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: 26.04.2014 tarih r,'e 28983 saytlt Resmi Gazete'de
yayrmlanan Katma De$er Vergisi Genel Uygulama Tebli$i'nin lll. Matrah, Nispet ve Oretn
Baqlrkh b0lUm0nUrr B. Oran alt bolumtjnde yer verilen 2. lndirimli ,Crana Tabi Bazr Mal ve
Hizmetlere ltigt<in l\grklamalar baghkll diizenlemenin "2.1.3. Net alan" bagltklt ktsmtntn g€nr3l
tebli$ ile yapllan "net alan" tanrmlamasrnrn; Katma De$er Vergisi Kanunu'nun 28'inci
maddesine ve Bakanlar Kurulu Kararnamesine aykrn oldu$u, bu kornuda Qevre ve $ehircilik
Bakanlrgr tarafrndern yayrmlanan Planlr Alanlar Tip imar Yonetmelir$i'nin 16'nct maddesinin
4f incl bendinde "tra{rmsrz bdltlm toplam net alan" tanrmlamasrnrn 1rsp1161$t bu tantmlamantn
esas ahnmasr gerektigi, bu tanrmlama ile genel tebli$ tanrmlamast arastnda ciddifarktar otdu(1u
bunun da kanunilik ve hukuki guvenlik ilkelerine aykrrr oldu$u ve, 3. lndirimli Orana Tabi
lglemlerde lade Uygulamasr bagllklr d0zenlemenin 3,1.3. lade Hesabtna Dahil Edilebilecerk
Yiikleniten Katma Deger Vergisi b0lumUnde " 3.1.3.1 Genel Olarak " alt baqlt$t ile yaptletn
duzenlemede yer arlan '* Ornek 2 " nin Katma De$er Vergisi Kanunu'nun 29'uncu maddesinin
2'nci frkrasrna gdre iadenin yapllabilmesi igin teslim ve hizmetle ilgili olma koqulu arantrken,
genel uygulama tebliginde zorunlu olma gafirntn getirilmesinin Kianuna ayktn oldu$u ileri
sUr0lerek iptali iste rilmektedir.

:

Usul yonUndern, Katma De$er Vergisi
'febligi'nin genel duzenleyici iglem niteli$inde olmadl$t, aqrklama yaptlmak
Genel Uygulama
Uzere tebli$e eklenmig bolrim oldu$u,0zellikle KDV Genel Uygulama Tebli$i'nin 3.1.3.1
bolumrinde yer alln "Ornek 2" klsmrnrn, duzenleyici de$il agrklayrct ve yorumlaytct bir iglem
sayrlmasl gerektiginden dava konusu edilmesinin mUmkUn olmadt$t, esas yoniinden is,a,

Maliye Bakanhirnln $avunmasrnr[, 6zeti

Bakanlar Kurulu Kararrnrn 2'nci maddesinde, bu Karar kapsamrndaki mal ve hizmetl,eri
tanrmtamaya Malii'e Bakanll$rnrn yetkili oldu$u belirtilmig olup, Bakanlar Kurulu Karartnda yer
alan net alanr tt;fl mz'ye kadar konut tanrmrnrn yaprlmast hususunun da bu kapsamda
degerlendirilmesi l;erektigi, iade hesabrna dahil editebilecek yuklenilen katma de$er vergisi
igeriginde verilen Srnegin, 3065 sayrlr Katrrra De$er Vergisi Kanunu'nun Z9'uncu maddesinin
2'nci frkrastna uy()un olarak ve aynl maddenin bakanllklarrna vercli$i yetki gergevesi iginde
oldugu, Teblig de lrukuka aykrrr bir duzenlerneye yer verilmedi$i hususlartndan bahisle davantn
reddi gerekti$i sav,lnulmugtur.

Tetkik Halrimi $erpil Balcr Alka['ln Diiqlifl$esi: 3QJ2.2O07 tarih ve 26742 *alrilr
Resmi Gazetede ),ayrmlanan Bakanlar Kurulu Kararr'ntn 2'nci maddesinde karar kapsamtndaki
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mal ve hizmetleri tanrmlamaya Maliye Bakanlt$t'nrn yetkili oldu$u belirtilmigse de, Bakanlar
Kurulu Kararnamesinde ayrr bir mal olarak srntflandtrtlan "net alanr 150 rn''ye kadar konul:"
kavrarnrnda, net alilnrn nasrl belirlenece{ine iligkin dava konusu edilen dtizenlemeyle birlikte,
bir kcrnutun katmrl de$er vergisi uygulamast aEtsrndan ve Planlr Alanlar Tip lmar
Yonetmeligl'ne gOra olmak Uzere iki farkh net alant 105 m2'ye kadar konut" tantmlamast
yaprlmrg ve Bakanlilr Kurulu kararryla %1 orernrnda katma de$er vergisine tabi olaca$t belirtilen
"net alarlr 150 m?'ye kadar konut"un igeri$i bu konuda teknik diizeyde dUzenleme ve tantmlamra

yetkisi ve yeterlili$i bulunan Qevre $ehircilik l3aKanlrQr taralindan yaytmlanan PlanltAlanlar Tip
lmarY6netmeli$i'ner gore belirlenmesi kanuni idare ilkesinin bir gere$i olup, katma de$ervergirsi
orantnt dolayfu otarilk davalr ldarenin belirle,mesi Anayasanln 73'uncti maddesinde ong6riilen
verginin yasalhgr ilkesine ve Katma De$elr Vergisi Kanunu'nun 28'inci maddesine ayktrl
d0gtii$unden bu krr;rm bakrmtndan davanrn iptali, dava konusu edilen "Ornek 2" aglstndan ise,
Genel Uygulama 1'ebliginde '150 mz'nin altrndaki konut teslimlerine yOnelik iade taleplerinde
nelerin iade hes;rbrna dahil edilebilemeyecegi agrklanmrg, ardlndan konutlartn ortak
kullanrmrna ait baz:r alanlara iligkin KDV iarJe hesabrna dahil edilenreyecek alanlar saytlmtry,

