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Konu : Büyükşehirlerde Lüks Veya Birinci Sınıf İnşaat Olarak Yapılacak Net 

Alanı 150 Metrekareden Küçük Konut Teslimlerinde Uygulanan KDV 

Oranı Değişikliği 

 

 

Katma Değer Vergisi Kanununun “Oran” ve “Yetki” başlıklı 28. ve 36. Maddelerine ilişkin 

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, 1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yapılan eklemeye göre, Katma Değer Vergisi Oranlarına ilişkin (I) sayılı 

listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2'ye kadar konutlardan; 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (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 Emlak 

Vergisi Kanunu'nun 29. maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; 

 

• 500 TL ile 1.000 TL (1.000 TL hariç) arasında olan konutların tesliminde % 8, 

• 1.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18, 

 

oranında KDV hesaplanacaktır. 

 

 

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı listede % 1 oranında KDV’ye 

tabi olan teslim ve hizmetler yer almaktadır. (1) sayılı listenin 11. Sırasında, “net alanı 150 

m2'ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi 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” yer 

almaktadır. 
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Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde olmak ve lüks veya birinci 

sınıf inşaat olarak yapılmak kaydıyla, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra ruhsatı alınan ve 

sayılan iki şartı aynı anda sağlayan; 

 

150 metrekare altındaki konutlardan arsa metrekare birim değeri;  

 

500-1.000 lira arası olanların tesliminde yüzde 8,  

 

1.000 lira ve üzeri konutların tesliminde yüzde 18, 

 

oranında KDV uygulamasına geçilmiştir. 

 

Söz konusu şartların dışında kalan 150 metrekare altı konutların tesliminde yüzde 1, 150 

metrekare ve üzerindeki konutların tesliminde ise eskiden olduğu gibi ruhsata veya arsa 

metrekare birim değerine bakılmaksızın yüzde 18 oranında KDV uygulanmasına devam 

edilecektir.  

 

Anılan Bakanlar Kurulu Kararındaki şartları (büyükşehir belediyesi, lüks veya birinci sınıf 

inşaat ya da birim m2 değeri gibi) taşımayan net alanı 150 m2'den küçük konutlar için % 1 

oranlı KDV uygulaması devam etmektedir.  

 

Anılan BKK ile yapılan düzenleme sadece 150 m2'den küçük konutlar için geçerli 

olduğundan, eskiden olduğu gibi, net alanı 150 m2'den büyük konutlar ile metrekaresine 

bakılmaksızın tüm işyeri teslimlerinde KDV oranı % 18 olarak uygulanmaya devam 

edilecektir. 

 

2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen yeni oranlar; yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 

tarihinden itibaren alınan konut inşaatı projeleri için geçerli olacaktır. Aynı şekilde kamu 

kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak 

konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerinde de belirtilen yeni oranlar uygulanacaktır. 

Bu tarihten önce alınan yapı ruhsatları için yeni oranlar geçerli olmayacaktır.  
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