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İstanbul, 31.01.2021  

DUYURU 503 

  

 Konu: Kentsel dönüşüm kapsamında maliklere yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV oranının 

%1’e düşürülmesi, özel iletişim vergisinde artış ve yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilecek 

ücret gelirleri hk. 

 

1. Kentsel Dönüşümde KDV İndirimi 

 

30.01.2021 Tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak 

Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar 

Sayısı: 3470)” uyarınca, 30.01.2021 tarihinden itibaren 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların 

bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir 

buçuk katma kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerine 

ilişkin KDV oranı %18’den %1’e düşürülmüştür. 

Taşınmaz maliklerinin müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan 

kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat 

taahhüt hizmeti almaları halinde, bu hizmetlere genel oranda yüzde 18 KDV hesaplanıyordu Yukarıda 

belirtilen kararla, kendi inşaatını yapan hak sahibi kişilerin riskli binalarda kendi inşaatlarının 1,5 katı 

kadar inşaatı yapmaları durumunda KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmüştür. 

 

Karara göre %1 KDV oranının uygulanabilmesi için; 

✓ İnşaatın 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm 

projeleri çerçevesinde yapılıyor olması, 

✓ Muhatabın taşınmaz maliki olması, 

✓ Yeni inşaat alanının mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olması, 

✓ İşin inşaat taahhüt işi olması ve konuta yönelik olması gerekmektedir. 

 

2. Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Oranları %10'a Yükseltildi 

 

30.01.2021 Tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “6802 Sayılı Gider Vergileri 

Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden 

Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469)” uyarınca, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 

39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oranlar1 %10 olarak 

uygulanacaktır. 

 
1 a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar 

dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 7,5,(6)(7)  

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 7,5,   

c) (Değişik: 18/2/2009-5838/14 md.) Kablolu,  kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 7,5,  

d) (Ek: 18/2/2009-5838/14 md.) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri % 7,5,  

Oranında özel iletişim vergisine tâbidir. 
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Kararla, elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet türlerinde (konuşma, 

mesajlaşma, internet gibi) yüzde 7,5 olarak uygulanan ÖİV oranı yüzde 10 oldu. 

 

3.Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Beyan Edilmesi Gereken Ücret Gelirleri 

 

Bilindiği üzere 7194 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 

86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname 

verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. 

1. Tam mükellefiyette; 

… 

b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin 

dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, 

birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci 

gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede 

yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle 

vergilendirilmiş ücretleri dâhil),” 

 

Düzenlemeye göre tevkif suretiyle vergilendirilmiş; 

 

a) Tek işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede 

yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL)  aşması, 

 

b) Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret 

gelirleri de dâhil olmak üzere ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer 

alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması, 

 

c) Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden alınan 

ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 

TL) aşması, 

 

halinde, ücret gelirleri yıllık beyanname ile beyan edilecektir. 

 

Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı 

ücretli tarafından serbestçe belirlenebilecektir. 

Yıllık beyanname verilmesi durumunda, eğitim ve sağlık harcamaları ile bağış ve yardımlar gibi 

bazı harcamaların da beyan edilen gelirden indirim konusu yapılması mümkündür. 

Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde tevkif suretiyle ödenen 

vergiler mahsup edilebilecektir. 

Örnek 1: Bay (A), 2020 yılında tek işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş 700.000 TL 

ücret geliri elde etmiştir. Bay (A)’nın 2020 yılında elde ettiği ücret geliri 193 sayılı Kanunun 103 üncü 

maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması 

nedeniyle, Bay (A)’nın bu ücret gelirini, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmesi gerekmektedir. 

Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde kesilen vergiler mahsup 

edilebilecektir. 

Örnek 2: Bay (E)'nin 2020 yılı gelirleri aşağıdaki gibi olup, ücret gelirleri ve işyeri kira gelirleri 

tevkif yoluyla vergilendirilmiştir. 

Birinci işverenden alınan ücret                                450.000 TL 

İkinci işverenden alınan ücret                                  180.000 TL 

İşyeri kira geliri                                                         35.000 TL 
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Ücret gelirleri toplamı 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir 

diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aştığından, bu gelirler için beyanname verilecektir. 

İşyeri kira geliri ise 35.000 TL, aynı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir 

diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşmadığından beyannameye dahil edilmeyecektir. 

 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

  

   Saygı ile,  

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM   

VE YMM A.Ş.  
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