*osyal ve kult0rel ihtiyaglarr kargllamak ilzere saytlan qocuk parkt, bahqe dUzenlemes;i,
pergole, kamelya, gim ekimi, havuz, spor alanr gibi alanlar Anayasa'ntn 2'nci maddesinde
devletin niteliklerinden biri olarak ifade edilen sosyal hukuk devleti ilkesi gere$i sosyal
ihtiyaglardan oldu$undan bu ktslm bakrmrnclan davanrn iptali, ancak "Ornek 2" ktsmlnda son
sayrlan "alrgverig merkezi" alanr anrlan Yasantn dng6rdU$U anlamda indirimli orana tabi
teslimlerle ilgili iade edilecek katma de13er vergisinin soz konusu teslim kapsamtnca
degerlendirilmesi rnumkiin otmadr$rndan bu ktstm baktmtndan davanln reddi gerektirii
dUgUn0lmektedir.

Danrgtay $avcrsr Mu,kaddes ABs'Ur DtiSii{rcesi: Dava; 26 Nisan 2014 tarih ve 289t}3
sayrl Resmi Ga;:ete'de yayrmlanan Katrna De$er Vergisi Genel Uygulama Tebli$i'nin
lll.Matrah, Nispet ye Oran baghkh boliimUntin B.Oran alt bolumunde yer verilen 2. lndirinnli
Orana 'fabi Bazr lilal ve Hizmetlere itigtin i{qrklamalarbaghkh dUzenlemenin "2.1.3.Net alan"
bagrklr krsmr ile 3" lndirimli Orana Tabi lglemlerde lade Uygulamasr baglrklr d0zenlemenin
3.1.3 lade Hesabrna Dahil Edilebilecek Y|klenilen katrna de$er vergisi bdlumunde'3.1'3.1
Genel Olarak" alt bagl$r ile yaprlan di.lzenlennede yer alan "Ornek 2" nin iptali istemine iligkindir'
3068 sayrlr Katma De$er Vergisi Kanununun 28 inci maddesinde, Katma de$er vergisi
oranl, vergiye tabi her bir iglem iqin o/o 1O'dur. Bakanlar Kurulu bu orant, dort kattna kadar
artrrmaya, % 1 'e kadar indirmeye, bu orilnlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazt
've
mallann perakencie safhasr ve ingaatrn 'yaprldr$r arsantn veya konutun vergi de$eri
bulundugu yeri esas alarak konut teslimleri ir;in farkh vergi oranlarr tespit etmeye yetkili otdu(lu

hUkme ba$lanmtgtrr.

3A.12.2AA7 gunlti

ve 26?42 sayrh Resmi Gazete'de yaytmlanan 2007/13033

say'tlt

Bakanlar Kurulu K;ararrnrn eki Karann 1 inci maddesinin 1 numaralt ftkrastnda, mal teslimleri ile
hizmet ifalarrna uy,3ulanacak katma de$er vergisi oranlarl;

a) Ekli listelerde yer alanlar harig olmak uzere, vergiye tabi iglemler igin, % 18

tt^rrull"t",-"**d.ktt*ara,-@
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b) Ekli (ll sayrlr listede yer alan teslim ve hizmetler igin, %

1

c) Ekli {ll) sayrh listede yer alan teslim ve hizmetler igin, % B olarak tespit edilmig,
24.12.2AAT hrihli ve 2007113033 saytlr Bakilnlar Kurulu Karan ile yUrUrl0$e konulan Mal ve
Hizmetlere Uygulanacak Katma De$er Vergisi Oranlartntn Tespitine ltigt<in Karartn 1 inr:i
maddesine eklenen (6) numarah frkra ile (l) sayrh listenin 11 inci stragtndayer alan net alanl
150 m2 ye kadar k.onutlardan;10.7.20A4 tarrihli ve 5216 sayrlr Buy0kgehir Belediyesi Kanunu
kapsamrndaki b0yirkgehirlerde {16.5.2AQ tarihli ve 6306 sayrlr Afet Riski Alfindaki Alanlartn
D6n0gt0rUlmesi Hakkrnda Kanun kapsamrnda rezerv yapt alanr ve riskli alan olarak belirlenen
yerler ile riskli yaplann bulundu$u yerler harig), l0ks veya birinci stntf ingaat olarak yaptlan v,r
ruhsatrnr sonradan revize edilip inqaat kalitesinin yUkseliilmesi hali de dahil olmak tizere, yapt

ruhsatrnr alrndrgr hrihte, 0zerine yaprldr$r arsanrn 1319 sayrh Emlak Vergisi Kanununun 29
uncu maddesine islinaden tespit edilen arsa birim rn2 vergi de$eri ;
a) Begyiiz I'[rk Lirast ile bin Turk Lir;asr (bin Turk Lirasr hariq) arastnda olan konutlartn
tesliminde bu madcenin birinci frkrasrnrn (c) trendinde belirtilen vergiorant,
b) Bin Ttlrk Lirasr ve trzerinde olan konutlarrn tesliminde bu maddenin birinci ftkrastntn
(a) bendinde belirtilen vergi oranlnrn uygularraca$r belirtilmig, Anrlan Bakanlar Kurulu Karartntn

2

nci maddesindr: de, bu karar kapsanrrndaki mal ve hizmetleri tantmlamaya

Matiye

Bakanh$rnrn yetkili olduSu d0zenlemesi yer almtgttr.

