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          Ankara,01/02/2013 

 

NET ALANI 150 METREKARENİN ALTINDAKİ KONUTLARDA KDV ORANI 
UYGULAMASI 

 

Bilindiği üzere, 31.05.2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi 
Kanununun 28 inci maddesinde yapılan değişiklik ile Bakanlar Kuruluna, inşaatın yapıldığı 
arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas olarak konut teslimleri için farklı 
vergi oranları tespit etme konusunda yetki verilmiş ve 6322 sayılı Kanunun 43/c maddesiyle 
de söz konusu değişikliğin, yapı ruhsatı 01.06.2012 tarihinden önce alınan konut inşaatı 
projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten 
önce yapılan konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimleri hariç olmak üzere, yayımı 
tarihinde (15.06.2012 R.G. 28324) yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.  

Bakanlar Kurulu KDV Kanununun  28 inci maddesinde yer alan bu yetkiyi 01.01.2013 
tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı Karar ile kullanmıştır.  

Kararın konuya ilişkin hükümleri aşağıdaki gibidir; 

“Madde 7- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının 
Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesine aşağıdaki (6) numaralı fıkra eklenmiştir. 

“(6) (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 
10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki 
büyükşehirlerde (16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak 
belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat 
olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil 
olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak 
Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; 

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan 
konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, 

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde  bu maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, uygulanır.” 
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“Madde 12- Bu Kararın; 

b) 7 nci maddesi hükmü yapı ruhsatı 01/01/2013 tarihinden itibaren alınan konut 
inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu 
tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanmak 
üzere yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer.” 

Yapılan bu düzenlemeye göre; 

1.- Net alanı 150 metrekarenin altında olan ve yapı ruhsatı 01.01.2013 ve sonrası bir 
tarihte alınan konut projelerinde; 

- proje Büyükşehir Belediyesi alanında kalıyorsa, 

- konut lüks veya birinci sınıf olarak inşa edilmişse, 

- 6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen 
yerler ile riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerden değilse, 

İnşa edilecek konutun yapı ruhsatının alındığı tarihte arsasının birim metrekare vergi 
değeri; 

- 500-1.000-TL (1.000-TL hariç) arasında ise ---------- %8, 

- 1.000-TL ve daha yüksek ise     ---------- %18, 

Oranında KDV uygulanacaktır. 

2.- Yapı ruhsatının alındığı tarihte arsasının metrekare vergi değeri 500.-TL’nin 
altında bulunan ve net alanı 150 metrekareyi geçmeyen konutlar için, başkaca bir şart 
aranmaksızın, bugüne kadar olduğu gibi KDV oranı %1 olarak uygulanmaya devam 
edilecektir. 

3.- Net alanı 150 metrekareyi geçen konutlar ile büyüklüğü ne olursa olsun  işyeri 
teslimlerinde genel oran (%18) uygulanacaktır. 

Örnek: 1) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunan, birinci sınıf olarak inşa 
edilmiş, net alanı 90 metrekare, arsa metrekare vergi değeri 2.000.-TL olan bir konutun 
tesliminde %18 KDV uygulanacaktır. Bu konutun arsa metrekare vergi değeri 900-TL ise 
KDV oranı %8; 400.-TL ise KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır. 

Örnek: 2) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde olan ikinci sınıf inşaat olarak 
yapılmış bulunan ve net  alanı 150 metrekarenin altında olan bir konutun tesliminde arsa 
değerine bakılmaksızın %1 oranında KDV uygulanacaktır.  
 
 Örnek: 3) Kırşehir Belediyesi sınırları içinde olan ve net alanı 150 metrekarenin 
altında bir konutun tesliminde inşaatın sınıfına ve arsa değerine bakılmaksızın KDV oranı %1 
olarak uygulanacaktır. 
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 Yukarıda yer verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere yapı ruhsatı 01.01.2013 
tarihinden itibaren alınmış olan konut projelerinde, net alanı 150 metrekarenin altındaki 
konutlar için hangi oranda KDV uygulanacağının belirlenmesinde üç şartın göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Net alanı 150 metrekarenin altında olan bir konutun %1’den 
farklı bir orana tabi olabilmesi için öncelikle bu konutun; 
 

- büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunması, 
-lüks veya birinci sınıf olarak inşa edilmiş olması, 
  
şartları aranacaktır. 
 
Bu şartları taşıyan konutlar için hangi oranda KDV uygulanacağı ise yapı ruhsatının 

alındığı tarihteki arsasının birim metrekare vergi değerine göre belirlenecektir. Buna göre, 
arsanın vergi değeri; 

 
- 500-TL ile 999.-TL arasında ise                   ……...%8, 
 
- 1000-TL ve daha yüksek ise                         ……...%18, 
 
oranı uygulanacaktır.     

 
-  
  
 
 
 
 
 

      Cihat ÇETİNKAYA 
                                                                                                            Yeminli Mali Müşavir 

  Yönetim Kurulu Başkanı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Örnek: 2) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde olan ikinci sınıf inşaat olarak yapılmış bulunan ve net  alanı 150 metrekarenin altında olan bir konutun tesliminde arsa değerine bakılmaksızın %1 oranında KDV uygulanacaktır.

