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Konu:Aynı yıl içinde bitirilecek olan işin yıllara sari iş kapsamında değerlendirilmeyeceği hk. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ....... İnşaat tarafından yaptırılmakta olan ...... site işinde 

17.06.2011 tarihinde kaba inşaat işlerinin yapımı ile ilgili olarak sözleşme yaptığınızı, kaba 

inşaatın Ocak/2012 tarihinde bitirilmesinden sonra, ince işlerinde tarafınızdan yapılması için 

29.02.2012 tarihinden başlayıp 1 yılı aşmayan ayrı bir sözleşme yaptığınızı belirterek; söz 

konusu ince işlerin kaba inşaat işinin devamı niteliğinde kabul edilerek yıllara sari inşaat işi 

sayılıp sayılmayacağı hakkında görüş talep edilmektedir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Birden fazla 

takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar 

veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl 

beyannamesinde gösterilir." hükmü yer almaktadır. 

Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için; 

Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması, inşaat ve onarma işinin birden fazla takvim 

yılına sirayet etmesi, inşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak yapılması şartlarının bir 

arada aranılması gerekmektedir. 

Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında "İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve 

kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece 

onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim 

tarihi olarak kabul edilir. Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her 

ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği 

yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir. 

Anılan Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kuruluşların aynı 

maddede bentler halinde sayılan ödemeleri yapmaları halinde bu ödemeler üzerinden tevkifat 

yapacakları hüküm altına alınmış olup; aynı maddenin (3) numaralı bendinde, bu Kanunun 42 

nci maddesi kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen 

istihkak bedellerinden sorumlularca gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörülmüştür. Söz 

konusu tevkifat oranı bu maddedeki yetkiye dayanılarak, 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir. 

Buna göre, başlandığı yıl içinde tamamlanması öngörülen ancak, birbirinin devamı niteliğinde 

olan inşaat işlerinin yıllara sirayet edip etmediğinin tespitinde iki işin birlikte 

değerlendirilmesi, gerekmektedir. Dolayısıyla ayrı ayrı sözleşme düzenlenmiş olsa dahi, 

inşaat işlerinin birbirinin devamı niteliğinde olması durumunda, işin yıllara sari nitelik 

kazanmasından itibaren yapılacak hak ediş ödemelerinden, vergi tevkifatı yapılacaktır. 



İlgi özelge talep formu ile eklerinin tetkikinden, işletmeniz ile ........ Ltd. Şti. arasında 

17.06.2011 tarihinde imzalan "Kaba İnşaat İşleri Yüklenici Sözleşmesi" kapsamında sitenin 

kaba inşaat işlerinin Ocak/2012 ayında bitirildiği; kaba inşaat işlerinin bitirilmesinden sonra, 

aynı firmayla 21.03.2012 tarihinde imzalanan "İnce İmalat İşleri Yüklenici Sözleşmesi" 

kapsamında ise, kaba inşaatı yapılan sitelerin ince inşaat işlerin imalatlarının taahhüt edildiği; 

bu işe sözleşmenin imzalanmasından sonra 7 işgünü içerisinde yer teslimi yapılarak 

başlanacağı ve sözleşme kapsamındaki işlerin 30.11.2012 tarihine kadar tamamlanacağı; 

anlaşılmaktadır. 

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, işletmenizce taahhüt edilen ince inşaat işleri esas 

itibarıyla kaba inşaatın devamı niteliğinde olduğundan, söz konusu ince inşaat işleri 

dolayısıyla yapılacak hak ediş ödemelerinden de, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

94/3'üncü maddesi gereğince vergi tevkifatı yapılması gerektiği tabiidir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. 

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi 

verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu 

fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve 

tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 

 