26 Nisan 2C14 tarihlive 28983 sayrll Resmi Gazete'deyaytmlanan Katma De$erVergisi

Genel Uygulama Tebligi'nin lll.Matrah, hlispet ve Oran baghkh bdlUmuniln B.Oran erlt
bollimrinde yer verilen dUzenlemenin iptali istenilen 2.1.3.Net alan baptrkh bdlilm0nde net alant
150 m2 kadar konut kavramrnda net alanrn nasrl belirleneceSi agtklamast yaptlmlgttr.

Planlr Alanlar Tip lmar Y6netmeli$inin 16 ncr maddesinin 41 inci bendinde, Ba$tmstz
B6l0m NetAlanr 'l3a$rmsrz bdl0m igerisindeki kapah olup duvarlar arastnda kalan net alandrr.
Bu alana; kapr ve trencere egikleri, 2.5 cm'i gegmemek koguluyla slva paylarl, kolonlar, duman,
gop, atrk, tesisat rre hava bacalarr ile rgrkhklar, ba$rmsrz bolUm igindeki asansor ve galeri
bogluklan, tesisat odast, merdivenlerin altlarrnda 1.80 m. ytiksekli$inden az olan yerler, tek
bagrmsrz bdltlmlii m0stakil binalarda ba$rmsrz bdl[m igindeki otopark, st$tnak, odunluk,
k6m0rlfik, hidrofor ve arrtma tesisi alanr, $u ve yakrt depo$u ve kazan dairesi dahil edilmez.
AErk grkmalar, balhonlar, zemin, gat ve kat teraslart, kat ve Eatr bahgeleri gibi en az bir cephe,si
agrk olan mekanlilr ile aynr katta veya farkh katta olup ba$tmsrz b0lUmUn eklentisi olan
mekanlar ile ortak alanlar bagrmsrz bdlUm nel alant iginde de$erlendirilmez. BaQtmslz b6lumiin
iqten ba$lantrh olirrak qatr aralarr dahil birden fazla katta yer alan mekanlardan olugmetst
halinde bu katlardriki ba$rmsrz bolUme ait alantar birtikte de$erlendirilerek bagtmstz boltim net

'

alanr bulunur. gerklinde, 42 nci bendinde, Eklenti Net Alant, "$adece baStmstz bdlUme ait
olup bu bdlllmrin !:ultanrmr ve tasarrufunda bulunan, ancak ba$rmsrz bSlUmUn iginde olmayrp,
aynr katta veya farkh katta bulunan ve ba$rmsrz b6lUmden ayrr girigi bulunan mekanlartn, (4.1)
numarah bentte belirlenen esaslar dikkate alrnarak hesaplanacak net alanldtr." geklinde, ,d3
iincii bendinde, BaSrmsrz BdlUm Toplam l,let Alanr: Ba$rmstz boliim net alant ile ba$tms;tz
bolUme ait eklenti ,reya eklentilerin net alanlarrnrn toplamrdrr." geklinde tantmlanmtgttr.
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Yukanda yer alan Kanun ve Y6netmelikte yer alan dlizenlemelerde iki farklr "net alanr
150 mZ'ye kadar konut" tanrmtamasrnrn yaprldr$r, soz konusu tanrmlamalardan konu ile ilgili

teknik bitgi

ve uznranlr$r bulunan

Bakanlrkl tarafrndan yayrmlanan Ydnetmelikte

yer

alan

tanrmlamanrn katmerde$er vergisi uygulamasir aqrsrndan dikkate ahnrnasrgerekmekte olup, bu
konuda yetkili olan ancak konu ile ilgili teknill bilgi ve uzmanh$r bulunmayan Maliye Bakanlt$t
tarafrndan takdir yetkisinin konu ile ilgiliteknik bilgiye sahip uzman kuruluglardan gdrilg altnmall

suretiyle kullanrlmarir gerekirken buna uyulmadan yaprlan davaya konu dUzenlemede hukuka
uyarlk g6rtilmemigti r.

Davanrn, Kalma De$er Vergisi Genel Uygulama Tebli$i'nin lll,Matrah, Nispet ve Oran
llaghklr b0ltimUnUn B.Oran alt b6llimUnde yeu verilen 3. indirimli Orana Tabi lglemlerde ladrE
Uygulamasr baghkh dUzenlemenin 3.1.3 iadie Hesabrna Dahil Edilebilecek Yriklenilen katma
de$elvergisi bolUnTtinde "3.1.3.1 Genel Olarck" alt bagh$r ile yaprtan diizenlemede yer alart
"Ornek 2"ye iligkin lirsma gelince;
"""6rnek 2: 150 m2'nin altrndaki bir konutun ingasrna yonelik olarak yaprlan harcamalar
tiarsa bedeli dahil), genel y6netim giderleri (akaryakrt, bUro malzemeleri, reklam, komisyon,
temizlik malzemeleri ve benzeri) ve ATlK'lerden igleme isabet eden paya iligkin olarakl
ytiklenilen KDV, iglemin b0nyesine giren vergiler kapsamrnda de$erlendirilecektir.
150 rnznin artrndaki konut teslimlerine yonelik iade taleplerinde, konutun yaptmtyla ilgili
harcamalar nedeniyle yUklenilen vergiler iade hesabtna d3hil edilebilecek, konutun yaptmt igin
eorunlu olmayan harcamalar nedeniyle yUklenilen vergiler iade hesabtna d6hil edilmeyecektir.

Dolayrsryla

llir arada bulunan konutlarrn ortak kullanrmrna ait olan sosyal ve k0lt0re'l

ihtiyaglarr kargrlamak Uzere diizenlenmig gocuk parkr, bahqe duzenlemesi, havuz, pergole,

kamelya, gim ekimi, spor alanr, alrgverig rnerkezi gibi alanlara iligkin konutun yaptmt igin
,zorunlu olmayan harcamalar nedeniyle yuklenilen KDV iade hesabtna ddhiledilemeyecektir.
Ancak arazi;tin yaprsrndan dolayr yaprlmasr zorunlu olan site igi gevre duzenlemeleri
(istinat duvan, percle duvan, site gevre duvarlarr, site iqi zemin sertlegtirme ve benzeri igler)

nedeniyle yUklenil,:n vergilerin

iade hesabrna dehil edilmesi

mUmkUndur"" geklinde

duzenlenmigtir.

