentsel bölgelere göç hareketi, şehirlerin hızla 

büyümelerinde etkin rol oynamıştır. Gayrimenkul Piyasasında Ortaya Çıkan Eğilimler 

Araştırması’nın sonuçlarına göre İstanbul, bütün Avrupa şehirleri arasındaki en cazip 

üçüncü gayrimenkul yatırım piyasasıdır (Anonim 2010). Gayrimenkul sektörü son 

yıllarda hızla gelişmektedir. Banka faizlerinin düşmesi, bankaların kredi olanaklarının 

artması ve konut finansman sisteminin sisteme dâhil olması ile birlikte, gayrimenkul alım 

satımı son yıllarda en hareketli dönemini yaşamaktadır.  

Gayrimenkul sektörü son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler sayesinde hali hazırda çok 

büyük bir ivme kazanmış durumdadır. Makro ekonomik dengelerin gidişatı, Türkiye’nin 

istikrarlı yapısı ve hayata geçirilen konut finansman (mortagage) sistemi sayesinde, 

projelerde ciddi bir artış gözlenmekte ve bu projelere her gün yenileri eklenmektedir. 

Uygun faiz ve vadenin sağlanmasıyla, daha önce konut sahibi olmayı erteleyen ihtiyaç 

sahiplerinin de konut edinmek isteyecekleri aşikârdır. 

Son yıllarda gayrimenkul ve inşaat sektöründeki bütün bu olumlu gelişmelere rağmen 

gayrimenkul sektörü ve bu sektörün amiral gemisi konumundaki inşaat sektöründeki 
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kayıt dışılık başlı başına bir sorun olmaktan çıkarılamamıştır. Maliye Bakanlığı son 

yıllarda kayıt dışıyla mücadeleye dair ciddi çalışmalar yapmakta ve yapılan çalışmalardan 

gayrimenkul ve inşaat sektörü de nasibini almaktadır.  

Gayrimenkul alım satımlarında ve bunun yanı sıra inşaat sektöründe kayıt dışılığın olduğu 

ve bunun sonucunda vergi kayıp ve kaçağının oluştuğu her kesimin malumudur. 

Gayrimenkul alım ve satımlarında tapuda gösterilen alış ve satış değerinin gerçek 

işlemdeki alış ve satış değerinden çok düşük olduğu, tapu devirlerinde baz alınan 

gayrimenkulün emlak vergisi değerinin belediyelerce Emlak Vergisi gelirlerinin kolay 

toplanabilmesi için çok düşük belirlendiği görülmektedir. Bunun yanında gayrimenkul 

sektöründe faaliyet gösteren birçok kişi kayıtdışı çalışmakta ve gayrimenkul sektöründe 

yap-satçı ve müteahhit olarak bilinen kişilerin sayıları gün geçtikçe artmaktadır. 

3.6 Gayrimenkul Satışlarına İlişkin Piyasa Uygulamalarının Yol Açtığı Kayıtdışılık 

Gayrimenkul alım satımlarında vergi kayıp ve kaçağının teme nedenleri arasında sektörde 

faaliyet gösteren emlakçı, yap-satçı ve müteahhitlerin önemli bir kısmının kayıt dışı 

çalışması bulunmaktadır. Gayrimenkul sektörünün geliştiği son yıllarda ülkemizde 

emlakçı ve müteahhit enflasyonu yaşanmaktadır. Günlük sohbet ve konuşmalarda bu 

durum sık sık gündeme gelmekte ve çok karlı bir iş olmasından dolayı da herkes bu 

sektöre girmenin çabası içine girmektedir. Bu konu hem oluşturduğu vergi kayıp ve 

kaçağı yönünden devletin büyük bir gelir kaybına uğramasına yol açmakta, hem de 

sektörde resmi olarak (vergi dairesine, ticaret odasına, meslek kuruluş ve odalarına 

kayıtlı) çalışan emlakçı, müteahhit ve yap-satçı olarak çalışanları mağdur etmektedir. 

Zaman zaman çeşitli basın organlarında bu konu ile alakalı haberler çıkmakta ve konu 

sürekli gündeme gelmektedir.  

Gayrimenkul sektöründeki kayıt dışılık bu sektörün temsilci ve üyelerini de rahatsız 

etmektedir. Trabzon İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ayhan TAFLAN bir 

konuşmasında kayıt dışı sorununun inşaat sektörüne olduğu kadar ülke ekonomisine de 

büyük zararlar verdiğini belirtmiştir. Ülke ekonomisinin lokomotifi olan inşaat 

sektöründe emeği geçen kayıtlı esnaf ve sanatkârın önünün açılması isteniyorsa bu işi 
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kayıtsız yapanlara ilgili kurumlarca cezai yaptırımların uygulanması gerektiğini 

kaydetmiştir. Yine aynı konu ile alakalı olarak Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı 

Burhan Coşkun; üyelerini işyerinde ziyaretlerinde şikâyet olarak en fazla işsizlik, yüksek 

vergiler, kayıt dışı faaliyet gösteren emlakçılarla mücadele konusunun gündeme geldiğini 

belirtmektedir. Adana’da 300 civarında kayıtlı emlakçının olduğunu, bunun iki katı 

emlakçının da kayıt dışı korsan faaliyet gösterdiğini ve kayıtlı esnafa zarar verdiğine 

değinmiştir. Coşkun; “korsan emlakçı vurgun yapsa, dürüst esnafın adı kötüye çıkacak. 

Devletimiz, kayıt dışı çalışan, korsan emlakçılar ile daha sıkı mücadele etmeli. 

Yetkililerimiz, sicil kaydı bulunan, odasına kayıtlı, aidatını ve vergisini ödeyen 

esnafımıza yardımcı olmalıdır” demiştir.  

Sektördeki kayıt dışılığın boyutlarını ise İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Sabri Ateş 

açıklamıştır. Ateş Türkiye’de emlakçılıktan, aileleri hariç yaklaşık 500 bin kişinin ekmek 

yediğini, buradaki büyük bir çarpıklığın ise “Türkiye’de 400-500 bin kişinin bu işi 

yapmasına rağmen, bunların üçte birinin, yani sadece 125-150 bininin vergi dairesine 

kaydı olduğunu gerisinin ise kayıt dışı çalıştığını” söylemiştir. Sabri Ateş; “Evinden bile 

bu işi yapan var. Emlakçı arkadaşlar kan ağlıyor. Kayıt dışı alım-satımlardan dertliyiz” 

demiştir (Anonim 2012). 

Gayrimenkul sektöründe vergi kayıp-kaçağına neden olan en yaygın ve piyasa şartlarında 

en çok rastlanılan yöntem, hâsılatın bir kısmını gizlemek ya da sahte fatura kullanmak 

yoluyla maliyetlerin artırılmasıdır. Bu yöntemde satılan konut, arsa, arazi ve tarlaların, 

tapuda resmi satış işlemleri yapılırken, satış bedelleri emlak vergisi değerinden 

gösterilerek gerçek satış bedeli gizlenmektedir. Bu işlemi yapan mükellef yıllık 

beyanname verirken satılan gayrimenkulleri ya tapu bedeli üzerinden ya da satış bedelinin 

çok altında bir bedel üzerinden beyan ederek satış hâsılatının büyük bir kısmını 

gizlemektedir. İnşaat ve yap-sat sektöründe ise maliyetleri artırmak ya da satışlarda fatura 

düzenlenirken satış bedelinin altında belge düzenlemek kullanılan yaygın yöntemdir. 

http://www.haberler.gen.al/konu/emlakcilar/
http://www.haberler.gen.al/konu/kayit-disi-faaliyet/
http://www.haberler.gen.al/konu/emlakcilar/
http://www.haberler.gen.al/konu/kayit-disi/
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3.7 Özel Yapı Ortaklığı 

Özel Yapı Ortaklığı olarak adlandırılan inşaat yapım faaliyeti, eskiden beri devam eden 

ancak son dönemde hızla yaygınlaşan bir yapılaşma modeli olarak yerini almaktadır. 

