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SĐRKÜLER                  Đstanbul, 04.01.2013 
Sayı: 2013/24                             Ref: 4/24 
 
 
Konu: 
NET ALANI 150 METREKAREYE KADAR OLAN, “LÜKS VEYA B ĐRĐNCĐ SINIF 
KONUT” TESL ĐMLER ĐNDE UYGULANACAK K.D.V. ORANLARINI 
BELĐRLEYEN BAKANLAR KURULU KARARI YAYINLANMI ŞTIR  
 
01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 24.12.2012 tarihli ve 2012/4116 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 7’inci maddesi ile, 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer 
Vergisi Oranlarının Tespitine Đlişkin Karar’ın 1’inci maddesine aşağıdaki (6) numaralı bent 
eklenmiştir.  
 
“6- (I) sayılı listenin 11’inci sırasında yer alan net alanı 150 metrekareye kadar konutlardan; 
10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki 
büyükşehirlerde (16.05.2012 tarihli ve 6036 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak 
belirlenen yerler ile riski 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 Kanunu’nun 29’uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim metrekaresi 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.” 
 
Bilindiği üzere K.D.V. Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetlere 
uygulanacak K.D.V. oranı %1’dir. (I) sayılı listenin 11’inci sırası ise aşağıdaki gibidir:  
 
“11- Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut 
Đdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına 
sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal 
tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden 
kısmı,” 
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Yukarıda yer verilen karar hükmüne göre; 
 
Büyükşehirlerde, net alanı 150 metrekareye kadar olan konutlardan; 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 Kanunu’nun 29’uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim metrekaresi vergi 
değeri;  
 

 
a) 500 TL’nın altında  olan konutların tesliminde % 1 K.D.V. oranı,  
 
 
b) 500 TL ile 1.000 TL (1.000 TL hariç) arasında olan konutların tesliminde % 8 K.D.V. 
oranı,  
 
c) 1.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde %18 K.D.V. oranı,  
 
uygulanacaktır.  
 
 
150 metrekareyi aşan konut teslimleri ise eskiden olduğu gibi yine % 18 K.D.V. oranına 
tabi olmaya devam edecektir.  
 
Söz konusu karar 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 
01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
 
 
 
Saygılarımızla,  
 
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
 
 
EK: 
2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
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(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 