3065 sayrh l(atma Deger Vergisi Kanunu'nun 29 uncu maddesinin 2 nci frkraslnda, "Bir
vergilenrJirme ddnerminde indirilecek katma deSer vergisi toplamt, mUkellefin vergiye t6hri

iglemleri dolayrsrylil hesaplanan katma de$er vergisi toplamrndan fazla oldu$u takdirde,
aradaki fark sonrari d6nemlere devrolunur ve iade edilmez. $u kadar ki, 28 inci madde
uyannca Bakanlar ;(urulu tarafrndan vergi niripeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgiliolup teslim
ve hizmetin gergeklegti$i vergilendirme ddneminde indirilemeyen ve tutarl Bakanlar Kurulunca
tespit edilecek srnrrr agan vergi, bu mUkellefllerin vergi ve sosyal sigorta prim borqlart ile genel
ve katma b0tgeli idareler ile belediyelere olern borglanna ya da dOner sermayeli kuruluglar ill
o/o

51i veya daha fazlasr kamu'ya ait olan veya dzellegtirme kapsamtnda bulunan
igletmeler ile orgarrize sanayi bdlgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine iligkln
borglarrna mahsuben 6denir. (5838 sayril kanunun 12 nci maddesiyle de$igen ibare)Ytlt iginde
mahsuben iade erlilemeyen vergi izleyen yrl iginde talep edilmesi garttyla nakden veya

sermayesinin
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mukellefin yukarrder sayrlan borElanna mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti
indirilen mal ve hiznret gruplarr ile sekt6rler itibartyla, iade hakkrnt ktsmen veya tamamen ya dlr
amortismana tabi iltisadi krymetler dolayrsryla yUklenilen katma de$er vergisi ile stntrlt olmak

Uzere kaldrrmaya; Maliye Bakanlr$r,

bu likrantn

uygulanmastna iliqkin usul

ve

esaslart

belirlemeye yetkilidir." h0kmiine yer verilmigtir.

Bu dtjzenlemeye gdre, 3065 sayrlr Kanunun 28 inci maddesinin verdi$i yetkiy,:
dayanrlarak Bakarrlar Kurulunca vergi oranlarr indirilen teslim ve hizmetler dolaytstyla
y0klenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlartnrn, Bakanlar Kurulu Karart ile
belirlenen stnln alan ktsml, maddede belirtilen borqlara yrh iginde vergilendirme ddnemleri
itibarryla mahsuberr, izleyen yrl igerlsinde terlep edilmesi kaydryla nakden ya da soz konusu
borglara mahsuberr iade edilebilece$i, indirimli orana tabi olmayan teslim ve hizmetler ile
indirimli orana tabi iglemlerle ilgisi bulunmayan giderler dolayrsryla yuklenilen vergilerin iade
hesabrna dAhil edilrneyece$i sonucu grkmaKadtr.
Tebligde yeLzrh ornekte konut yaprrnryla ilgili arazinin yaprstndan dolayl yaptlmarit
zorunlu olan site igi gevre d0zenlemeleri (istinat duvarr, perde duvart, site gevre duvarlart, site
iqi zemin sertlegtirme ve benzeri igter) nerJeniyle yUklenilen vergilerin iade hesabtna dalril

edilece{i, zorunlu olmayan harcamalar nederniyle yuklenilen vergilerin ise iade hesabtna dahil
edilemeyece$i belirtilmigtir.
Net alanr 150 m2'ye kadar olan konutun yaprmr igin zorunlu olmayan harcamalar
nedeniyle ytiklenile,n katma de$er vergisinin iade hesabrna dahil edilmesi sdz konusu konut
teslimlerinin indirirr:li oranda vergiye tabi tutulmasrndaki amaca aykrrtltk tegkil etmesi nedeniyle
dava konusu dUzerrlemede yasaya aykrrrltk g6riilmemigtir.
Agrklanan nedenlerle, davanrn krsmen kabulU ite 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 saytlt
Resmi Gazete'de yayrmlanan Katma DeQer Vergisi Genel Uygulama TebliSi'nin lll.Matrah,
Nispet ve Oran beighkh b6lumUntln B.Oran alt bdlUmilnde yer verilen 2. indirimti Orana Tabi
Bazr Mal ve Hizr:retlere lligkin Agrklamalar baghkh dUzenlemenin "2.1.3.Net alan" bagtklt
krsmlnrn iptali,3. lrrdirimliOrana Tabi lglemlerde lade Uygulamasr baglrklr d0zenlemenin 3.1,3
lade Hesabrna Derhil Edilebilecek YUklenilen katma de$er vergisi boltlmUnde "3.1.3.1 Genel
Olarak" alt bagh$r ile yaprlan duzenlemede yer alan "Ornek 2" geklindeki dtlzenlemenin iptali
isteminin ise reddi 3erekti$i d0giinUlmektedir.
TI.}RK TTNiU.ETiADINA