Nüfusun hızla artması ve bu sebeple konutlara olan talebin yükselmesi sebebiyle inşaat 

sektöründeki konut arzına yönelik bu tür inşaat faaliyetlerine sıkça rastlamak 

mümkündür. 

Özel yapı ortaklığı adı verilen sistemde müteahhit kavramının dışında bu tür inşaat 

faaliyetlerini yürüten şahıslar, yaptığı inşaatı “Özel Yapı Ortaklığı” kendi işini ise “İnşaat 

Organizatörlüğü / Operatörlüğü / Koordinatörlüğü” olarak ifade etmektedir. Ancak bu 

şahıslar çoğunlukla mesleği inşaat mühendisliği veya mimarlık olan ve hâlihazırda kat 

karşılığı inşaat işleri yapan müteahhitler olarak da dikkati çekmektedir. Bu şahıslar sadece 

konut sahibi olmak isteyen kişileri bir araya getirdiklerini, yapılan inşaatı koordine 

ettiklerini, bilinen anlamda müteahhitlik faaliyetinde bulunmadıklarını ve koordinasyon 

veya organizasyon işi karşılığında ücret veya komisyon aldıklarını iddia etmektedirler. 

Bunlar bir yandan resmi olarak müteahhitlik faaliyeti yaparken diğer yandan bu 

faaliyetlerinin bir kısmını da özel yapı ortaklığı adı altında kayıt dışı bir zemine 

taşımışlardır. 

Vergi kanunlarında “Özel Yapı Ortaklığı” veya “İnşaat Organizatörlüğü / Operatörlüğü / 

Koordinatörlüğü” kavramlarına ilişkin hiçbir düzenleme bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Diğer hukuk dallarında da bu konuda bir tanımlama ve düzenleme bulunmadığından 

öncelikle sözü edilen kavramlarda yapılan işin niteliğini belirlemek gerekecektir. 

Özel yapı ortaklıkları, sadece kat karşılığı olarak yapılan inşaat işlerinde ortaya 

çıkmaktadır. Bu uygulamada, öncelikle arsa sahibi (malik) ile inşaatı yapacak kişi 

(müteahhit) anlaşmakta ve müteahhit malike arsası karşılığında inşaatın bağımsız 

bölümlerinden (daire-dükkân-garaj) pay vermeyi taahhüt etmektedir. Aslında bu tür 

inşaat taahhüt (müteahhitlik) işlerine kısaca “Kat Karşılığı Arsa” uygulaması demek 

gerekmektedir.  
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Müteahhitlik faaliyeti yürüten ama çoğu zaman kendilerini işin organizatörü olarak 

tanımlayan şahıslar tarafından gerçekleştirilen inşaat faaliyetine başlanmadan taraflar 

kendi aralarında Yargıtay kararları doğrultusunda noter aracılığıyla bir sözleşme yapmak 

zorundadırlar. Bu bağlamda malik ile müteahhit arasında noterde bu iş için “Düzenleme 

Şeklinde Taşınmaz Mal Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” 

düzenlenmektedir. 

Kendilerini organizatör olarak tanımlayan söz konusu şahıslar, arsa sahibiyle yapmış 

oldukları sözleşmeden sonra, inşa edilmesi düşünülen binanın kendi tasarrufuna 

bırakılacak bağımsız bölümleri için dışarıdan tedarik ettikleri üyelerle aralarında bir 

ortaklık sözleşmesi düzenlemektedir. Buna göre daire sahiplerinden aylık aidatlarını 

toplamakta, böylece paralar bu kişiler tarafından inşaatın yapımı için kullanılmaktadır. 

Çünkü inşaatla ilgili malzeme alımları inşaatı yapmayı taahhüt eden müteahhit/ 

organizatör tarafından yürütülmektedir. Başka bir ifade ile inşaatın yapımına ve 

organizasyonuna ilişkin her türlü işlemle (işçi ve usta temini, malzeme alımı, her türlü 

ödeme ve tahsilât, konut sahibinin yükümlülüklerine ilişkin işlemler gibi) 

müteahhit/organizatör ilgilenmektedir. 

Sisteme dâhil olan üyeler, inşaat süresince her ay yapılan harcamaları karşılamak üzere 

taksitler halinde organizatöre ödeme yapmaktadırlar. Bu haliyle bakıldığı zaman yapılan 

iş, temelden taksitli olarak daire satışı olarak görünmektedir. Ancak yapılan işlem taksitli 

satış işlemi gibi durmakla birlikte, kendisini müteahhit olarak değil organizatör olarak 

tanımlayan kişi yapmış oldukları işin inşaat müteahhitliği değil, konut sahibi olmak için 

bir araya gelmiş ve üye olarak tabir edilen kişilerin konut edinme çabalarına aracılık 

etmek ve yapılan inşaat işini organize etmek olarak izah etmektedirler. Nitekim bu işi 

yapanlar her ay yapılan harcamalar karşılığında toplanan paralardan belirli bir yüzde 

aldıklarını ve başka da bir kazançları olmadığını belirtmektedirler. 

Türk Hukuk Sistemi’nde konut sahibi olmak isteyenlerin ticari bir gaye gütmeden bir 

araya gelerek konut inşa etmelerini düzenleyen yasal hükümler zaten mevcuttur. 1163 

sayılı Kooperatifler Kanunu ile konut sahibi olmak isteyenlerden en az 7 kişi bir araya 

gelerek konut yapı kooperatifi kurmaları halinde bir takım vergi avantajlarıyla konut 
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sahibi olmaları mümkündür. Yani herhangi bir ticari gaye gütmeden konut sahibi olmanın 

yolu kooperatifleşmektir. Kooperatiflerin şartları, usul ve esasları kanun, yönetmelik ve 

tebliğlerle düzenlenmiştir. Oysa Özel Yapı Ortaklığı’nın tabi olduğu yasal bir mevzuat 

bulunmamaktadır. Kurulması için herhangi bir izne gerek yoktur. Hatta bu oluşuma 

istenilen isim mükerrer olsa dahi konulabilmektedir. Bu da özel yapı ortaklığı olarak 

adlandırılan oluşumun hiçbir yasal zemininin olmadığını göstermektedir. 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin yüksek oranda devam ettiği ülkemizde inşaat 

sektöründe zaten belgeli olarak faaliyetlerin yürütülmesinde zorluklar yaşanmaktadır. 

Bununla birlikte hukuk sistemimizde “Özel Yapı Ortaklığı”na ilişkin hiçbir düzenleme 

bulunmaması nedeniyle bu işi yapanlar resmi olarak hiçbir yere kayıt yaptırmamaktadır. 

Kayıt zorunluluğu olmayan müteahhitler herhangi bir mükellefiyet de tesis 

ettirmediklerinden elde ettikleri kazançlarını beyan etmemektedirler. Ayrıca inşaatın 

yapımı süresince kayıt dışı çalışılmasından dolayı belge alma zorunluluğu olmadığından, 

gerçekleştirilen inşaat ile ilgili hiçbir belge alınmamakta ve bu durum büyük miktarlarda 

vergi kaybına neden olmaktadır. 