H6ktlm veren Danrgtay Dordilnc0 Dairesince davalr ldarenin usule iligkin itirazlart
yerinde gdrulmeye'ek dosyadakibelgeler incclendikten sonra igin gereSi g6riigtildil:
Dava, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayrh Resmi Gazete'de yaytmlanan Katma De$er
Vergisi Genel Uygulama Tebligi'nin lll.Matrrah, Nispet ve Oran baghkh b6lUmiinUn B.Oran ralt
bolumtinde yer vrlrilen 2. indirimli Orana Tabi Bazr Mal ve Hizmetlere ltigt<in Aqrklamalrrr
baplrkh duzenlemenin "2.1.3.Net alan" bagrl<h krsmr ile 3. indirimli OranaTabi lglemlerdela,rle
Uygulamasr baglrklr di:zenlemenin 3.1.3 lerde Hesabrna Dahil Edilebilecek YUklenilen katnm
de$er vergisi bdlurnfinde'3.1.3.1 Genel Oliarak" alt baglt$r ile yaprlan d0zenlemede yer aletn
"Ornek 2" nin iptaliistemiyle agrlmrgtrr.
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3065 sayrh Katma De$er Vergisi Kanunu'nun 28'inci maddesine g6re, KDV orant,
vergiye iabi her bir iglem igin (% 10) olup, Bakanlar Kurulu bu oranr, dort kattna kadar
artrrmaya, (% 1)'e kadar indirmeye, bu oranlar ddhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile ba;rt
mallarrn perakende safhasr igin farklr vergi orianlarr tespit etmeye yetkilioldu$u agtklanmtgttr"
Verilen yetl.iye dayanrlarak mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlartnt belirleyen
2007/13033 sayth llakanlar Kurulu Kararrnrn f incimaddesiyle mal teslimleri ile hizmet ifalarrna
uygulanacak KDV c'ranlan;

- Ekli listelerCe yer alanlar harig olmak Uzere, vergiye tabi iglemter igin (% 1B),
- Ekli(l) say h listede yer alan teslim vre hizmetler igin (% 1),
- Ekli(ll) sa1,rh listede yer alan teslim ve hizmetler igin (% 8),
olarak tespit editmigtir,

2007fi3433 sayrlr Bakanlar Kurulu Kararr ile;
- Net alant 150 mz'ye kadar konut teslirnleri igin KDV oranr (% 1 ) olarak tespit edilmigtir
Elu durumd€r, Kanunun 1 inci maddesi kapsamrna giren ve net alanr 150 m2'ye kaderr
olan konut teslimlet'inde, KDV oranr (% 1 ) olzrrak, 150 mz'yi agan konutlarrn tesliminde ise gen el
vergi oranrnrn uygulanaca$r agrktrr.

Bakanlar Kurulu Kararrnrn 2'nci maddesinde de, bu Karar kapsamrndaki mal ve
hizmetleri tanr mlam aya Maliye Bakanh$

r

n

r

n y'etkili oldu$u belirtilmigtir.

26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayrh iResmi Gazete'de yayrmlanan Katma De$er Vergisi

Genel Uygulama Tebli$i'nin, lll.Matrah, I,lispet

ve Oran

baglrkh b6lUm0nUn B.Oran

erlt

b0lttm0nde yer verilen diizenlemenin 2.1.3.Net alan baglrklr b6ltim0nde;

"o"Net alan deyimi "konut igerisinde duvarlar arasrnda kalan temiz alan" olarak
tanrmlanan faydah alanr ifade etmekte olup, plan ve proje gere$i konut drgrnda bir amagla
kullanrlacak bdlilmleride ihtiva eden ingaatlarda indirimlioran sadece konut olarak kullanrlacak
bdhimlere uygulanr'.
Net alanrn hesaplanmasr konusunda aga$rdaki gekilde hareket edilir:

a) Balkon, lidmurlUk, garaj, asansdr boglu$u ve benzeri yerler, konutlardan ayrt olarak
kullanrlmalarr mUmk0n olmadr$rndan prensip olarak net alan hesabrna dahildir.
b) Faydah alan genel olarak duvar yUzlerinde 2,5 cm stva bulunduQu kabul edilerek,
proje uzerinde gcliterilmig bulunan kaba yapr boyutlarrnrn her birinden S'er cm. dtjg0lmerk
suretiyle hesaplanr'.
Ancak:
-Konutlarda kapr ve pencere geritleri, duman ve gdp bacasr gtktnttlart, rgtkltklar ve hava
bacalan, -Karkas binalardaki kolonlarrn duvarlardan tagan digleri, -Bir konuttaki balkonlartn

veya arsa zeminirrden 0,75 m.den yuksek teraslartn toplamtntn 2 mz'si gok katlt binalarcla
yaprlan gekme katlarrn etrafrnda kalan ve ticaret b6lgelerinde zemin katlann komgu hududuna
kadar uzamasr ikr meydana gelen terasllar, -Qok kath binalarda genel girig, merdiven,
sahanlrklar ve asansdrler, -iki kath tek ev olarak yapltan konutlarda ig merdivenlerin altrnda
1,75 m. y0ksekli$irrden az olan yerler, -Bodrumlarda konut bagrna bir adet, konutun bulundu(iu
bina dtgtnda konut bagtna 4 m2'den biryuik olmamak trzere yaprlan kdmtirlUk veya dep,3,

ffiffi
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-Kalorifer dairesi, yaktt deposu, stgtnak, kaprcr dairesi, mfigterek hizmete ayrtlan depct,
qamagrrlrk, -Bina iq{ndeki garajlar ile bina drgrnda konut bagtna 18 m2'den buytik olmamall
iizere yaprlan garajlar,
faydah alan rltgtndadtr.
Bina drgrndaki k0mi]rltik ve depolann,{ m''yi, garajlarrn 18 mz'yi agan ktsmt, ait olduklart
konutun faydalr alatttna dahil edilirler.""" dtizenlemesi getirilmigtir.