3.8 Gayrimenkul Sektöründeki Farklı Katma Değer Vergisi Oranlarının Hileli 

İşlemlere Yol Açması  

Gayrimenkul alım-satımında Katma Değer Vergisi uygulaması; arsa, arazi ve işyeri 

satışlarında %18, konut satışlarında ise net kullanım alanı 150 m2‘nin altındaki konutlar 

için %1 iken, net kullanım alanı 150 m2‘nin üzerinde olan konutlar için ise %18 olarak 

tespit edilmiştir. Örneğin, satış fiyatı 100.000,00 TL olan ve net kullanım alanı 150 m2 

olan bir daire için % 1 yani 1.000,00 TL Katma Değer Vergisi ödemekte iken, net 

kullanım alanı 151 m2 olan ve aynı satış bedeline sahip bir daire için 18.000,00 TL Katma 

Değer Vergisi ödemesi gerekecektir. 

Katma Değer Vergisi Kanunu’ndaki bu uygulama piyasa koşullarında bazı hileli 

işlemlerin yapılmasına yol açmaktadır. Örneğin toplam alanı 150 metrekareden büyük 

olan bir daire satıştan önce araya inşa edilen ve sonradan kaldırılabilecek bir duvar ile 
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ikiye bölünmekte, alıcı %1’er Katma Değer Vergisi ödeyerek iki daireyi de satın almakta 

ve aldıktan sonra da aradaki duvarı kaldırarak tek daire haline getirmektedir.  

3.9 Vergiyi Doğuran Olayın Ertelenmesi 

Vergiyi doğuran olay Vergi Usul Kanunu’nun 19’uncu maddesinde tanımlanmıştır. 

Kanuna göre vergi alacağı; vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya 

hukuki durumun tekemmülü ile doğar. Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu 

teşkil eder.” Vergiyi doğuran olayın ne zaman meydana geldiğinin belirlenmesi önem arz 

etmektedir. Çünkü; kanun metninden anlaşılacağı üzere vergiyi doğuran olayın meydana 

gelmesini müteakiben idarenin de vergi alacağı doğmaktadır. Bu nedenle vergi alacağının 

tahakkuk etme zamanının doğru tespit edilememesi devletin gelir kaybına neden 

olmaktadır. Bu kayıp enflasyon oranının yüksek olduğu zamanlarda çok önemli 

miktarlarda olurken, enflasyon oranının düşük olduğu zamanlarda göreceli olarak düşük 

olmaktadır. 

Gayrimenkul sektöründe de vergiyi doğuran olayın belirlenmesinde bazı özellikli 

durumlar vardır. Buna göre gayrimenkul sektöründe vergiyi doğuran olay; satılarak 

işletmeden çekilen gayrimenkuller için vergiyi doğuran olay fatura tarihi itibari ile 

meydana gelir. Fakat Gayrimenkul teslimlerinde vergiyi doğuran olay; gayrimenkulün 

tasarruf hakkının devredildiği tarihte meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda vergiyi 

doğuran olayın, tapuda devir işleminden önce de meydana gelebileceği gayet sıradan hale 

gelmektedir. 

3.10 Gayrimenkul Değer Artış Kazancı ve Kanuni İstisna Durumu 

Gelir Vergisi Kanununun 80’inci maddesi uyarınca, bir gayrimenkulün alış tarihinden 

itibaren 5 yıl içerisinde elden çıkarılması durumunda, satıştan sağladığınız gelir değer 

artış kazancına konu olmaktadır. Bu durumun tek istisnası, gayrimenkulün miras, bağış 

vb. şekillerde bedelsiz olarak edinilmesidir. Bu şekilde edinilen mal ve hakların elden 

çıkarılmasında doğan kazançlar vergilendirilmez. 
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Değer artış kazancı, Üretici Fiyat Endeksi ile hesaplanmaktadır. Alış ve satış tarihleri 

arasında ÜFE endeks artış oranı yüzde 10 ve üzerinde olmalıdır; olmaması durumunda 

değer artış kazancına tabi olunmaz. ÜFE oranları aylık olarak yayınlandığı için, alınan ve 

satılan ayların değil bir önceki ayın ÜFE oranları kullanılmaktadır.  

Örnek hesaplama: Malikin 01.02.2010 tarihinden 120.000 TL’na satın aldığı konutu 

01.03.2014 tarihinde 200.000 TL’na satması halinde, değer artış kazancı vergisi açısından 

durumu ne olur?  

Endeks artış oranı: Konut alış tarihinde (01.02.2010) ÜFE sayısı 166,52 ve satış tarihinde 

(01.03.2014) ÜFE sayısı 232,27 olduğuna göre endeksteki artış % 39 [(232,27-

166,52)/166,52: 0,39] olarak gerçekleşmiş olup, hesaplanan artış oranı % 10’u geçtiği 

için yapılan işlemden doğan kazanç vergiye tabi olacaktır.  

Örnek durumun vergisinin hesaplanması: Alış ve satış aylarından bir önceki ayın ÜFE 

oranlarının bölümü ile alış fiyatı çarpılacaktır: 120.000*(232,57/166,52) = 167.000 TL 

Yapılan işlemden elde edilen sonuç gayrimenkulün satış fiyatından çıkartılarak matrahın 

tespiti yapılır: 200.000 – 167.959 = 32.041 (istisna öncesi değer artış kazancı). Taşınmaz 

vergilendirme işlemlerinde Gelir İdaresinin her yıl belirlediği istisna oranı, değer artış 

kazancından düşülür: Gayrimenkul değer artışı istisna tablosuna göre 2010 yılında istisna 

tutarı 7. 600 TL, 2011 yılında 8.000 TL, 2012 yılında 8.800 TL, 2013 yılında 9.400 TL, 

2014 yılında 9.700 TL ve 2015 yılında ise 10.600 TL olarak ilan edilmiştir. Satış işlemi 

2014 yılında yapıldığına göre; 32.041-9.700 = 22.341 TL olur (vergiye tabi tutar). 

Vergiye tabi tutar 22.341 TL ise aşağıda verilen vergileme sınırlarına hesaplanır: 

 10.700 TL’na kadar % 15 

 10.700 TL ile 26.000 TL (10.700 TL’na kadar % 15 uygulanacak) yüzde 20 
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 26.000 TL ile 60.000 TL arası (10.700 TL’na kadar yüzde 15 / 10.700 TL ile 26.000 TL 

arası yüzde 20 uygulanacak) yüzde 27 

 60.000 TL’nın üzeri (10.700 TL’na kadar yüzde 15 / 10.700 TL-26.000 TL arası yüzde 

20 /26.000 TL ile 60.000 TL arası yüzde 27 uygulanacak) yüzde 35 

 

Her yıl yeniden belirlenen parasal sınırlar ve vergi oranlarına göre hesaplanan 22.341 TL 

vergiye tabi tutarın vergisi 3.933 TL olur. Bulunan bu tutar, 2014 yılının Mart ayının 

1’inci gününden 25’inci günü akşamına kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan 

edilip, Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödenir.  
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4. ÇANKAYA İLÇESİNDE GAYRİMENKULLERDE VERGİ KAYIP VE 

KAÇAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Araştırmanın bu bölümünde gayrimenkul alım satımlarında meydana gelen vergi kayıp 

ve kaçağı Ankara ili Çankaya ilçesi bağlamında incelenmiş sayısal veriler derlenmiş ve 

durum tespiti yapılmaya çalışılmıştır. 