02.11.1985'rarih ve 18916 mUkerrer saytlr Resmi Gazete'de yayrmlanan Planll Alanlar
Tip lmar Ydnetmeli$i 194 sayllr lmar Kanurru hr,ikumlerine dayanrlarak haztrlanmtg olup yapt
diizenine ait tanrmlar baghklr 16'ncl maddersinin 4f inci bendinde, (EkRG-1/612013-28664')
Ba$rmsrz BdlUm Net Alanr "Ba$rmsrz bolilrn igerisindeki kapalr olup duvarlar araslnda kalarn
net alandrr. Bu alarna; kapr ve pencere egikleri, 2.5 cm'i geqmemek koguluyla stva paylan,
kolonlar, duman, q;op, atrk, tesisat ve hava bacatarr ile rgtklrklar, ba$tmstz bcililm igindel<i
asansorve galeri tlogluklan, tesisat odast, merdivenlerin altlarrnda 1.80 m. yiiksekli$inden etz
olan yerler, tek ba(lrmsrz b6l0mlU miistakil binalarda ba$tnrstz bdlUm igindeki otopark, st$tnatr,
odunluk, k0miirlCIk, hidrofor ve antma tesisi alant, su ve yakrt deposu ve kazan dairesi dahil
edilmez. Agrk qrkmalar, balkonlar, zemin, gatr ve kat teraslart, kat ve qatt bahgeleri gibi art Qrz
bir cephesi aqtk olan mekanlar ile aynr katta veya farkll katta olup baSlmslz b6[0m0n eklenlirii
olan mekanlar ile ortak alanlar ba$rmsrz bOlum net alant iginde de$erlendirilmez. Ba$tmstz

bolumiin igten ba(ilantrh olarak qatr aralarrr dahil birden fazla katta yer alan mekanlardan
olugmasr halinde lru katlardaki ba$rmslz bol0me ait alanlar birlikte de$erlendirilerek ba$tmstz
bdlgm net alanl bulunur. " geklinde, 42'nci bendinde, Eklenti Net Alant, "Sadece ba$tmstz
b6lume ait olup bu b6liimiln kullanrmr ve tasarrufunda bulunan, ancak ba$rmstz b6liimun
iginde olmaylp, aylrr katta veya farkh katta lbulunan ve ba$rmsrz bolfimden ayrt girigi bulunetn
mekanlann, (41) numarah bentte belirlenen esaslar dikkate altnarak hesaplanacak nrst
alantdlr." geklinde, 43'ilncii bendinde, Ba$rmsrz Bol0m Toplam Net Alanr: tsa$tmstz b0l0m net
alanr ile ba$rmsrz b6lUme ait eklenti veya eklentilerin net alanlartntn toplamtdtr." geklinile
tanrmlanmrgtrr.

Yukarrda yerr verilen Genel Uygutamer Tebli$i'nde, Bakanlar Kurulu Kararnamesinde ayrt
bir mal olarak srnrflandrrrlan "net alanr 150 mt'ye kadar konut" kavramtnda, net alantn nastl
betirlenece$i agt kl;rnm gttr.
Katma Deger Vergisi Kanununda diizenlenmeyen %1'e tabi olacak konutu davalr ldare
t

Genel Uygulama 1'ebligi ile, net alan hesaplamalartnt kendisi yaparak stntrlamakta ve verginin
konusunu yani kar:ma de$er vergisine tabi olacak malt ve katma de$er vergisi oranlnl tespit
etmig olmakladrr. Bakanlar Kurulu Kararrnda, Karar kapsamlndaki mal ve hizmetlelri

tanrmlamaya Mali'/e Bakan[grntn yetkili oldu$u belirtilmigse de, davalt idarenin dUzenlenle
yetkisi, Yasada ve Bakanlar Kurulu Karannrn uygulanmast ve agtk yetki verilmesi durumun'Ja
usule iligkin husur;larr belirlemeyle srnrrlr olup, katma de{er vergisi orant Bakanlar Kurulu
kararr ile %1'e incirilen mal ve hizmetlerin tanrm ve kapsamt, genel hukuk kurallart iginde'ue
genel kabul g0ren uygulamalarda belirlendi$i gekilde ele altnmaltdtr.
tsuna g6re, davalr idare tarafrndan Genel Uygulama Tebli$i'nde net alana iligkin yaptlan
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dgzenlemede, bir kpnutun katma de$er vergisi uygulamast agtstndan ve Planh Alanlar Tip lmerr
y6netmeligi,ne g6rer olmak uzere iki farkll ve birbiriyte geligen "net alanl 150 m2'ye kadar konuli"
tantmlamasr yaprlmaktadrr. Bakanlar Kurulu kararryla %1 orantnda katma de$er vergisine tatri
olaca$r belirtilen "net alant 150 mz'ye kaclar konut"un tantmlamaslnda bu konuda teknil<
dUzeyde dgzenlenie ve tanrmlama yetkisi ve yeterlili$i bulunan Qevre $ehircilik Bakanlt{tt
tarafrndan yayrmlanan Planlr Alanlar Tip lmar Ytinetmeli$i'nin dikkate altnmast gerekir. Zira, bu
hususta teknik bilgli ve uzmanlr$r 0st d[izeyde olmayan Maliye Bakanlt$r'na her ne kadetr
tanrmlarna yetkisi verilmigse de bu yetkisi srnrrsrz olmaytp, "nst alan" tantmlamast teknik b'ir

konu oldugundan uzman kuruluglardan gtir0g altnmast veya bu konuda teknik dUzeyde
duzenleme ve tanrmlama yetkisi bulunan kurumlartn dilzenlemelerinden yararlantlmast
"idarelerin takdir yetkilerine giren iglemk;ri tesis ederken mutlak ve slnlrslz harekr:t
edemeyeceklerine iligkin idare hukuku ilkesirrin" bir gere$i olup bu ilkeye aykrrr dUgen y6ntemle
belirlenen dava korrusu dtizenlemede hukuki isabet gdrUlmemigtir.
3065 sayrh Katma De$er Vergisi Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 2'nci ftkrastnda, 'Bir
vergilendirme d6neminde indirilecek katmar de$er vergisi toplamt, m0kellefin vergiye tdbi

iglemleri dolayrsryla hesaplanan katma drr$er vergisi toplamrndan fazla oldu$u takdirdia,
aradaki fark sonr;rki ddnemlere devrolunur ve iade editmez. $u kadar ki, 28'inci madcle
uyarrnffi Bakanlar Kurulu taraflndan vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgiliolup teslim
ve hizmetin gergelilegtigi vergilendirme ddnr:minde indirilemeyen ve tutart Bakanlar Kurulunca
tespit edilecek srnrn agan vergi, bu mUkelletlerin vergi ve sosyal sigorta prim borqlarr ile genel

ve katma bgtgeli klareler ile belediyelere olan borgtarrna ya da d6ner sermayeli kuruluglar ile
sermayesinin % 5f i veya daha fazlasr kamuya ait olan veya Ozellegtirme kapsamtnda bulunetn
igletmeler ile organize sanayi botgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine iligk:in
borglanna mahsuben odenir. (5S38 sayrh kanunun 12'nci maddesiyle de$igen ibare) Ytlt iginde

mahsuben iade e,dilemeyen vergi izleyen yrl iginde talep edilmesi garttyla nakden veYa
mlikellefin yukarrda sayrlan borglarrna mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nisp'gti
indirilen mal ve hizmet gruplarr ite sektorler itibartyla, iade hakkrnt ktsmen veya tamamen ya cla
amortismana tabi iktisadi krymetler dolayrsryla y0klenilen katma de$er vergisi ile stntrlt olm;ak

izere kaldrrmaya; Maliye Bakanh$r, bu frkrantn uygulanmastna iligkin usul ve

esaslart

belirlenreye yetkiliclir." hukmtlne yer verilmigtir.

Bu d[zenle me Gerfevesinde, 3065 sayrtt Kanunun 28'inci ntaddesinin verdi$i yetkive
dayanrlarak Bakanlar Kurulunca vergi oranlart indirilen teslim ve hizmetler dolaytstltla
yqklenilen ve indirim yotuyla giderilemeyen KDV tutarlartntn, Bakanlar Kurulu Karan ile
betirlenen slntn agan krsmt, maddede belirtilen borglara yrlr iginde vergilendirme ddneml:ri
itibarryla mahsubern, izleyen yrl igerisinde talep edilmesi kaydryla nakden ya da s6z konusu
borglara mahsubern iade edilebilece$i, inclirimli orana tabi olmayan teslim ve hizmetler ile
indirimli orana tatri iglemlerle ilgisi bulunmayan giderler dolayrsryla y0klenilen vergilerin iade
hesabrna d6hil edilmeyece$i sonucu gtkmaktadtr.
26 Nisan 2314 tarihli ve 28983 sayrh Resmi Gazete'de yaytmlanan Katma De$er Verglisi
Genel Uygulama Tebli$i'nin lll.Matrah, Nispet ve Oran bagllkll bohiml.rnun B'Oran alt
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yer varilen 3.

lndirimli Orana Tabi iglemlerde lade Uygulamasr baglrklr
duzenlemenin 3.1.3 lade Hesabrna Dahil Edilebilecek YUklenilen katma de$er vergisi
bolUmunde "3.1.3.1 Genel Olarak" alt baglri$r ile yaprlan dUzenlemede yer alan "Ornek 2:"
b6ltimUnde

baglrklr b6ltlm0nde;

"""0rnek 2: 150 mz'nin altrndaki bir konutun ingastna yonelik olarak yaptlan harcamaletr
(arsa bedeli dahil), genel yonetim giderleri (akaryakrt, buro malzemeleri, reklam, komisyon,
temizlik malzemeleri ve benzeri) ve ATlK'lerden iqleme isabet eden paya iligkin olaral<
yiiklenilen KDV, igklmin biinyesine giren vergiler kapsarnrnda de$erlendirilecektir.
150 m,nin erltrndaki konut teslimlerine yonelik iade taleplerinde, konutun yaptmtyla ilgili
harcamalar nedenirde yuklenilen vergiler iade hesabrna d6hil edilebilecek, konutun yaptml iqin
zorunlu otmayan herrcamalar nedeniyle yUklerrilen vergiler iade hesabrna ddhil edilmeyecektir.
Dolayrsryla bir arada bulunan konutliann ortak kullanrmrna ait olan sosyal ve ktiltUnll
ihtiyaglarr kargrlamak Lrzere dUzenlenmig qocuk parkt, bahge dUzenlemesi, havuz, pergole,

kamelya, gim ekinri, spor alanr, ahgverig merkezi gibi alanlara iligkin konutun yaptmt igin
zorunlu olmayan harcamalar nedeniyle yuklernilen KDV iade hesabrna ddhil edilemeyecektir.
Ancak arazinin yaprsrndan dolayr yaprlmasr zorunlu olan site igi gevre dUzenlemelerri
(istinat duvarr, perrle duvan, site gevre duv'arlart, site iqi zemin sertlegtirme ve benzeri igler)
nedeniyle yfiklenilrrn vergilerin iade hesabrna dEhil edilmesi mllmktind0r.""" d0zenlemesi
getirilmigtir.
81912013 tarih

ve 28759 sayrh Resrni Gazete'de yayrmlanan Planlt Alanlar Tip lmar

Yonetmeliginde Dergigiklik Yaprlmastna Dair Yonetmeli$in 8'inci maddesi ile eklenen bendi iie
"sosyal mekanlar: Yapr ve tesislerde kullanrcrlartn, galtganlartn veya m0gterilerin yapl ve
tesisin genel kullanrmt drgrnda gilnliik sosyat ihtiyaglarrnrn kargtlandr$r mekanlardrr. Altgverig
merkezi ve benzerrticari kullanrmlr binalarda, ighanr, buro, ydnetim binasl gibi umumi ve resrni
binalarda, fabrika ve benzeri sanayi tesislerinde, du$Un salonu, lokanta, gazino, sinema,
tiyatro, mtlze, ktrtuphane ve kongre merkezii, yurt binalan, spor tesisleri gibi sosyal ve kiiltilnal
yapt ve tesislerde, e$itim yaprlarrnda, hastane ve benzeri safhk tesislerinde, havaalant, liman,
terminal, tren gan, metro istasyonu gibi ulagrm yapt ve tesislerinde, oteller ve benzeri turiz.m