Ankara’nın en büyük merkez ilçesi, Çankaya İlçesidir. Toplam yüzölçümü 1.157 km2 ve 

toplam nüfusu 714.330 kişidir. Toplam 116 adet mahallesi ve toplam konut sayısı 333 bin 

537 adet olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumunun 2014 yılı Ekim - Aralık dönemine ait 

Konut Satış İstatistik verilerine göre; Ankara’daki 2014 yılı Ekim- Aralık dönemi toplam 

konut satış adedi 18 bin 200 adettir. Çankaya Tapu Müdürlüğü 2011-2014 döneminde 

satış-ipotek işlem verilerine göre ilçede 2011-2014 yıllarında konut kredisi kullanılarak 

satılan konut sayısı 19.172 adet olmuştur (Anonim 2014). 

Çankaya Tapu Müdürlüğü 2011-2014 yılları satış-ipotek işlem verileri incelendiğinde, 

konut kredisi kullanımının artması yanında, kullanılan kredi miktarına göre konut satış 

tutarları düşük kalması nedeni ile ortaya bir çelişki çıkmaktadır. Bu durum Vergi Daireleri 

tarafından incelemeye alınmış ve vergi ziyanının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. 

Birçok yerleşim yerinde olduğu gibi ilçede taşınmazların satışı aşamasında beyan edilen 

değerlerin, söz konusu taşınmazların gerçek piyasa değerinin altında kaldığı ve bu yolla 

önemli harç ve diğer kamu gelirleri kaybının olduğu gözlenmektedir. İlçede alım satım 

sırasında beyan edilen taşınmaz satış değerlerinin kredi tutarından çok düşük değerlerde 

olması; esasen tutarlı değerleme çalışmasının yapılmamış olması, satış harçlarının yüksek 

olması nedeniyle insanların vergiden kaçınmak istemeleri ve diğer nedenlerden ileri 

geldiği gözlenmektedir (Tanrıvermiş 2017). Kullanılan kredi taşınmazın değerinin % 75’i 

tutarında olması gerekirken bazı durumlarda neredeyse tamamını karşılamaktadır. Bu 

durum hem bankanın riskini artırmakta hem de taşınmazın olduğundan daha değerli gibi 

gözükmesine yol açtığı gözlenmektedir. 



 

 
 

45 

Çizelge 3.1 Çankaya Tapu Müdürlüğü’nde 2011 yapılan satış-ipotek işlemlerine ilişkin 

sonuçlar (Anonim 2012) 

Aylar 
Toplam İpotek 

Değeri (TL) 

“TL) 

Toplam Satış 

Değeri (TL) 

Satış-İpotek 

İşlemi (Adet) 

Aylık Yevmiye 

Toplamı (Adet) 

Nisan 85.472.575,18 38.699.113 487 4.029 

Mayıs 150.236.397,29 68.831.555 666 5.784 

Haziran 240.375.205,13 89.861.426 723 5.671 

Temmuz 160.757.926,15 44.393.103 544 5.312 

Ağustos 127.785.290,23 41.190.824 552 4.757 

Eylül 204.279.603,15 55.496.723 578 5.116 

Ekim 185.621.402,13 57.802.725 685 5.592 

Kasım 155.588.744,21 64.286.829 571 4.928 

Aralık 245.004.310,40 178.633.523 971 6.574 

Toplam 1.555.121.453,87 639.195.821,00 5.777 47.763 

İlçede 2011 yılında toplam işlem sayısı 47.763 adet olup, satış- ipotek işleminin toplam 

adedi ise 5.777 adet olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 3.1). Aynı yıl içinde konut kredisi 

toplam tutarı 1.555.121.453,87 TL iken, toplam satış değeri 639.195.821,00 TL olduğu 

görülmektedir. Taşınmaz üzerine kurulan ipotek bedelinin kullanılan kredi tutarının 

minimum 2 katı olması nedeni ile kredi tutarı yaklaşık 772.860.752,395 TL olduğu tespit 

edilmiştir. Ancak kredi tutarı satış değerinin % 75’i olduğu için (639.195.821,00) olması 

gereken kredi tutarının 479.397.776,25 TL olduğu gözlenmektedir. 2010 yılında olması 

gereken kredi tutarı ile kullanılan kredi tutarı arasındaki farkın 293.462.976,145 TL 

(772.860.752,395-479.397.776,25) olduğu tespit edilmiştir.  

2011 yılı sonuna kadar konut ediminde kişilerin daha az tapu harcı ödeyebilmek için, 

Belediyenin belirlediği rayiç değerini, satış değeri olarak beyan ettikleri gözlenmektedir. 

Kredi değeri ile satış değeri arasındaki farkın fazlalığı Vergi Daireleri tarafından fark 

edilip takip başlatılarak, vergi cezalarının uygulanmaya başlamasıyla 2012 yılı itibariyle 

konut kredisi kullanılarak yapılan satışlarda daha gerçekçi değerlerin satış değeri olarak 

beyan edildiği ve bu farkın giderek azaldığı gözlenmektedir. Çankaya Tapu 

Müdürlüğü’ne ait, 2012 yılı verileri incelendiğinde satış-ipotek işlem verilerine göre, satış 
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değerleri toplamları ile ipotek değerleri toplamlarının karşılaştırılması yapılmıştır 

(Çizelge 3.2). 

Çizelge 3.2 Çankaya’da 2012 yılında satış-ipotek işlem verilerine göre satış değerleri ile 

ipotek değerlerinin karşılaştırılması (Anonim 2012) 

Aylar 
Toplam İpotek 

Değeri (TL) 

“TL) 

Toplam Satış 

Değeri (TL) 

Satış-İpotek 

İşlemi (Adet) 

Aylık Yevmiye 

Toplamı (Adet) 

Ocak 148.560.968,18 59.897.256,15 677 5.161 

Şubat 212.065.229,30 75.829.206,41 753 5.455 

Mart 193.881.036,20 81.125.455,13 875 6.162 

Nisan 277.221.806,10 122.765.685,10 806 6.179 

Mayıs 160.539.233,20 75.738.995,42 755 6.080 

Haziran 178.639.578,20 80.630.486,11 747 6.189 

Temmuz 119.687.195,30 54.521.627,51 507 4.863 

Ağustos 124.323.813,20 63.141.708,41 503 4.613 

Eylül 99.948.204,20 50.283.552,15 466 4.468 

Ekim 136.277.859,00 62.740.833,90 572 5.203 

Kasım 96.205.720,89 46.717.182,13 299 3.576 

Aralık 119.619.022,10 53.371.488,06 433 6.162 

Toplam 1.866.969.665,87 826.763.476,48 7.393,00 64.111,00 

2012 yılı sonuna kadar konut ediminde kişilerin daha az tapu harcı ödeyebilmek için, 

Belediyenin belirlediği rayiç değerini, satış değeri olarak beyan ettikleri gözlenmektedir. 

Kredi değeri ile satış değeri arasındaki farkın fazlalığı Vergi Daireleri tarafından fark 

edilip takip başlatılarak, vergi cezalarının uygulanmaya başlamasıyla 2013 yılı itibariyle 

konut kredisi kullanılarak yapılan satışlarda daha gerçekçi değerlerin satış değeri olarak 

beyan edildiği ve bu farkın giderek azaldığı gözlenmektedir. 

2012 yılında kullanılan en yüksek kredi tutarı 100.000.000 TL, 102 adet konut satışı aynı 

anda yapılarak en yüksek Satış tutarı 50.879,60 TL iken, 2013 yılında kullanılan en düşük 

kredi tutarı 13.548,00 TL ve en düşük satış tutarı 9.333,00 TL olarak tespit edilmiştir. 

Tapu Müdürlüğü 2013 yılı verileri incelendiğinde satış-ipotek işlem verilerine göre satış 
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değerleri toplamları ile ipotek değerleri toplamları da karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmiştir (Çizelge 3.3).  

Çizelge 3.3 Çankaya’da 2013 yılında satış-ipotek işlem verilerine göre satış değerleri ile 

ipotek değerleri toplamlarının Karşılaştırılması (Anonim 2014) 

Aylar 
Toplam İpotek 

Değeri (TL) 

Toplam Satış 

Değeri (TL) 

Satış-İpotek 

İşlemi (Adet) 

Aylık Yevmiye 

Toplamı (Adet) 

Ocak 74.837.721,13 35.830.141,22 331 4.575 

Şubat 83.415.503,26 47.946.178,13 350 4.551 

Mart 101.161.912,50 50.036.492,18 445 5.397 

Nisan 134.382.580,00 62.642.675,03 502 5.286 

Mayıs 140.156.300,00 69.780.197,56 594 5.719 

Haziran 124.621.299,10 60.855.458,30 544 5.424 

Temmuz 122.306.388,10 61.314.803,41 495 5.517 

Ağustos 107.377.310,00 53.984.175,13 379 4.331 

Eylül 132.817.161,20 71.163.020,12 567 4.676 

Ekim 128.102.491,30 61.957.595,55 543 4.996 

Kasım 136.824.452,00 70.377.701,12 565 5.694 

Aralık 165.607.701,90 84.013.241,55 687 6.216 

Toplam 1.451.610.820,49 729.901.679,30 6.002,00 62.382,00 

İlçede 2013 yılı içinde toplam işlem sayısı 62.382 adet ve satış-ipotek işleminin toplam 

sayısı 6.002 adet olmuştur (Çizelge 3.3). Aynı yıl içinde konut kredisi toplam tutarı 

1.451.610.820,49 TL iken, toplam satış değerinin 729.901.679,30 TL olduğu tespit 

edilmiştir. Taşınmaz üzerine kurulan ipotek bedelinin kullanılan kredi tutarının minimum 

2 katı olduğuna göre, kredi tutarı yaklaşık 725.805.443 TL olduğu gözlenmektedir. Ancak 

kredi tutarı satış değerinin % 75’i olduğu için (729.901.693,6*0,75) olması gereken kredi 

tutarın 547.426.270,20 TL olduğu belirlenmiştir. 2012 yılında olması gereken kredi tutarı 

ile kullanılan kredi tutarı arasındaki farkın 178.379.172,8 TL (725.805.443-

547.426.270,20) olduğu saptanmıştır. 2012 yılında kullanılan en yüksek kredi tutarı 

6.000.000 TL, en yüksek satış tutarı 1.000.000 TL iken, 2013 yılı en düşük kredi tutarı 

10.000 TL ve en düşük satış tutarı 7.500 TL olarak tespit edilmiştir. 2011 yılı ile 2013 
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yılları arasındaki Satış-İpotek işlemlerine ait yıllık verilerin karşılaştırılması da 

yapılmıştır (Çizelge 3.4).  

Çizelge 3.4 İlçede 2011-2013 döneminde yapılan satış-ipotek işlemlerine ait yıllık 

verilerin karşılaştırılması (Anonim 2014) 

Yıllar Toplam İpotek 

Değeri (TL) 

Toplam Satış 

Değeri (TL) 

İşlem Sayısı 

(Adet) 

Aylık Yevmiye 

Toplamı (Adet) 

2011 1.544.721.503,13 639.197.043,00 5.777 47.763 

2012 1.867.969.698,13 826.763.604,70 7.393 64.111 

2013 1.450.610.985,20 729.901.593,70 6.002 62.382 

Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS Sistemi 2011-2013 Dönemi Verileri. 

İncelenen 2011-2013 döneminde satış-ipotek işlem verilerine göre; 2010 yılından 2012 

yılına gelindiğinde satış değerlerinin daha gerçekçi değerler olarak beyan edildiği 

gözlenmektedir. 2011-2013 yılları satış-ipotek işlem verilerine göre olması gereken konut 

kredisi tutarı ile kullanılan konut kredisi tutarı arasındaki farkın 2011 yılından 2013 yılına 

gelindiğinde giderek azaldığı gözlenmektedir. 2012 yılı değerlerindeki farkın 2011 yılı 

değerlerindeki farktan yüksek çıkmasının nedeni, 2013 yılı verilerinin Nisan ayından 

itibaren kayda alınmasından kaynaklandığı gözlenmektedir.  

İlçede 2012-2014 yılları satış-ipotek işlem verilerine göre olması gereken konut kredisi 

tutarı ile kullanılan konut kredisi tutarı arasındaki farkın 2014 yılından 2014 yılına 

gelindiğinde giderek azaldığı gözlenmektedir. 2013 yılı değerlerindeki farkın 2012 yılı 

değerlerindeki farktan yüksek çıkmasının nedeni, 2012 yılı verilerinin Nisan ayından 

itibaren kayda alınmasından kaynaklandığı gözlenmektedir. İncelenen 2012-2014 

döneminde satış-ipotek işlemlerinde yıllık konut kredisi tutarlarına ait verilerin 

karşılaştırılması yapılmıştır (Çizelge 3.5). 

Tapu müdürlüğü kayıtlarının analizi neticesinde; aynı mahalle ve hatta aynı projede 

bağımsız bölümlerin konut kredisi ile alımında beyan edilen değer, serbest satışta beyan 

edilen değer ve cebri icra satış değerlerinin birbirinden büyük ölçüde farklılık gösterdiği 

tespit edilmiştir. Bu yapı ilçe düzeylerinde mutlaka alım-satım amaçlı bütün işlemlerde 
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değerleme raporunun alınması ve beyan edilen değerin doğruluğunun sağlanması 

gerektiğini ortaya koyması bakımından önemli görülmektedir.   

Çizelge 3.5 İlçede 2012-2014 döneminde yapılan satış-ipotek işlemlerinde yıllık konut 

kredisi tutarlarına ilişkin verilerin karşılaştırılması (Anonim 2014) 

Yıllar Kullanılan Konut 

Kredisi Tutarı (TL) 

Olması Gereken Konut 

Kredisi Tutarı (TL) 
Fark (TL) 

2012 773.850.752.40 479.397.776.23 289.464.976.12 

2013 725.905.443.00 547.428.270,19 

 

178.379.173.19 

2014 932.384.845.92 620.073.628.53 317.410.217,39 

İlçede 2012 yılında 7193 adet satış-ipotek işlemi yapıldığı, aynı yıl 334 adet taşınmazın 

cebri satış işlemi yoluyla satıldığı gözlenmektedir (Çizelge 3.6). 2013 yılında ise 6.202 

adet satış-ipotek işlemi yapıldığı, aynı yıl 298 adet taşınmazın cebri satış işlemi yoluyla 

satıldığı gözlenmektedir. İlçede 2014 yılında 8.303 adet satış-ipotek işlemi yapıldığı, aynı 

yıl 296 adet taşınmazın cebri satış işlemi yoluyla satıldığı gözlenmektedir. 

Çizelge 3.6 İlçede 2012-2014 döneminde yapılan cebri satış işlemlerine ait yıllık verilerin 

karşılaştırılması (Anonim 2012-2014) 

Yıllar 
Cebri Satış Tutarı 

(TL) 

Cebri Satış İşlemi Sayısı 

(Adet) 

Satış-İpotek 

İşlemi (Adet) 

2012 53.474.731 334 7.193 

2013 45.862.801 298 6.202 

2014 61.366.045 296 8.303 

 



 

 
 

50 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gayrimenkul alım-satımlarında vergi kayıp-kaçaklarının en temel sebebi emlak vergisi 

değerinin gerçek hayata, ticari teamüllere ve piyasa şartlarına uygun belirlenmemesidir. 