tesislerinde, kullarrrcrlarrn, galrganlarrn veya mUgterilerin ihtiyaglarrnrn karqrlanmast amactyla
mescit, bebek emz:irme yeri, gocuk bakrm ve oyun alant, yetmig begten fazla ba$tmstz bdltimii
bulunan konut parsellerinde mescit ve gocuk oyun alant, milli park, tabiat parkt, bdlge parkt,
mesire alanr, pikn k alant, agtk spor alanlan gibi yerlerde ise mesclt, bebek emzirme yeri 'ue
umumi hela iqin gerekli mekan ayrrhr" Bu mekanlartn tamamlaytctst olan; abdest alnta
mekanlarr ile digel'gerekli mekanlann, kolay ve erigilebilir bir yerde bu mekanlarla birlikte yer
almasr zorunludur.' d0zenlemesigetirilmigtir. Bu d0zenlemede de yetmig begten fazla ba{tmsrtz
b6lilmti bulunan k6nut parsellerinde mescit ve gocuk oyun alant gibi gUnlilk sosyal ihtiyaglartn
kargrlandrgl sosyal mekanlara yer ayrrlmasrntn gerekli oldu$u aqtklanrntgttr.

Yukarrda yer alan Kanunun 291?'noi maddesinde, 28'inci madde uyarlnca Bakanlar
Kurulu taraflndan vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin
gerqeklegtiQi vergilendirme ddneminde indirilemeyen ve tutart Bakanlar Kurulunca tespit

U)IAPt3iliriurSisremi&jekibudut!r*anahrlp:/ryaundrs.uyap.gov.rrarlresiu,lcn

ILKJWXP - LM+G[BS - FQEpUKK - IUVSVk=

ile erigcbilirsinie

T.C.

DANI$TAY
nonoUrucU nninr

Esas No :20141,1835
Karar

Ns:2A171',>-174

edilecek stnln a$an verginin mahsuben Odenece$i OngdrUlmil$tUr. "Ornek

2" ktsmtnda sosyal

ve kulturel ihtiyaglarr kargrlamak 0zere sayrlan qocuk parkt, bahge diizenlemesi,

havu;:,

pergole, kamelya, gim ekimi, spor alanr gibi alanlar Anayasa'ntn 2-nci maddesinde devletin
niteliklerjnrjen biri olarak ifade edilen sosyal hukuk devleti ilkesi gere$i sosyal ihtiyaglardandtr.

Ancak "$rnek 2" l<rsmrnda son sayrlan "alrgverig merkezi" alant antlan Yasanln 0ngdrdii$U
anlamda indirimli orana tabi teslimlerte ilgili iade edilecek katrna de$er vergisinin s6z konusu
teslim kapsamrnda de$erlendirmek m0mkUn de$ildir.
Agrklanan nedenlerle, davanln, 26 Nisan 2014tarihli ve 2S983 saytlt Resmi Gazete'de
yayrmlanan Katm€, Deger Vergisi Genel lJygulama Tebli$i'nin lll.Matrah, Nispet ve Oritn
baghkh bdlumunur B.Oran alt b6lUmilnde yer verilen 2. lndirimli Orana Tabi Bazr Mal tre
Hizmetlere ltigtcin l\grklamalar baghklr duzenlemenin "2.1.3.Net alan" bagltklt ktsmtntn iptalirre
oybirligiyle, 3. lndi'imli Orana Tabi lglemlerde lade Uygulamasr bagltklr dUzenlemenin 3.1 3

lade Hesabrna De hil Edilebilecek YUklenilen katma de$er vergisi bolUmtlnde'3.1.3.1 Genel
Olarak" alt baghsr ile yaprlan dtizenlemede yer alan "Ornek 2" dtlzenlemesinin konutlartn ortak
kullanrmrna ait olan sosyal ve kiilttrrel ihtiyraglarr kargrlamak uzere dUzenlenmig gocuk parlit,
bahge diizenlemesi, havuz, pergole, karnelya, gim ekimi, $por alant ktsmtntn iptaline
oygoklu$uyla, yiner bu krsrmda sayrlan "ahgverig merkezi" alant ktsmr yonUnden reddine
oybirligiyle, davacr tarafrndan eksik yatrrrlan 13,00 TL bagvuru harctntn tamamlattlmaslnis,
agagrda dokumu yaprlan 294,2A TL yargrlarna giderinin haklrltk oranlna g6re 264,78 I'L
krsmrnrn davah ldareden ahnarak davacrya verilmesine, kalan ktsmtn davact uzerincle
brrakrlmasrna, artan posta giderinin isterni halinde davactya iadesine, karar tarihinde yUrUrlUk;te
bulunan Avukatlrk Asgari Ocret Tarifesi uyarrnca 1.800,00 TL avukatlrk Ucretinin davactdan
ahnarak davah ld,areye verilmesine, kararrn tebli$ini izleyen g0nden itibaren otuz (30) gitn
iginde Danrgtay Ve rgi Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz yolu aqrk olmak 0zere AZ|AUZA|7
tarihinde oygoklu$uyla karar verildi.
Bagkan
Enver
KAYA

uy*

uy"

uy"

uye

Yusuf
BINICI

Adit

Zeynep
KENAN
(XX)

Mehmet Ali
GUMU$

MEMI$

(x)

YARGILAMR E|PTRUNi:
Danrgtay Bagvuru
Danrgtay Karar

Harct :52.40 TL

Harct

:65,40 TL

Danrgtay YD Harc

:52,40 TL

Posta Masrafl

:124,OATL

Toplam

:294,20 TL
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