Emlak vergisi gelirleri ülkemizde belediyeler tarafından toplanan ve belediye gelirlerinin 

en önemli kalemleri arasında bulunmaktadır. Bu sebepten belediyeler bu geliri en az vergi 

kaybıyla veya kayıpsız ve kolayca toplayabilmek için düşük bedelli vergi oranları 

belirlemektedir. Belediyelerin bu amacı kendi faydalarına iken bu uygulama ile merkezi 

idare büyük bir vergi gelirinden mahrum kalmaktadır. Gayrimenkullerin emlak vergisi 

değerleri gerçekçi ve mantığa uygun belirlenmelidir. 

Emlak vergisi dört yılda bir takdir komisyonları tarafından belirlenmektedir. Takdir 

komisyonları 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 72’inci maddesine göre belirlenir. 

Arsalara ait takdir komisyonu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 72’inci maddesinin 

ikinci fıkrası uyarınca; belediye başkanı veya tevkil edeceği bir memur (başkan), ilgili 

belediyeden yetkili bir memur, tapu müdürü veya tevkil edeceği bir memur, ticaret 

odasınca seçilmiş bir üye, ilgili mahalle veya köy muhtarından oluşmaktadır. Arazilere 

ait takdir komisyonu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 72’inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca; vali (başkan), defterdar, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı il müdürü, il 

merkezlerindeki ticaret odasından seçilmiş bir üye ve il merkezlerindeki ziraat odasından 

seçilmiş bir üyeden oluşmaktadır. 

2009 yılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrasının ikinci 

bendi hükmüne göre, büyükşehir belediyesi bulunan illerde arsa ve araziye ait takdir 

komisyonu kararlarını inceleyecek merkez komisyonu; vali veya vekâlet vereceği 

memurun başkanlığında, defterdar veya vekâlet vereceği memur, vali tarafından 

görevlendirilecek tapu sicil müdürü, ticaret odasınca görevlendirilecek bir üye, serbest 

muhasebeci mali müşavirler odasınca görevlendirilecek bir üye ile esnaf ve sanatkârlar 

odaları birliğince görevlendirilecek bir üyeden, oluşmaktadır. 

Takdir komisyonları kanunda görüldüğü üzere kamu kurum ve kuruluşlarında görev 

yapan kişilerden oluşmakta, taşınmaz değerleme gibi önemli uzmanlık ve bilgi birikimi 
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gerektiren konuya vâkıf olması mümkün görülmemektedir. Üstelik birçok il ve ilçede 

takdir komisyonları; taşınmaz değerini belirlemede uzman kişiler ve kurumlardan da 

herhangi bir şekilde yardım alınmamaktadır. Bu değerler belirlenirken sosyal koşullar, 

siyasi ve ekonomik nedenler göz önünde tutulmaktadır. Bu komisyonların belirlediği 

emlak vergisi değerleri de gerçek alım satım değerinin çok altında kalmaktadır. 

Belirlenen bu değerler de gayrimenkul alım satımında vergi kaybının temel nedenini 

oluşturmaktadır. Emlak vergisi değerlerini gerçek değerlere yakın tespit etmek için 

yapılması gereken bazı düzenlemeler ve hatta kurumsal yeniden yapılanmanın olduğu 

dikkati çekmektedir.  

Takdir komisyonlarında kamu görevlilerinin yanında, gayrimenkul alım- satımı yapan 

kişi ve kurumlardan faydalanılması gerekmektedir. Bununla birlikte emlakçı veya meslek 

odalarının sağlıklı değerleme yapması hem mümkün görülmemekte, hem de değerleme 

çalışması meslek alanları ile ilgili de bulunmamaktadır. Takdir komisyonlarında üye ve 

uzman olarak mutlaka uluslararası düzeyde akredite olmuş gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi bölümü lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan kişilerin görev 

almaları sağlanmalı ve takdir komisyonlarında çalışan kişilerin çalışacakları süre 

sınırlandırılmalı (iki ya da en fazla üç yıl olmalı) ve çalıştıkları süre içerisinde özlük 

haklarının açıkça tanımlanması sağlanmalıdır.  

Takdir komisyonları sürekli olarak çalışmalı, şehirlerin değişen imar ve ekonomik 

gelişimine paralel olarak her yıl emlak vergisi değerlerini yeniden belirlemelidir. Örnek 

vermek gerekirse kentsel dönüşüm çerçevesinde yeni açılan bir cadde ya da kurulan yeni 

bir bölgede, bu çalışmalar sonunda gayrimenkul fiyatları dörde hatta beşe katlanmaktadır. 

Takdir komisyonları bu uygulamaları yakından takip etmeli ve değerlemede söz konusu 

gelişmeleri göz önünde bulundurmalıdır. 

Uygulamada emlak vergisi değerleri mahallelerde sokak ve caddelerin hepsinde her 

cadde ve sokağın emlak vergisi değerleri ayrı ayrı belirlenmekte, götürü bir rayiç bedel 

belirlenerek arsa ve arazilerin tamamına uygulanmaktadır. Gerçek hayatta ise bu değerler 

alım-satım bedelinin çok altında kalmalıdır. Rayiç bedeller en düşük ve en yüksek oran 
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olarak belirlenmeli ve gayrimenkulün konumuna göre (cephe, büyüklük, yola yakınlık 

gibi) her gayrimenkul için götürü değil sübjektif değerler belirlenmelidir. 

Uygulamada tapuda bir gayrimenkul satın alırken gayrimenkulün sınırları içerisinde 

bulunan belediyeden emlak vergi değeri ve borcunun olmadığına dair bir belge 

istenmekte, bu belge üzerinden (emlak vergisi değerinden az olmamak üzere) tapu harcı 

matrahı belirlenerek harç alınmaktadır. Bu uygulama kaldırılmalı, belediyelerden alınan 

emlak vergisi değerini içeren belge takdir komisyonlarından alınmalı, takdir komisyonu 

ise, gayrimenkul arsa ya da arazi ise gayrimenkulün çapı üzerinden gayrimenkulün 

konumuna göre en düşük ve en yüksek bedel arasından bir değer tespit etmeli, 

gayrimenkul bina ise imar ruhsatı üzerinden gayrimenkulün fiziki ve mimari özelliklerine 

göre bir bedel belirlenmelidir. 

Gayrimenkul alım-satımında vergi kaçakçılığının nedenleri arasında tapu harcının alıcı 

ve satıcıdan ayrı ayrı alındığı ve bu bedeli düşük ödemek için gayrimenkulün satış 

değerinin emlak vergisi değeri ile aynı miktarda gösterildiğine önceki bölümlerde 

değinilmişti. Emlak vergisi değerleri gerçeğe uygun belirlenirse vatandaşların üzerine çok 

büyük bir emlak vergisi ve tapu harcı yükü binecektir. Vatandaşların ödeyecekleri vergiyi 

ve harcı düşük tutarlarda tutabilmek amacıyla gayrimenkul satış değerlerinin düşük 

gösterilmesi uygulamasının önüne geçebilmek için emlak vergi ve tapu harçları 

oranlarında indirim yapılmalıdır. 

Gayrimenkul alım-satımında vergi kayıp ve kaçağının oluşmasında önemli etkenlerden 

birisi de sektördeki kayıt dışı çalışanlardır. Piyasada, emlakçılar odasına kayıt yaptıran 

emlakçıların üç katı kadar emlakçının olması, yap-satçı ya da müteahhit gibi kişilerin ise 

ne kadarının kayıtlı ne kadarının kayıtsız çalıştığının tespit dahi edilememesi, söz konusu 

piyasanın kayıt altına alınmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum sektörde resmi-kayıtlı 

çalışanları zor durumda bırakmakta, devlet hem vergi hem de sosyal güvenlik primi 

açısından bir kayıp yaşamaktadır. Sektörde kayıt dışılığın mutlaka önün geçilmelidir. 

Bunun için; emlakçılar odası üyeleri vasıtasıyla kayıt dışı çalışanları tespit ederek vergi 

dairesine bildirmeli, vergi daireleri de SGK ile işbirliği yaparak bu durumu kayıt altına 

almalıdır. 
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Bina ya da iş yeri inşaatı yapılacak ise belediyelerden mutlaka imar ve iskân ruhsatı 

alınması zorunludur. Belediyelerde imar ve iskân ruhsatını verdiği zaman bu ruhsatları 

kimlerin aldığını, inşaatın mahiyetini, binanın fiziki özelliklerini bildiren bir formu online 

olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na göndermeli ve bu bilgiler veri ambarında saklanarak 

ilgili kişinin beyanları ile karşılaştırıldıktan sonra gerekli görülmesi halinde incelemeye 

sevk edilmelidir. 

Gayrimenkul sektöründe katma değer vergisi oranları ve uygulamaları yeniden 

düzenlenmelidir. Gayrimenkul alım satımında vergi kayıp ve kaçağının nedenleri 

arasında katma değer vergisi uygulamaları ve bu uygulamanın doğurduğu problemler 

vardır. Katma Değer Vergisi Kanununun 1’inci maddesine göre ticari, sınaî, zirai faaliyet 

ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer 

Vergisi’nin konusunu oluşturmaktadır. Bunun sonucunda da satılan ya da teslim edilen 

gayrimenkuller için Katma Değer Vergisi doğmaktadır. Gayrimenkulü satan ya da teslim 

eden kimse işlemin sonunda belge düzenleyerek Katma Değer Vergisi hesaplamak 

zorundadır. Katma Değer Vergisi uygulaması bazı sorunlar doğurmaktadır. Bu sorunlar 

şu şekilde sıralanabilir. 

Yürürlükteki Katma Değer Vergisi uygulamasına göre; arsa, tarla ve arazi satışlarında 

Katma Değer Vergisi % 18’dir. Bu gayrimenkuller vergiye tabi mükelleflerden satın 

alındığı zaman karşılığında belge alınabilmekte, bu yolla indirim konusu yapılabilecek 

Katma Değer Vergisi söz konusu olabilmektedir. Fakat bu gayrimenkuller vergiye tabi 

olmayan kişilerden alındığı zaman bir belge alınamamakta ve indirim konusu yapılacak 

Katma Değer Vergisi doğmamaktadır. Bu durum kayıt dışılığa yol açmaktadır. Arsa, arazi 

ve tarla alım satımındaki bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir. Katma Değer Vergisi 

kanununda mahsup yöntemi geçerlidir. Mal ve hizmet satılırken ya da teslim ederken 

hesaplanan Katma Değer Vergisi’nden, mal ve hizmet satın alımında ödenen Katma 

Değer Vergisi düşülecek ve fark çıkması durumunda ya ödenecek Katma Değer Vergisi 

doğacak ya da gelecek aya devreden Katma Değer Vergisi oluşacaktır. Bu durumun 

düzeltilebilmesi için bazı çözüm yolları olabilir. Bu çözüm yolları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 
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Gayrimenkuller vergiye tabi olmayan kişilerden alınırsa, satın alan mükellef satın aldığı 

kişiye bir belge düzenleyerek bu belge ile hesaplanacak Katma Değer Vergisi indirim 

konusu yapılabilmelidir. Gayrimenkul vergisine tabii olmayan bir kişiden alınmış olursa 

bu gayrimenkullerin satışı Katma Değer Vergisi’nden istisna edilebilir. 

Katma Değer Vergisi, mal ve hizmet satışı ya da teslimlerinde arada oluşan katma 

değerden alınan bir vergidir. Bu gayrimenkullerin satışında toplam satış bedelinden değil 

de alış ve satış bedeli arasında oluşan bedel üzerinden Katma Değer Vergisi alınmalıdır. 

Bu durum sektördeki kayıt dışılığı azaltabilir. 

Yürürlükteki Katma Değer Vergisi uygulamasına göre, net kullanım alanı 150 m2’nin 

altında olan konut teslimlerinde Katma Değer Vergisi  % 1, net kullanım alanı net 150 

m2’nin üzerinde olan konut teslimlerinde Katma Değer Vergisi % 18’dir. Bu uygulama 

da gayrimenkul alım-satımında vergi kayıp-kaçağına yol açmaktadır. Konut 

teslimlerindeki bu oran o kadar keskindir ki 100.000 TL’ye satılan bir konutun net 

kullanım alanı 150 m2’nin altında ise ödenecek Katma Değer Vergisi 1.000 TL, net 

kullanım alanı 150 m2’nin üzerinde ise ödenecek Katma Değer Vergisi 18.000 TL 

olmaktadır. Bunun sonucunda da bir metrekarede değişen Katma Değer Vergisi tutarı 

17.000 TL olmaktadır. Bu durum hileli işlemlere yol açmasının yanında, mükelleflerin 

vergiden kaçınma sebebi de olabilmektedir. Gayrimenkul inşa edecek bir müteahhit 

projesini net kullanım alanını 150 m2’nin altında olacak şekilde çizdirmekte ya da 

projelerini yanıltıcı şekilde incelemelere ibraz etmektedir. Bu durumu en aza indirecek 

tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirlerde konut teslimlerinde yeni bir Katma Değer Vergisi 

uygulamasına geçmektir. 

Başbakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ’nin uygulaması bu konuda yol 

gösterici olabilir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı farklı m2’lerde konutlar üretmekte ve 

bu konutları da çeşitli şekil ve usullerde satmaktadır. Toplu Konut İdaresi’nin dar 

gelirlilerin yararlanması ve satın alması amacıyla üretmiş olduğu konutların ortalama 

alanı 90 m2’dir. Bu uygulama sosyal adaleti sağlamak ve adaleli bir düzenleme yapmak 

için bir fikir verebilir. Yani konut teslimlerinde Katma Değer Vergisi en düşük oran olan 



 

 
 

55 

%1 bu m2’deki dairelere uygulanmalıdır. Buradan hareketle Katma Değer Vergisi oranları 

şu şekilde belirlenebilir. 

Net Kullanım alanı 90 m2 ve altı olan konut teslimlerinde % 1, net kullanım alanı 90 m2 

ile 120 m2 arasında olan konut teslimlerinde % 8, Net Kullanım alanı 120 m2 ile 150 m2 

arasında olan konut teslimlerinde % 15, net kullanım alanı 150 m2’nin üzerinde olan 

konut teslimlerinde % 18 olarak belirlenebilir. 

Gayrimenkul sektörünün önemli bir ayağını oluşturan inşaat sektöründe kayıt dışı 

istihdam ve bu istihdamdan kaynaklanan nedenlerle, inşaat maliyetlerinin bir kısmının 

belgelendirilememesi gayrimenkul alım-satımında vergi kayıp-kaçağının temel nedenleri 

arasında yer almaktadır. Emek yoğun bir sektör olan inşaat faaliyetlerinde, çok değişik 

alanlarda ve farklı yapılarda işçi çalıştırılmaktadır. Taşeron adı altındaki kişilere inşa 

işleri verilmekte ve bu kişilere farklı işler yaptırılmaktadır. Taşeronların 

organizasyonunda yapılan inşaat işçiliklerinin büyük ve önemli kısmında da belge 

alınamamaktadır. İnşaat taşeronlarının büyük bölümü vergi mükellefi değildir ve kayıt 

dışı çalışmaktadır. Bu kayıt dışılık konut ya da işyeri imalatlarında fiili maliyetler ile 

kaydi maliyetler arasında önemli farklar oluşturmaktadır. İnşaat maliyetleri gerçeği 

yansıtamayınca hâsılatlar gizlenmeye başlamaktadır.  

İşçilik hizmetlerini veren kişi ya da taşeronların tamamı belgesiz ya da kayıtsız 

çalışmamaktadır. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren, Limited ya da Anonim Şirket olarak 

örgütlenen tüzel kişilerin işçilik hizmetlerinde belge aldıkları ve daha çok vergi mükellefi 

olan taşeron ya da işçilerle çalıştıkları vakidir. Bunun yanında İnşaat sektörü içerisinde 

çok önemli paya sahip olan kat karşılığı konut ya da işyeri yapımlarında ve yap-şatçılık 

olarak adlandırılan küçük çaplı yapım işlerinde bu şekilde taşeron ya da işçilerle çalışmak 

çok yaygın değildir. İnşaat işlerinin çok yoğun olduğu dönemlerde bu şekilde kayıtlı işçi 

ve taşeron bulmak da ayrıca zordur. Bu şekildeki kısıtlardan dolayı işçilik hizmetleri kayıt 

dışı kalmakta ve bu faaliyetlerde inşaat maliyetlerine yansıtılamamaktadır. Sektördeki 

kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi, inşaat işlerinde çalışan işçilerin 

vergilendirilmesinde özel bir rejim uygulanmalıdır. Bu uygulamada inşaat sektöründe 

işçilik hizmetleri veren kişiler için özel bir belge verilmeli, bu belgeye sahip olan işçilerin 
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belli şartlar dâhilinde yıllık gelirinin bir bölümü vergiden istisna edilmeli sigorta vs. 

giderleri için teşvikler uygulanmalı müteahhidin ödeyeceği sigorta giderlerinden 

düşülmelidir. Bu uygulamanın suistimal edilememesi için de sektörde kullanılan inşaat 

malzemelerinin randıman oranları belirlenmeli ve belirli bir oranda malzeme artı işçilik 

veya sadece işçilik olma durumuna göre maliyet üzerinden ödeme yapabilirliğini 

sağlayacak bir düzenleme getirilmelidir. 

Gayrimenkul sektöründe kayıt dışı çalışmanın temelinde ülkemizde mevcut olan vergi 

yasalarının ve uygulamalarının payı büyüktür. Kayıt dışı çalışan kimse ya hiç 

incelenmeyeceğini ya da incelenirse çok küçük cezalarla kurtulacağını düşünerek 

yakalanıncaya kadar kayıt dışı çalışmayı yeğlemektedir. Vergi kaçakçılığı vergi 

kanunlarında ağır bir suç olarak tanımlanmış ve cezası çok ağır biçimde (üç kat vergi 

zıyaı cezası ve hapis cezası) belirlenmesine rağmen uygulamada bunun tam tersi 

yapılmaktadır. 

Vergi kanunlarındaki cezalar ne kadar ağır olursa olsun uygulamada maalesef bu durum 

tersine çevrilmektedir. Mükellef de inceleme oranının çok düşük olduğu bir ortamda 

“zaten yakalanmayacağı, yakalanırsa da az bir ceza ile kurtulacağı” düşüncesi ile kayıt 

dışına yönelmektedir. 

Kayıt dışı ekonominin yoğun olduğu sektörlerin başında gayrimenkul sektörü 

gelmektedir. Gayrimenkul sektöründeki vergi kayıp ve kaçağının temel nedeni vergi 

mevzuatındaki eksiklikler, emlak vergisi değerlerinin gerçek değerinin altında 

belirlenmesi ve sektörde faaliyet gösteren kurum ve kişilerin kayıt dışı çalışmalarıdır. 

Vergi mevzuatındaki eksiklikler ise belirtilen kayıt dışılığı desteklemektedir. 

Gayrimenkul sektöründeki vergi kayıp-kaçağının önlenebilmesi için bir takım 

çalışmaların ve düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemeler çalışmada 

gayrimenkul sektöründeki vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine dönük öneriler başlığı 

altında açıklanmıştır. Belirtilen uygulamaların sağlıklı biçimde yürütülebilmesi için, 

mutlaka bu düzenlemelerin güçlü ve kapsamalı yasal düzenlemelerle desteklenmesi ve 

yaşayabilir bir yapının kurulması gerekli görülmektedir. 
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Türkiye halk ve gayrimenkul maliklerinde vergi bilinci yeterince yerleşmemiştir. Avrupa 

ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ne oranla vergi bilincimiz son derece düşüktür 

ve vatandaşlar gelirlerini doğru ve eksiksiz beyan etme konusunda isteksiz 

davranmaktadırlar. Bunun nedenleri ise çok çeşitlidir. Vatandaşın devlete güvensizliği, 

ödediği vergilerin karşılığını alamamaları, devletin topladığı vergilerin yaklaşık her yıl 

yaklaşık 50 milyar TL borç faizi ödemelerine gitmesi, vergi ceza ve müeyyidelerinin 

uygulanmaması, vergi inceleme oranlarının çok düşük olması gibi unsurlar bu bilincin 

yerleşmemesine sebep olarak gösterilebilir. Vergi bilincinin artırılması için devlet 

harcamaları ve gelirleri şeffaflaştırılmalıdır. Hesap verilebilirlik ve denetim 

mekanizmasının kamu kurum ve kuruluşlarının her kademesine yayılması zorunludur. 

Vergi bilincinin yerleştirilmesinde diğer önemli husus ise ülkemizde vergi denetiminin 

ve incelemelerinin mutlaka gelişmiş ülkelerin standartlarına yakın bir seviyeye 

yükseltilmesi gerekliliğidir. Mevcut denetim elemanı sayısının yetersiz olması, vergi 

denetiminin çok başlı olması ve yıllardır üzerinde çalışılmakta olan Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın ve vergi denetiminin yeniden yapılandırılması reformunun yıllardan beri 

gerçekleştirilememesi inceleme oranlarının % 2-3 civarında olması ise vergi bilincinin 

yerleştirilmesini zorlaştırılan etkenlerin başında gelmektedir. 

Özellikle emlak vergi mevzuatındaki eksiklikler hem kayıt dışılığı desteklemekte, hem 

de vergi matrahını teşkil eden taşınmaz değerinin gerçekçi ve piyasa koşullarına uygun 

olarak takdirine imkan vermemektedir. Öncelikle taşınmazların vergi değerlerinin 

gerçekçi olarak tespitine yönelik kamu örgütlenmesinin gözden geçirilmesi ve başta 

emlak vergisi olmak üzere vergi değerinin takdirine yönelik yasal ve kurumsal altyapının 

yeniden düzenlenmesinin zorunlu olduğu gözlenmektedir. Buna ilave olarak malik ve 

sınırlı ayni hak sahiplerinin vergi bilincinin artırılması için devlet harcamaları ve kamu 

gelirlerinin şeffaflaştırılması, hesap verilebilirlik ve denetim mekanizmasının kamu 

kurum ve kuruluşlarının her kademesine entegre edilmesi ile maliklerin vergi ödeme 

istekliliğinin artırılmasına özen gösterilmesi gerekli görülmektedir.    
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